
Mantega incita comércio a iniciar corrida pró-vendas 
Reqiane de Oliveira 
 
Sem garantir a redução do IPI, o ministro da Fazenda pede que varejistas aumentem 
promoções para o fim de ano  
 
A Insinuante, maior varejista de produtos eletroeletrônicos do Nordeste, deixou claro o 
impacto da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos itens de linha branca 
(geladeiras, refrigeradores, fogões e máquinas de lavar) nos resultados da empresa. "Esses 
produtos passaram de uma participação de 29% nas vendas para 35%", disse Luiz Carlos 
Batista, presidente da rede. "Isso representou uma alta de 20% nos negócios com essa linha." 
 
Batista, juntamente com executivos do varejo e da indústria, apresentaram ao ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, durante reunião do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, em 
São Paulo, os resultados da redução do IPI, iniciada em abril deste ano, nas vendas da linha 
branca. O governo diminuiu o imposto das geladeiras de 15% para 5%. No caso dos fogões e 
máquinas de lavar do modelo tanquinho, as taxas eram de 5% e 10%, respectivamente e 
foram isentas. As máquinas de lavar tiveram redução de 20% para 10%. 
 
Agora o mote das empresas é um só: não é o momento de cancelar a redução. O benefício 
concedido pelo governo para a linha branca, na teoria, deve terminar no dia 31 de outubro, 
exatamente quando o varejo entra num momento crítico para os resultados do ano. Segundo 
Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, 60% das redes varejistas dependem das 
vendas do último trimestre. E Mantega parece estar bem ciente dessa realidade. 
 
Em tom conciliador, o ministro convidou os executivos do varejo e da indústria a fecharem 
uma espécie de pacto por bons resultados no fim do ano. "Vamos fazer um esforço para que 
de outubro a dezembro tenhamos o melhor semestre do ano", afirmou Mantega. Para o 
ministro, até dezembro o comércio vai passar por uma verdadeira preparação olímpica, na 
qual ganha a corrida quem mantiver as vendas elevadas. 
 
Mantega não fez promessas, mas disse que há chance de o governo manter a redução do IPI 
para os produtos da linha branca. O segredo está no trabalho em conjunto: varejo e indústria 
entram com a geração de empregos e promoções de produtos para garantir boas vendas e, 
oxalá, o governo manterá a redução do imposto. 
 
Conciliação de resultados 
 
Em momento raro de conciliação entre indústria e varejo, os empresários garantem que estão 
fazendo sua parte. Lourival Kiçula, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), informou que o setor admitiu seis mil funcionários diretos 
e gerou 30 mil empregos indiretos no ano. "Estimamos em abril que teríamos vendas de R$ 8 
milhões com a redução. Mas já ultrapassamos este valor, chegando a R$ 10 milhões", diz. "E 
estamos preparados para entregar as encomendas de Natal." 
 
Segundo Valdemir Colleone, diretor de relações com o mercado da Lojas Cem, as medidas do 
governo fizeram com que o comércio nacional passasse menos dificuldades em comparação 
com as empresas de outros países. "Se não tivéssemos essa medida, com certeza estaríamos 
divulgando queda nas vendas”, diz Colleone, que está confiante na prorrogação. 
 
A expectativa é que a manutenção do programa garanta ao varejo condições de aumentar o 
quadro de funcionários no final de ano de 10% a 15%. Mantega não comentou o pleito do 
varejo de ampliar os produtos com redução tributária.  
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