Os impactos regionais do Saque Imediato
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No último mês de julho, o governo federal anunciou um conjunto de medidas que buscam facilitar
o acesso do trabalhador ao saldo da sua conta do FGTS, possibilitando a retirada de parcela de seus
recursos. Entre essas medidas, a presente nota avalia os impactos regionais do Saque Imediato, que
possibilitará que os trabalhadores saquem até R$ 500 por conta, ativa ou inativa, entre setembro de
2019 e março de 2020. Caso um mesmo indivíduo possua mais de uma conta, com mais de R$ 500,
ele poderá sacar até o valor resultante da multiplicação de R$ 500 pelo número de contas,
independente se elas forem ativas ou inativas. Por exemplo, suponha que um trabalhador possua 2
contas inativas e 1 ativa, com mais de R$ 500 em cada. Nesse caso, ele poderá realizar um saque de
até R$ 1.500.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o potencial dessa medida é de liberação de até R$ 28 bilhões
em saques, ainda em 2019, e R$ 12 bilhões, em 2020, contemplando 96 milhões de trabalhadores, o
que equivale a 46,3% da população brasileira. Ao todo, esses saques representam 0,58% do PIB do
Brasil e 18,6% da renda habitual média das pessoas que estavam trabalhando no começo de 2019.
A importância dessa medida é reforçada ainda pelo fato de que 81% das contas do FGTS possuem
saldo inferior a R$500, ou seja, o valor liberado é suficiente para um percentual bastante expressivo
das contas. Em outras palavras, para 81% das contas essa medida devolve o valor integral dos
recursos do trabalhador.
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A partir da análise de dados do IBGE, do DIEESE e da SPC Brasil, torna-se evidente também a
importância do Saque Imediato para as diversas regiões brasileiras, principalmente Norte e Nordeste,
no que diz respeito a aumento da renda familiar. Nesse sentido, a medida tem efeitos positivos e
relevantes para as famílias dessas regiões, principalmente para aquelas que possuem maior restrição
orçamentária, o que dificulta a compra mensal de itens da cesta básica e o pagamento de dívidas
em atraso.
Ademais, a quantidade de trabalhadores contemplados pela medida será diferenciada por unidade
da federação (Figura 1). Apenas em São Paulo, cerca de 28 milhões de trabalhadores serão
beneficiados, o que equivale a 62,3% da sua população. Em Minas Gerais, esse número atingirá 10
milhões de pessoas, ou seja, 48,7% da população desse estado.
No entanto, é importante destacar que o volume de saques não implica necessariamente um
impacto maior da medida, e que se deve levar em consideração a situação das famílias mais
vulneráveis de cada região. Para isso, é preciso verificar quanto o saque liberado representa em
termos de PIB, da renda habitual média, do valor da cesta básica e do montante de dívidas, para
cada região.
Nesse sentido, verifica-se que o Saque Imediato tem bastante relevância para as regiões Sudeste,
Sul e Nordeste, representando 0,64%, 0,56% e 0,56% do PIB do ano de 2018 dessas regiões,
respectivamente. Analisando-se esse percentual desagregado para os estados por meio da Figura 2,
é possível observar que ele é particularmente elevado para São Paulo (0,70%), Goiás (0,60%), Ceará
(0,59%) e Alagoas (0,59%).

quarta-feira, 21 de agosto de 2019 ̶ Nota Técnica

A liberação do Saque Imediato é particularmente relevante para as pessoas que trabalham ou
desejam trabalhar e que possuem rendimento habitual mensal de até R$ 500. A Figura 3 ilustra o
percentual de pessoas que trabalham ou desejam trabalhar e que possuem rendimento habitual
mensal de até R$ 500, com destaque para os estados do Maranhão (55%), Piauí (55%) e Bahia (51%).
Para o Nordeste como um todo, o percentual é 48%, enquanto para o Norte, 43%.

Ademais, os saques médios a serem liberados representam 20,1% e 21,5% da renda habitual média
das regiões Norte e Nordeste, respectivamente, as duas regiões que possuem o maior percentual. É
preciso chamar a atenção para o fato de que a razão para a região Sudeste também é elevada
(18,5%). Em nível estadual, destacam-se os percentuais apresentados pelo Maranhão (24,1%) e Piauí
(23,4%), Bahia (22,2%) e Pará (22,2%).
A melhoria das condições de vida das famílias brasileiras, a partir da implementação da medida em
tela, também pode ser evidenciada pelo poder de compra do saque médio em termos de cestas
básicas para cada região. As famílias da região Sul poderão comprar cesta básica para um período
aproximado de 1 mês e 5 dias, com um saque de R$ 500. Já as da região Sudeste poderão comprar
cesta básica para aproximadamente 1 mês e 1 semana. Em relação a esse quesito, é necessário
chamar a atenção para o estado de São Paulo, em que o valor do saque médio equivale a compra
de itens de cesta básica durante 1 mês e 9 dias.
Além da importância do Saque Imediato em termos de aquisição de produtos da cesta básica, a
medida em questão também é relevante para o pagamento de dívidas em atraso. Segundo dados
da SPC Brasil, 37% das pessoas que estão com nome negativado possuem dívidas no valor de até
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R$ 500. Esse percentual equivale a 23 milhões de pessoas que poderão quitar suas dívidas e limpar
seu nome se puderem sacar R$ 500 com o Saque Imediato.
Observou-se que, no Nordeste, em junho de 2019, 44% das pessoas físicas devedoras possuem
dívidas no valor até R$ 500, a partir de dados obtidos junto à SPC Brasil (Tabela 2). Para a região
Norte, esse percentual é de aproximadamente 42%. Em outras palavras, o valor liberado para o Saque
Imediato possibilitará que uma parcela significativa de pessoas físicas dessas regiões quite seus
débitos, limpando o nome junto a instituições financeiras, e evitando desta maneira a contratação
de dívidas, que serão reajustadas a valores de mercado, o que poderá aumentar significativamente
o valor futuro deste montante.
Tabela 2 – Distribuição dos devedores pessoas físicas (PF) por região, segundo faixa de valor
das dívidas (jun/19).

Fonte: SPC Brasil

Por fim, essa Nota teve como objetivo mostrar como o Saque Imediato poderá melhorar a situação
das famílias em piores condições de vida, permitindo a compra de itens de cesta básica e o
pagamento de dívidas em atraso e como este impacto será diferenciado por região e por unidade
da federação. Apesar da sua importância para todo o país, o Saque Imediato se mostra
particularmente relevante para as regiões Norte e Nordeste, com destaque maior para os estados
do Maranhão e do Piauí.
Assim, ao limitar o valor de saque a R$ 500 para contas ativas e inativas, ao invés de se liberar
completamente saques de contas inativas, por exemplo, a medida atinge mais pessoas, sendo mais
focada nos mais pobres, e, com isso, traz um benefício particular às regiões com maior proporção
de pessoas com renda habitual média mais baixa.

