
Loja de presentes em São Paulo: oscilações da renda abrem espaço para a atuação das empresas de seguro de crédito

O brasileiro adora
comprar a prazo
O crediário é uma preferência nacional, mas a
inadimplência afeta metade dos consumidores
Roberta Paduan

O CONSUMIDOR BRASILEIRO VIVE UMA
relação de amor e terror com o cré-
dito. Ele está mais disposto a se en-

dividar do que os compradores de outros
países, mas sofre mais para pagar as con-
tas a prazo. Por isso, sua preocupação com
imprevistos como perda de emprego, doen-
ça ou mesmo o nascimento de filhos é
maior que a de outros consumidores. Es-
sas são algumas conclusões de um estudo
da seguradora francesa Cardif, que entre-
vistou 14 000 consumidores em 14 países.

O estudo, obtido com exclusividade por
EXAME, mostra que 69% dos brasileiros
consideram o crédito uma ferramenta con-
veniente de consumo, acima da média de
61% dos outros países pesquisados. Ao
mesmo tempo que se dizem entusiastas do
crédito, 40% dos entrevistados afirmam
não ter condições de manter o mesmo pa-

drão de vida por mais de três meses se per-
derem o emprego. Um sinal claro de que
são inadimplentes em potencial. De fato,
a pesquisa mostra que quase metade dos
consumidores brasileiros tem dificuldade
para pagar as prestações, o maior percen-

tual em todo o mundo e mais que o dobro
da média mundial. "O brasileiro tem pou-
ca renda e a demanda é reprimida", diz
Mareei Solimeo, economista da Associa-
ção Comercial de São Paulo. "Por isso,
quando há crédito disponível, a tentação
de comprar é grande." A seqüência mais
comum de acontecimentos no Brasil é: o
consumidor de baixa renda consegue tra-
balho, compra a crédito, é demitido por
algum motivo, perde sua fonte de renda e
não consegue pagar as prestações. Os
números recentes comprovam essa tese.
Ajudados pelo crescimento econômico do
ano passado, os financiamentos cresceram
quase 30%. No fim do primeiro semestre
deste ano, porém, as redes de varejo re-
gistravam inadimplência próxima de 8%,
índice mais elevado desde 2002.

Situações como essa abrem espaço pa-
ra empresas de seguro de crédito, que ofe-
recem cobertura das prestações em caso
de desemprego e ainda têm uma atuação
discreta no Brasil. Essas apólices só co-
meçaram a ser vendidas no fim dos anos
90. Até agora, menos de 5% dos consu-
midores brasileiros contrataram esse tipo
de serviço, enquanto a média dos 14 paí-
ses é de 12%. "Trata-se de um mercado
que pode dobrar facilmente", diz Ricardo
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Braga, presidente da Cardif.
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