
Crédito barato amplia vendas de eletroeletrônicos  
Mariana Barbosa 
 
O anúncio feito pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal na semana passada, de ampliação 
de linhas de crédito ao consumidor para a compra de equipamentos eletroeletrônicos, era a boa 
notícia que faltava para a indústria pôr o pé no acelerador da produção.  
 
A Semp Toshiba, que no primeiro semestre amargou uma retração de 5% na divisão de 
eletrônicos, vem registrando um crescimento de 10% desde meados de julho. "A redução de juros 
e do compulsório deu mais otimismo ao consumidor, que, com a perspectiva de ampliação de 
crédito, terá tranqüilidade para voltar às compras", avalia o diretor de vendas da Semp Toshiba, 
Luís Freitas. A LG, que iniciou o ano com uma meta agressiva de crescimento de 35%, está no 
caminho de cumpri-la. "O ano começou com um freio muito grande, mas agora está superando as 
expectativas e vamos cumprir nossa meta", diz o gerente de imagem e áudio, Marcelo Granja.  
 
Nas próximas semanas, a Caixa porá à disposição R$ 100 milhões para o financiamento de 
equipamentos eletroeletrônicos, enquanto o BB ampliou, há cerca de dez dias, sua linha de 
financiamento de informática para incluir também as linhas branca e marrom. A nova linha 
oferece empréstimos de R$ 200 a R$ 5 mil a 3,1% ao mês, com prazo de até 24 meses. O BB 
também negocia a liberação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, especificamente 
para eletroeletrônicos, o que permitirá reduzir ainda mais os juros.  
 
"Estamos saindo na frente pois acreditamos que as pessoas vão demandar crédito e isso irá 
contribuir para retomada do crescimento econômico", afirma Edson Monteiro, vice-presidente de 
varejo e distribuição do BB.  
 
A demanda pela linha agora chamada de BB Crédito Eletroeletrônicos duplicou em julho, quando 
houve uma redução de juro de um ponto percentual. Saiu de uma média mensal de R$ 2,5 
milhões até junho, para R$ 5,9 milhões em julho.  
 
Em agosto, até o dia 25, o volume era de R$ 5,6 milhões. "Esses valores devem crescer 
consideravelmente agora que estamos incluindo eletroeletrônicos", afirmou Monteiro.  
 
Mas, apesar da ampliação da oferta de crédito, algumas indústrias reduziram tanto as projeções 
de crescimento para o ano que não terão condições de atender ao aumento da demanda. 
Excluindo alguns poucos fabricantes que, como a LG, se prepararam para uma forte expansão, a 
indústria não tem tempo hábil para importar os componentes necessários para a fabricação do 
produto final.  
 
"Vai faltar DVD e tevês de tela grande", alerta Freitas, da Semp Toshiba.  
 
"Os insumos que temos devem acabar em 3 ou 4 meses."  
 
A Philco enfrenta problema similar. Depois de sofrer uma retração de 8% no primeiro semestre, a 
empresa vê a falta de componentes como um inibidor de crescimento. "Calibramos muito a 
produção com uma expectativa de retração e agora pode faltar produtos", afirma Jorge Luiz de 
Almeida, diretor da Philco. De julho para cá, as vendas têm recuperado cerca de 20% ao mês. A 
falta de produtos nas lojas deve decepcionar mais o cliente de alta renda, uma vez que são os 
produtos mais sofisticados que têm um porcentual de componentes importados mais elevado.  
 
Com a capacidade de crescimento limitada, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (Eletros) acredita que o setor, que sofreu uma retração de 13,2% no primeiro 
semestre, deve fechar o ano com uma queda de 4%.  
 
Leia mais 



 
Banco em favela do Ceará vira modelo mundial  
Priscila Néri 
 
Os moradores do Conjunto Palmeira, uma favela de 30 mil habitantes na periferia de Fortaleza, no 
Ceará, não se deixam abalar. Na falta de luz, água e saneamento básico, eles se uniram para 
urbanizar o bairro. Na falta de renda, criaram um banco - o Banco Palmas - para fomentar 
pequenos negócios e estimular a comunidade a consumir o que ela mesma produz. Na falta de 
crédito, lançaram o Palmacard, um cartão de crédito válido dentro do Conjunto que oferece um 
limite de R$ 100 a qualquer morador. E na falta de dinheiro, apresentaram o Palmas, uma "moeda 
social" que circula dentro do bairro e pode substituir o real nos estabelecimentos cadastrados.  
 
"Os problemas foram surgindo e nós fomos procurando soluções", diz João Joaquim de Melo Neto, 
coordenador do Banco Palmas. Criado em 1997 com uma doação de R$ 2 mil, o Banco acumula 
hoje uma carteira de R$ 30 mil e já concedeu 1,2 mil empréstimos de valores entre R$ 10 e R$ 
1000 com juros mensais de 2% a 3%. Do total de empréstimos, 850 foram concedidos para 
mulheres. Os índices de inadimplência, diz Neto, variam entre 3% e 5%.  
 
Quando um cliente procura o Banco, os analistas de crédito não recorrem aos órgãos tradicionais 
utilizados por instituições financeiras para determinar a credibilidade do cliente, como o SPC e o 
Serasa. Em vez disso, quem tem a palavra final sobre a responsabilidade do cliente são as 
pessoas que convivem ao seu lado - seus vizinhos. "Perguntamos para o vizinho se ele 
emprestaria o dinheiro se fosse dele", afirma Neto. "Isso conta muito, é a nossa garantia." 
Comunidade - O Conjunto Palmeira nasceu em 1973, depois que uma comunidade de pescadores 
foi expulsa das terras onde moravam, à beira-mar, para a construção de um hotel de luxo. O 
grupo foi transferido para uma região isolada na periferia de Fortaleza, na época um pântano sem 
eletricidade ou água encanada. Os moradores começaram a se organizar e, em 1981, criaram a 
Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras (Asmoconp).  
 
Dez anos depois, a Asmoconp promoveu o seminário Habitando o Inabitável e, com outras 
entidades do bairro, selou um pacto de urbanizar a favela em dez anos. As organizações fizeram 
passeatas e abaixo-assinados para exigir melhorias estruturais. Aos poucos, a comunidade 
conseguiu cumprir sua promessa e, em 1997, o bairro já tinha asfalto, água e esgoto canalizados 
e luz elétrica. Porém, algo ainda estava faltando.  
 
"Descobrimos que, apesar das melhorias de infra-estrutura, a população continuava vivendo na 
miséria e 95% das famílias tinham uma renda de até um salário mínimo", conta Neto. Para 
entender o problema, a Asmoconp contratou 50 jovens da comunidade para fazer uma pesquisa 
de porta em porta para traçar um perfil econômico do bairro. O resultado da pesquisa, chamado 
de Mapa da Produção e do Consumo, foi "assombroso", diz o coordenador, pois mostrou que o 
Conjunto gastava, por mês, R$ 1,2 milhão em compras fora da comunidade. "então, percebemos 
que a solução era made in Palmeiras", brinca Neto. "Bastava trazer para dentro toda renda que 
estava indo para fora."  
 
Banco dos excluídos - Foi quando surgiu a idéia de criar um banco e um cartão de crédito para o 
bairro. O banco forneceria microcréditos para os empreendedores da região - possibilitando que 
estes produzissem mais e comprassem seus estoques a preços menores, - e ofereceria para a 
população cartões de crédito válidos apenas no bairro, estimulando o consumo e aumentando a 
circulação de riquezas de - e para - a própria comunidade.  
 
Hoje, o Palmacard é usado por cerca de 400 moradores do conjunto, que aproveitam o crédito de 
R$ 100 em 85 estabelecimentos comerciais que aceitam o cartão, segundo Neto. Nessas lojas, o 
cliente também pode pagar com Palmas, que por sua vez são usadas pelos empresários para 
amortizar suas dívidas com o Banco Palmas. "O objetivo é manter a moeda em circulação para 
que a riqueza continue girando", explica Jaqueline Dutra, caixa do banco.  



 
Projetos - A lógica de consumir e produzir dentro da própria favela deu origem a vários projetos 
de geração de renda criados pelo banco. Na Palmatech, por exemplo, 2,3 mil pessoas já 
receberam capacitação profissional em cursos de Economia Solidária. As aulas têm por objetivo 
ensinar como gerir empresas solidárias e promover a cultura da cooperação dentro da lógica do 
mercado. Já por intermédio do Balcão de Empregos, outro projeto do banco, quase 700 
moradores conseguiram uma colocação no mercado formal de trabalho. O próprio Banco abriu 
580 postos de trabalho em seis anos.  
 
Além disso, o banco ajudou a criar a Loja Solidária, que vende produtos locais, o Clube de Trocas 
Solidárias, a Feira de Artesanato e a PalmaFashion, a grife do conjunto. O Laboratório de 
Agricultura Urbana, em fase de planejamento, visa a reduzir as despesas das famílias com 
alimentação por meio do cultivo de frutas e verduras e a criação de galinhas caipiras, nos quintais 
de suas casas.  
 
O projeto da incubadora feminina ampara as mães solteiras que não têm como sustentar seus 
filhos, ex-presidiárias e alcoólatras. Elas recebem nove meses de alimentação balanceada, 
atendimento médico e psicológico e capacitação profissional. O projeto é gratuito para as 
incubadas e sobrevive com parcerias locais e doação mensal de R$ 1.680, ainda assim, 
insuficientes. "É um fundamental porque preparamos as mulheres para desenvolver atividades 
produtivas", diz a professora da Universidade Federal do Ceará e voluntária da incubadora, 
Socorro Araújo Maria Raimunda Nonato, de 60 anos, saiu da incubadora curada da depressão que 
a manteve dentro de casa por três anos depois que seu marido morreu.  
 
Viúva, e com oito filhos entre 17 e 32 anos de idade, Maria chegou a passar fome antes de ser 
"resgatada", como ela mesma diz, pelo projeto. Depois de se formar, ela e outras cinco incubadas 
criaram a Palmarte, empresa que produz fuxico, um artesanato feito com retalho de tecido. A 
empresa fabrica cerca de 150 peças por mês, o dá uma renda aproximada de R$ 100 mensais 
para cada sócia. "Faz muita diferença para a gente, que não tinha nada", diz ela.  
 
"Por isso sempre digo que Deus criou o mundo e nós criamos o (Conjunto) Palmeira."  
 
A Palmalimpe produz materiais de limpeza (detergente, cera líquida, desinfetante, água sanitária 
e amaciante) e foi concebida por cinco jovens da comunidade com idades entre 19 e 24 anos. A 
empresa, que tem CNPJ e até um químico responsável, começou com um empréstimo do Banco 
Palmas de R$ 4 mil. "Com a dificuldade de conseguir o primeiro emprego, buscamos cursos de 
empreendedorismo para iniciar um negócio e vimos que limpeza tinha um bom potencial", conta 
Otaciana Barros, de 19 anos, gerente de marketing. "Hoje já recebemos uma ajuda de meio 
salário mínimo e temos a meta de contratar outros sete jovens até 2004."  
 
Por tudo isso, o Banco Palmas transformou-se em uma referência mundial de inclusão social pelas 
vias do microcrédito. "É um modelo de surpreendente originalidade e merece ser seguido", diz o 
secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Paul Singer. "É uma nova forma de 
pensar cidadania e distribuição de riqueza", complementa o economista da ONG Ibase, João 
Roberto Lopes Pinto.  
 
Agora o banco prepara um Plano Local de Investimentos Estratégicos (Plies), que prevê o 
investimento de R$ 1,9 milhão em 19 projetos até 2005. Com o Plies, 1,4 mil empregos seriam 
gerados em dois anos. Ainda assim, o banco não consegue atender a todos. Hoje há 500 pessoas 
na fila de espera para empréstimos e o banco estima precisar de R$ 400 mil para cobrir a 
demanda.  
 
Até agora, recursos de uma ONG inglesa têm sido a principal fonte de renda do Banco Palmas.  
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