
Consumo recebe R$ 200 milhões 
Rodrigo Bittar 

 
Conjuntura Conselho do FAT aprova liberação de crédito destinado a venda de linha branca 
  
O conselho deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) autorizou ontem o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal a investirem R$ 200 milhões do fundo para financiar, até o fim 
do ano, a compra de geladeiras, fogões, máquinas de lavar e televisores que custem entre R$ 100 
e R$ 900. A medida foi articulada diretamente pelo governo federal que decidiu incentivar o setor 
eletrodoméstico por causa do seu "impacto social", conforme justificou o secretário-executivo do 
Ministério da Fazenda, Bernard Appy. No mês passado, o governo reduziu o IPI dos automóveis 
para reduzir os estoques nos pátios das montadoras.  
 
Apesar da iniciativa, Appy admite que o incentivo só vai chegar às camadas mais pobres da 
população se os bancos oficiais fizerem exigências de garantia compatíveis com os objetivos do 
programa. As taxas de juros anunciadas tanto pela Caixa quanto pelo Banco do Brasil serão de 
2,53% ao mês, mas ambas as instituições reiteraram que adotarão medidas cautelares normais 
para garantir o retorno dos empréstimos.  
 
A resolução do FAT destina R$ 100 milhões para cada um dos bancos mas, se houver demanda, o 
funding pode chegar aos R$ 400 milhões. O valor máximo financiável é de R$ 900, ou seja: a 
pessoa pode adquirir um ou mais bens desde que a soma fique dentro do limite. Se o valor 
superar o teto, a diferença será paga pelo tomador ou financiada pela instituição financeira com 
suas linhas normais.  
 
O principal atrativo do programa, na opinião de Appy, é o prazo de pagamento de até 36 meses, 
que "reduzirão muito o valor das prestações". Ele lembra que quem tomar o valor máximo do 
empréstimo arcará com uma prestação mensal de aproximadamente R$ 38,50.  
 
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Paulo Saab, 
afirmou que a iniciativa permitirá ao setor fechar o ano num nível menos desfavorável de vendas. 
No primeiro semestre deste ano, as vendas do setor ficaram em média 13,19% menores do que o 
registrado no mesmo período de 2002. Com a medida anunciada ontem, a projeção do empresário 
é que o acumulado do ano fique 4% abaixo do registrado no ano passado.  
 
O acordo com o governo estabelece que o setor eletroeletrônico não pode demitir funcionários 
enquanto durar os incentivos, mas Saab ressaltou que a negociação não inclui manutenção dos 
preços. "Isso não está garantido", afirmou. "Nós trabalhamos com liberdade de mercado e os 
preços do setor estão 5% abaixo do índices de inflação acumulados", ressaltou.  
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a medida. Disse que "quando nós falamos do 
dinheiro do Codefat (Conselho Deliberativo do FAT), estamos falando do dinheiro do próprio 
trabalhador. Agora, raramente esse dinheiro volta para o trabalhador para ajuda-lo, ou seja, só 
quando ele é dispensado. E nós achamos que é preciso criar mecanismos. E aí vocês podem ter 
certeza de que o governo está disposto a discutir esses e outros assuntos para ver se a gente 
consegue fazer uma espécie de rapa no caixa, para que todo dinheiro que você tenha possa estar 
disponibilizado para ajudar as pessoas a terem crédito".  
 
Apenas a Caixa e o BB são autorizados pela legislação para gerenciar os recursos do FAT. O 
interessado pela linha que não for cliente dessas instituições deverá abrir uma conta, mas o 
dinheiro já estará disponível a partir de hoje para os clientes de crédito pré-aprovado que não 
tenham superado o limite. Será necessário, porém, a apresentação da nota fiscal da compra ao 
banco que liberou o crédito, no prazo máximo de cinco dias úteis para os juros serem especiais.  
 



Apesar da natureza semelhante, Appy disse que essa linha e a redução de impostos para 
incentivar a venda de automóveis, anunciada pelo governo em agosto para vigorar até novembro, 
são "completamente distintas" e não fazem parte do modelo de política industrial defendida pelo 
governo. "A política industrial virá com o crescimento sustentado da economia, que virá com a 
redução das taxas de juros", definiu. 
 
 

 
Continuação 
 
Queda na renda real põe em cheque o impacto das medidas de estímulo 
Denise Neumann 

 
Na região metropolitana de São Paulo, a renda real disponível para o consumo é hoje 7% inferior 
a do ano passado e é 22% menor que há 10 anos. Essa queda brutal na renda - realidade comum 
a todo país - é o principal entrave à retomada da atividade. Para alguns economistas, essa 
retração não está apenas atrasando a retomada. Ela também vai inibir o ritmo de crescimento do 
final do ano.  
 
Outros analistas, contudo, avaliam que as medidas de estímulo ao consumo e a queda da taxa de 
juros devolverão ao país um ritmo de crescimento mais acelerado ainda este ano. "A política 
monetária já foi bastante flexibilizada. Ela foi fortemente contracionista no primeiro semestre e 
agora é claramente expansionista. Isso fará diferença no ritmo de crescimento ainda este ano", 
argumenta Francisco Eduardo Pires de Souza, professor e coordenador do grupo de conjuntura do 
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ).  
 
José Augusto Savasini, sócio-diretor da Rosenberg & Associados, não concorda. "A queda na 
renda disponível vai retardar a recuperação. E comprometeu a folga fiscal que o governo tinha 
acumulado nos primeiros sete meses", diz ele. Para Savasini, ainda não há sinais de retomada e o 
"fundo do poço" está maior do que se imaginava. Os cálculos de queda da renda disponível são da 
Rosenberg & Associados. Eles descontam a inflação e o aumento das despesas com serviços 
públicos nos últimos anos.  
 
O professor da UFRJ analisou a economia brasileira em períodos trimestrais desde 1995. Ele 
identificou quatro períodos recessivos: segundo e terceiro trimestres de 1995; final de 1996 e 
começo de 1997; último semestre de 1998 e últimos nove meses de 2001. "Em três destas quatro 
ocasiões foi o aumento do consumo das famílias que mais contribuiu para a recuperação", resume 
Souza.  
 
Para ele, esta também será a realidade na atual retomada. "A renda real do trabalho sempre está 
deprimida após um período recessivo", observa. Por isso, diz, a recuperação precisa ser 
deflagrada por medidas "autônomas" em relação a renda, como crédito, ou por expectativas 
positivas. E as medidas já foram tomadas, diz Souza.  
 
O economista Celso Toledo, da MCM Consultores, também confia em um quarto trimestre 
bastante aquecido em relação ao resto do ano. O ritmo de crescimento, anualizado, será superior 
a 6% ao ano, avalia. A renda, diz ele, nunca é o primeiro elemento de uma recuperação. "Ela 
sempre cresce depois", observa. Para Toledo, a recuperação viria mesmo se a única medida fosse 
a queda dos juros.  
 
Alexandre Póvoa, economista e estrategista do Banco Modal, diz que a política monetária do 
primeiro semestre acabou provocando uma queda do produto superior ao esperado pelo próprio 
governo. Agora pelo fato da economia ter afundado mais, talvez a recuperação demore mais para 
dar sinais concretos. "Mas teremos crescimento expressivo no último trimestre", observa ele.  
 



Aloísio Pessoa Araújo , da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e 
do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, no Rio, não acredita muito na eficácia das 
políticas de incentivo setorial, que, segundo ele, provocam distorções e privilegiam um setor, sem 
uma razão de ser. "O governo deveria diminuir os juros, que ainda estão muito altos, para que a 
economia como um todo possa crescer", defende.  
 
As medidas para estimular o consumo têm custo fiscal e são meramente paliativas, diz Araújo, 
que teve o nome indicado para membro estrangeiro da Academia Americana de Artes e Ciências. 
O consumidor é que deve decidir o que quer consumir e, para tanto, é preciso que os juros caiam 
mais intensamente, reafirma. "Isso tem um impacto maior e mais sadio. Essas outras medidas 
têm um efeito limitado", acrescenta. (Colaborou Marilia de Camargo Cesar) 
 
  
 
Irrigação da Economia - Medidas adotadas pelo governo 
 
- Redução de 6,5 pontos percentuais na taxa Basica de juros desde junho (de 26,5% para 20,0%) 
 
- Redução do compulsório sobre depósitos a vista de 60% para 45% em 8 de agosto; expectativa 
de liberação de R$ 8 bilhões 
 
- Medidas de incentivo ao microcrédito (R$ 4 bilhões) - a partir de junho 
 
- Acordo do FGTS - segunda parcela e valores mais elevados (R$ 7 bilhões) 
 
- Liberação do FGTS para pagamento de prestações (da casa própria) em atraso 
 
* Conta simplificada para baixa renda com crédito pré-aprovado de R$ 200 com juros mensais de 
2% (CEF) 
 
-  Redução do IPI dos automóveis ate 2.000 cc 
 
-  R$ 200 milhões em recursos do FAT com juros de 2,95% ao roe's para compra de bens de linha 
branca e televisores (CEF e BB) 
 
- Crédito com desconto em folha e juros de ate 3% 
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