Após anúncios de índices de queda da economia, governo prorroga medidas de incentivo
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O Banco Central anunciou a redução de
estimativa para o crescimento da economia
do País deste ano, de 3,5% para 2,5%,
referente ao Produto Interno Bruto (PIB), na
última quinta-feira (28/06). Outra divulgação
feita no mesmo dia foi um aumento de
projeção para inflação de 0,3 ponto
porcentual, chegando a 4,7% e
ultrapassando 0,2 ponto percentual em
relação ao centro da meta apresentada pelo
governo federal, que era de 4,5%. Diante
desse quadro negativo, o governo federal
começa a reagir para reacender o
crescimento econômico brasileiro.
No dia seguinte aos anúncios citados acima,
(29/06), com o objetivo de aquecer o
Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr mercado econômico e estimular a indústria,
o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
anunciou a prorrogação da desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos produtos da linha branca
por dois meses e a redução do imposto para o setor de móveis por três meses. A medida, desta vez, favorece também
itens como laminados, luminárias e papel de parede, com o mesmo prazo do benefício.
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O ministro garante que as medidas adotadas pelo governo para manter o consumo aquecido têm sido bem sucedidas.
Conforme dados divulgados pela Agência Brasil, as vendas da linha branca, por exemplo, teriam crescido 22% no
primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Mantega ainda reconhece que as
desonerações teriam ajudado a manter a inflação sob controle. “Uma parte da redução da inflação que nós tivemos se
deve a essas desonerações”, acrescenta.
A divulgação da prorrogação do prazo de isenção do IPI ocorreu em São Paulo, onde o ministro esteve reunido com
representantes da indústria e varejo do setor moveleiro e linha branca. Esta foi mais uma de várias outras realizadas ao
longo do mês de junho, a fim de tentar uma negociação justa com o governo para não prejudicar o crescimento da

http://www.emobile.com.br/noticias-geral/item/10544-após-anúncios-de-índices-de-queda-da-economia,-governo-prorroga-medidas-de-incentivo.html[03/07/2012 15:00:44]

Fábio

Após anúncios de índices de queda da economia, governo prorroga medidas de incentivo

economia do setor, que vem apresentando números baixos.
Abimóvel
Publicidade
Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Moveleira (Abimóvel), José Luiz Diaz Fernandez, o
adiamento dilui os custos que a indústria teve em abril, quando precisou desonerar os estoques de produtos que
estavam parados no varejo. "Isso onerou muito a indústria quando o governo anunciou a redução da alíquota, se não
tirássemos o IPI dos lojistas, a venda não ocorreria", explica. Com isso, o aumento da produção no período cresceu
apenas 2,5%, quando a expectativa era de um avanço de 6%.
De acordo com Fernandez, também foi muito positiva a inclusão dos painéis de madeira na desoneração do IPI,
porque o material representa a principal matéria-prima do setor moveleiro. "O custo dos móveis populares cairá 50%
com isso."
IDV
Para o presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Fernando de Castro, o estímulo renovado pelo
governo federal é muito importante para o consumo. “Com isso, a redução no valor dos produtos foi repassada
integralmente aos consumidores. Entre janeiro e maio, as vendas do varejo aumentaram, em média, 22%, em função
da desoneração do IPI, além de outros fatores", analisa.
O presidente da Abimóvel lembra que a partir de 1º de agosto entra em vigor a desoneração da folha de pagamentos,
o que deve dar ainda mais folga para os custos do setor produtivo. Mas ele ressalta que ainda falta um grande passo
para que o consumo de móveis acelere de vez: a disponibilização de linha de financiamento de móveis já anunciada
pelo governo no âmbito do Minha Casa, Minha Vida. "Teremos uma reunião com a Caixa nesta semana para ver se é
possível agilizar a entrega desse crédito na ponta consumidora", informa Fernandez.
Condições
Para que houvesse a prorrogação da desoneração, foram apresentadas três condições de compromissos. De acordo
com o ministro da Fazenda, indústria e varejo se comprometeram a repassar as desonerações para o consumidor, a
manter o nível de nacionalização dos produtos e a manter os níveis de emprego.
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Confira abaixo outras matérias relacionadas ao tema redução de IPI:
Pacote inclui corte na TJLP; sobre IPI, ainda não há decisão
Governo anuncia pacote nesta quarta. Vai incluir redução do IPI?
Movergs solicita prorrogação de IPI ao Ministério da Fazenda
Guido Mantega anuncia estímulos para a produção industrial e exportação
Varejo de linha branca aumenta 22,63% em três meses com desoneração do IPI
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