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BRASÍLIA – O governo
brasileiro será um dos
primeiros países do

mundo a contratar um em-
préstimo do Banco Mundial
(Bird) para financiar progra-
mas de ação continuada, por
meio de um instrumento re-
cém-criado chamado Sector
Wide Approach Project
(Swap).

Os recursos deverão engor-
dar o orçamento do Bolsa Fa-
mília, segundo informou ao
Estado o secretário de Assun-
tos Internacionais do Ministé-
rio do Planejamento, Demian
Fiocca. Operação semelhante
está sendo negociada com o
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

O valor ain-
da não está
d e f i n i d o ,
mas marca
uma mudan-
ça no relacio-
namento do
P a í s c o m
aquele orga-
nismo multi-
lateral de cré-
dito. Tomar
recursos pa-
ra programas
permanentes
em vez de in-
vestimentos,
como era fei-
to tradicionalmente, ajudará
o Brasil a resolver um dilema.

Hoje, embora tenha dinhei-
ro à sua disposição, o País
pouco pode usá-lo. Durante a
transição entre os governos
Fernando Henrique Cardoso
e Luiz Inácio Lula da Silva,
os organismos multilaterais
de crédito anunciaram poten-
ciais empréstimos que soma-
vam US$ 26,4 bilhões. O pro-
blema é que a utilização desse
dinheiro entra nas contabili-
dade pública como despesa e,
por isso, reduz o superávit pri-
mário.

Para cumprir a meta de
atingir um resultado primá-
rio equivalente a 4,25% do
Produto Interno Bruto (PIB),
o governo tem de ser parcimo-
nioso no uso desses recursos.

Para preservar a meta, a área
econômica tem evitado tomar
recursos do BID e do Bird
principalmente para investi-
mentos, que são os primeiros
gastos a serem cortados na
eventualidade de um aperto
fiscal.

Diferença – “Com os progra-
mas sociais é diferente, por-
que é um gasto que o Estado
faria de todo modo”, explicou
Fiocca. “A chance que haja al-
guma circunstância fiscal im-
prevista que impeça a boa exe-
cução é menor.” Tomar em-
préstimos externos para fi-
nanciar esses programas tem
uma vantagem adicional, se-
gundo explicou o secretário:
fortalecer o balanço de paga-
mentos do País.

“O Brasil tem necessidade
de financiar seu balanço de
pagamento, de ter um fluxo
equilibrado de divisas”, expli-
cou. Se os recursos estrangei-
ros não ingressassem via em-
préstimo dos organismos mul-

t i l a t e r a i s ,
que custam
na média de
5% a 6% ao
ano, seria ne-
cessário bus-
cá- los via
emissão de
bônus, cuja
taxa de juros
é de 10% a
11% ao ano.
“Precisaría-
mos desses
dólares de to-
da maneira”,
comentou o
secretário.

“Do ponto de vista financei-
ro, é uma alternativa impor-
tante”, disse Fiocca. “Esta-
mos falando de muito dinhei-
ro, pois temos de considerar
que essa economia da ordem
de 5% nas taxas de juros ocor-
rerá por 20 anos, que é o pra-
zo desses contratos.” A utili-
zação da Swap pelo Brasil é,
na avaliação de Fiocca, conse-
qüência de uma posição de-
fendida pelo ministro do Pla-
nejamento, Guido Mantega,
desde a reunião anual do
BID, realizada em Milão, no
início deste ano.

Considerando que o grau
de investimento do setor pú-
blico está muito baixo, o mi-
nistro defendeu a busca de
“instrumentos mais flexíveis
para os financiamentos.”

‘
Do ponto de

vista financeiro,
é uma alternativa

importante.
Estamos

falando de
muito dinheiro

Demian Fiocca,
Secretário de Assuntos

Internacionais do Ministério
do Planejamento

Pátio da GM do Brasil: empresa não fez proposta de acordo, com reajuste melhor, para grevistas

Piqueteiros fazem Kirchner voltar atrás

Mario Fioretti, ao lado de uma geladeira dos anos 50: americanos não abriram mão da maçaneta

ARIEL PALACIOS
Correspondente

BUENOS AIRES – Nem o
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), nem as empresas
privatizadas de serviços públi-
cos ou os credores privados in-
ternacionais conseguiram fa-
zer o que alguns grupos de de-
sempregados fizeram na sema-
na passada: dobrar, pela pri-
meira vez, o governo do presi-
dente Néstor Kirchner. Esses
desempregados são os “pique-
teiros”, como são denomina-

das as pessoas sem trabalho
que bloqueiam estradas para
pedir comida e empregos.

Na semana passada, os pi-
queteiros, que nos primeiros
cinco meses de governo Kirch-
ner haviam tido um convívio
pacífico com o novo presiden-
te, cercaram o ministro do Tra-
balho, Carlos Tomada, em seu
próprio ministério. A polícia
nem tentou removê-los, e To-
mada precisou passar boa par-
te da noite no lugar, até que
conseguiu sair escondido.

Kirchner – um homem co-

nhecido por sua fácil irritabili-
dade – ordenou a criação de
uma brigada “antipiquetes”. O
motivo: “Evitar que uma mani-
festação fique descontrolada e
acabe causando a morte de al-
guém”. Imediatamente, deze-
nas de organizações piquetei-
ras em todo o país deixaram
claro que o país poderia nova-
mente fervilhar com o pesade-
lo dos piquetes bloqueando as
principais vias argentinas.

O presidente Kirchner, en-
tão, cedeu. Logo após o anún-
cio da criação da brigada anti-

piquete, o governo voltou
atrás, explicou que de forma al-
guma pretendia “punir os pro-
testos sociais” e anunciou o fi-
nanciamento de 34,2 milhões
de pesos (US$ 12,21 milhões)
para cooperativas de desem-
pregados, para a construção
de moradias populares. Essas
cooperativas também serão be-
neficiadas com uma redução
do Imposto de Valor Agrega-
do (IVA). Além disso, os de-
sempregados terão um “déci-
mo-terceiro” do subsídio que
recebem atualmente.

OSindicato dos Metalúr-
gicos do ABC convo-
cou todos os funcioná-

rios da Volkswagen a compare-
cerem à fábrica hoje de ma-
nhã, para tentar obter da mon-
tadora uma proposta melhor
do que a apresentada pelo Sin-
dicato Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos (Sinfavea), que
reúne as montadoras. A Volks
emprega cerca de 14,8 mil pes-
soas,

No sábado, o presidente Sin-
dicato dos Metalúrgicos, José
Lopez Feijóo,
disse que a
Volks tem o
“maior grau de
intransigência”
entre os fabri-
cantes: “Va-
mos mudar a tá-
tica de luta na
empresa para
quebrarmos re-
sistência da
Volks na mesa de negocia-
ção.”

A Volks e a General Motors
(GM) não fizeram propostas
de acordo e decidiram ir à Jus-
tiça para pedir o julgamento
do dissídio. A Ford, a Toyota e
a Scania negociaram em sepa-
rado, na semana passada, ajus-

tes acima da in-
flação. A Merce-
des-Benz tam-
bém fez uma pro-
posta semelhan-
te. A greve dos
metalúrgicos do
ABC começou
na quarta-feira.
Os trabalhadores
da Scania e Toyo-

ta já aprovaram o retorno ao
trabalho. Os da Mercedes e
Ford fazem assembléia hoje.

Os acordos já assinados ga-
rantem um reajuste de 18,01%
– que corresponde a 15,7% de
inflação acumulada pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) e mais 2% de

aumento real – a partir do dia
1.º deste mês. O Sinfavea ofere-
cia somente 15,7%. Quem ga-
nha mais de R$ 5 mil receberá,
no lugar do porcentual, uma
parcela fixa de R$ 900,50, que
será incorporada ao salário.

Em Sorocaba, o Sindicato
dos Metalúrgicos promete, a
partir de hoje, paralisar fábri-
cas estratégicas da cadeia pro-
dutiva da linha automotiva.
“Como as montadoras estão fe-
chando acordo para não parar
a montagem de veículos por-
que as vendas estão crescendo,
vamos parar as fábricas de So-
rocaba que abastecem as mon-
tadoras com peças e acessó-
rios”, explicou o presidente do

sindicato, Izídio de Brito Cor-
reia. “Quebrando a cadeia, to-
da a linha automotiva será afe-
tada num efeito dominó.”

Os protestos em Sorocaba
começaram na sexta-feira. Cer-
ca de 700 trabalhadores das in-
dústrias Metso, ZF, Flextro-
nics, Pirelli, Tecpries e Luk se
reuniram pela manhã no pátio
da primeira fábrica, de braços
cruzados. À tarde, 400 traba-
lhadores da Ina, indústria de
rolamentos, também pararam.
Os metalúrgicos querem 20%
de reajuste, redução da jorna-
da de 44 para 40 horas sema-
nais e antecipação data-base
para setembro. (José Maria
Tomazela e Renato Cruz)

Design brasileiro emplaca no exterior

CARLOS FRANCO

Amais nova e moderna ge-
ladeira americana, a
Plá, da líder mundial de

linha branca Whirlpool e suces-
so de vendas nos Estados Uni-
dos este ano, foi criada e proje-
tada no Brasil. E, se os produ-
tos da chamada linha branca, a
exemplo de geladeiras, fogões,
máquinas de lavar, centrifugar
e secar roupas, são invariavel-
mente brancos, a Plá não. Tem
cores vibrantes, como o laranja,
o amarelo-mostarda e o azul,
design arrojado e um relógio de
ponteiros que remete aos anos
50 e ao famoso estilo de vida
americano, o “american way of
life”. A Plá, quando o assunto é
design, é muito mais que uma
Brastemp – para parodiar a as-
sinatura da marca, criada pela
agência de publicidade Talent
– e é também um dos cartões de
visita da turma de 25 profissio-
nais que integram a área de de-
senho industrial da Multibrás,
dona justamente das marcas
Brastemp e Consul e braço da
gigante Whirlpool no País.

Orgulho do gerente de De-
sign Estratégico da Multibrás,
o paulista Mario Fioretti, de 46
anos, que participou do projeto
de criação, a geladeira Plá con-
cebida para o público jovem e
single (que mora só) dos EUA.
A Plá, no entanto, não é a única
criação da equipe de brasileiros
que emplacou no exterior.

Nos últimos quatro anos, a
equipe brasileira de design não
cria e desenvolve apenas as li-
nhas Brastemp e Consul, ven-
didas no País e que expressam

os hábitos de consumo e a esté-
tica dos brasileiros, mas expor-
ta a sua criação para países co-
mo Índia, China e México.
Avançar nos Estados Unidos,
território da matriz Whirlpool,
é para a equipe de Fioretti co-
mo marcar um gol de placa.
Hoje, a gigante mundial da li-
nha branca mantém escritó-
rios de design apenas nos
EUA, no Brasil e na Itália.

Portanto, diz Fioretti, expor-
tar design para mercados como
o americano é prova da capaci-
dade tecnológica do País. Só
que o design dos refrigeradores
que o Brasil exporta – a palavra
geladeira foi abolida do dicioná-
rio da Whirlpool – não leva a as-
sinatura de nenhum dos profis-
sionais. “O traba-
lho é todo em
equipe: tudo é
discutido e cada
um entra com
uma sugestão,
que vão sendo
executadas com
a área industrial
e a de marketing.
Não há um au-
tor, mais vários,
justamente para evitar que as li-
nhas tenham uma identidade
autoral.”

Mas isso não é frustrante?
Fioretti, que se formou em dese-
nho industrial pelo Mackenzie
e um dia sonhou em projetar
automóveis, garante que não.
“O trabalho em equipe é outro
tipo de motivação. É interessan-
te descobrir que há inovações
em outros mercados.”

Hoje, o design de produtos
da linha branca tem pratica-
mente quatro correntes, diz Fio-
retti: americana, européia, asiá-
tica e sul-americana. Não é difí-
cil identificá-las. Os refrigerado-
res americanos têm nas maça-
netas uma de suas característi-

cas – quem tem mais de 30 anos
e até quem tem menos, mas fre-
qüentou casas de avós ou do in-
terior do País, certamente já
viu geladeiras, como a Frigidai-
re e Westinghouse, com puxa-
dores enormes, cromados. Fio-
retti conta que, por questão de
segurança, esse instrumento
acabou perdendo os gatilhos in-
ternos, onde a porta era fecha-
da. Só que os americanos não
abriram mão das maçanetas.

Já o design asiático reforça
os frisos, especialmente os dou-
rados, e as geladeiras são gran-
des, embora as casas nem tan-
to. O design europeu, diz Fioret-
ti, é mais clássico, mas procura
inovações estéticas, sem deixar
de lado a imagem clean (limpa

e clara) desses
aparelhos. O de-
sign sul-america-
no, porém, é
mais usado, mis-
tura de todos e
com ingredientes
locais. Por isso, a
equipe brasileira,
acredita Fioretti,
tem tanta versati-
lidade para en-

tender e criar produtos para ou-
tros consumidores.

Em 2001, por exemplo, a
Whirlpool indiana precisava
de novos produtos de 165, 200,
240 e 300 litros. São geladeiras
com apenas uma porta e conge-
lador na parte superior, muito
parecidos com os vendidos no
Brasil. Só que, para chegar ao
desenho, profissionais brasilei-
ros percorreram a Índia, para
verificar hábitos de consumo,
gostos estéticos e a principal fi-
nalidade de uma geladeira.
Não demorou muito, conta Fio-
retti, para que se concluísse que
a água gelada é um bem precio-
so. “O que eles mais desejavam
era espaço para ter água gelada

e gelo porque, como a maioria
da população é vegetariana e
vai à feira quase todos os dias, o
diferencial é a água gelada.” Is-
so levou a equipe a desenhar
uma geladeira com mais espa-
ço para garrafas e gelo.

As casas indianas também
são muito coloridas e as geladei-
ras costumam até ficar na sala,
diz Fioretti. Para não destoar
do conjunto, as geladeiras fo-
ram projetadas com cores for-
tes e vivas, como vinho, azul e
verde. Já os chineses preferem
os tons pastéis, que não interfi-
ram no ambiente, só que dese-
jam mais espaço para alimen-
tos e não dão a mesma impor-
tância à água gelada e ao gelo.

Para Fioretti, conhecer dife-
rentes culturas e desenvolver
projetos de design para univer-
sos culturais e econômicos dife-

rentes, mais que um desafio, é
um estímulo à atividade.

Outros produtos – O Brasil
não exporta apenas o design de
geladeiras, fogões e máquinas
de lavar. Nesta pauta, estão pro-
dutos de artesanato, móveis, bi-
quínis e eletrodomésticos, como
ferros de passar roupa, batedei-
ras e liquidificadores.

Hoje, é da fábrica da Walita
no Brasil que saem os ferros de
passar roupa para toda a Amé-
rica Latina, com design cada
vez mais inovador. A empresa
também pesquisa hábitos dos
consumidores para que o de-
sign não se torne um “elefante
branco”. Na Semp Toshiba
ocorre o mesmo, e os japoneses
aprendem com os brasileiros o
design de exteriores dos apare-
lhos de TV, os quais recheiam

com a tecnologia japonesa.
Um movimento que percorre

vários setores, e transformou o
presidente da Indústria de Bebi-
das Tatuzinho, César Rosa,
num homem voltado para o de-
sign. “A embalagem tem uma
grande influência na decisão de
compra, é ela quem dita o valor
que se pode cobrar e é preciso
sempre inovar”, diz Rosa.

De fato, o peso do design é
grande na decisão de compra.
Dependendo da embalagem ou
do formato de um produto, ele
é aceito ou rejeitado. A equipe
da Whirlpool, a dona das mar-
cas Brastemp e Consul, tem
sempre o cuidado de aliar o de-
sign à praticidade e sabe que o
faturamento de US$ 11 bilhões
do grupo ao redor do mundo de-
pende da decisão de compra
desse consumidor.

Recursos serão liberados
para programas

permenentes, e não para
investimentos

Metalúrgicos
pressionam montadora

para obter reajuste
acima da inflação

Equipe da Multibrás
projetou a mais nova e
moderna geladeira dos

EUA: a Plá, da Whirpool

País negocia acordo inédito com Banco Mundial
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DEVEM

PARAR
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Trabalhadores
da Volks fazem
protesto hoje
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DESIGNERS
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