
O crédito que gera dívidas
Especialistas alertam para o comportamento do consumidor de saldar contas antigas
com novos empréstimos, o que pode restringir as compras de fim de ano
DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

Em um mesmo quarteirão da
Rua Nossa Senhora da Lapa, um
dos pontos de maior movimento
da zona oeste de São Paulo, a dis-
puta colorida e panfletária pelos
pedestres lembra uma briga de
boca-de-urna. Devidamente para-
mentados, promotores esforçam-
se para entregar folhetos a quem
passa apressado. Cada um deles
enverga um uniforme diferente
— camiseta branca e vermelha
em frente à Finasa; camisa azul
marinho na calçada diante do
Citifinancial; blusa amarela na
porta da Losango e, do outro lado
da rua, a indumentária laranja da
Fininvest. As cores são variadas
o suficiente para não confundir o
público que a cada cinco metros
se depara com uma proposta ten-
tadora de crédito a juros baixos.
Considerando-se a proximidade
do Natal, o natural seria que o
dinheiro (aparentemente) fácil
fosse dirigido aos tradicionais
presentes, a reformas ou aquisi-
ções de fim de ano. Mas diversos
indicadores dão conta de que o
desejo do consumidor é quitar
dívidas — mesmo que para isso
seja preciso fazer outras, com
mais empréstimos.

Um estudo da Federação do
Comércio do Estado de São Paulo
(Fecomércio-SP) identificou que
os consumidores já pagaram R$
64,6 bilhões em juros pela contra-
tação de algum tipo de crédito, no
período acumulado de outubro
de 2004 a setembro de 2005. Em
todo o ano passado, o pagamento
de juros por parte de pessoas
físicas representou bem menos:
R$ 50,5 bilhões. Na opinião do
professor Ladislau Dowbor, titu-
lar da Faculdade de Economia da
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), na base
desses números estratosféricos
está a concentração de renda
na sociedade brasileira. "O meu
caseiro, quando compra um apa-
relho de som de R$ 500, acaba
pagando cerca de R$ 1,1 mil,
porque vai bancar a aquisição em
suaves prestações, única maneira
de conseguir o que deseja", afir-
ma o acadêmico. "Dessa forma,
esse tipo de comércio, em vez de
prestar serviços vinculados à sua
atividade, está atuando na área
da especulação financeira, fonte
principal dos seus ganhos."

CÍRCULO VICIOSO
Em 2005, a dívida com a

contratação de crédito já che-
ga a quase 40% do montante
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do 13a salário, de acordo com
a Fecomércio-SP, o que acaba
diminuindo as expectativas
de um aquecimento real nas
vendas de fim de ano. Outro
levantamento, dessa vez da As-
sociação Comercial de São Paulo
(ACSP), feito pela Ipsos-Opinion
em 70 cidades de nove regiões
metropolitanas, dá uma mos-
tra de quanto as pessoas estão
preocupadas com seus arroubos
consumistas nos últimos tempos:
entre os que receberão o 13º
salário, 48% pretendem aplicar
os recursos no pagamento de
dívidas, enquanto apenas 21%
planejam gastar o dinheiro nas
compras de Natal.

Um monitoramento feito
pela Serasa, empresa especiali-
zada em informações e análises
econômico-financeiras, aponta
que de janeiro a novembro

deste ano houve crescimento
recorde de regularizações de
pendências de pessoas físicas
com relação ao mesmo período
de 2004. Ao todo, 10,5 milhões
de consumidores — o equiva-
lente à população da cidade de
São Paulo, uma das maiores do
mundo — pagaram contas e
deixaram a lista de inadimplen-
tes, um número 10% maior que
o do ano passado. Uma ótima
notícia, se a própria Serasa não
atentasse para o fato de que a
expressiva quantidade de bai-
xas é explicada em parte pela
utilização do crédito consignado
para saldar dívidas vencidas.
Essa modalidade de crédito,
cujas parcelas são descontadas
diretamente na folha de paga-
mento ou no benefício do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social
(INSS), praticamente dobrou de

outubro de 2004 a outubro de
2005, segundo a Serasa.
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"Entre os tomadores de cré-
dito consignado, 46% já usam
o dinheiro para pagar outras
dívidas", diz o consultor Alber-
to Borges Matias, professor do
Instituto de Ensino e Pesquisa
em Administração (Inepad),
vinculado à Universidade de
São Paulo (USP). "Desses, 43%
não sabem qual a taxa da dívida
anterior", diz o especialista,
destacando que os recursos
obtidos com o financiamento
são usados para pagar contas no
varejo (hipermercados, lojas de
roupas e de eletrodomésticos) e
nas instituições financeiras (dí-
vidas de cartão de crédito, em-
préstimos e cheque especial),
além de outros compromissos

fixos, como contas de luz, água.
telefone e condomínio.

A expansão do crédito con-
signado incrementou o nível
de endividamento do cidadão
comum, o que está provocando
uma conseqüência indigesta
para o próprio varejo: as pes-
soas assumiram dívidas que não
conseguem pagar. Segundo a
pesquisa da Fecomércio-SP, o
percentual de inadimplentes
na região metropolitana de
São Paulo cresceu dez pontos
percentuais no último ano, pas-
sando de 33% em dezembro
de 2004 para 43% neste mês.
Por conta disso, o consumidor
procura gastar menos. Se no
ano passado as dívidas aumen-
taram cinco pontos percentuais
de novembro para dezembro,
passando de 65% para 70% (de
acordo com a Fecomércio-SP),
neste ano a variação foi de dois
pontos negativos no último bi-
mestre (de 63% em novembro
para 61% em dezembro). Assim,
a entidade estima crescimento
zero nas vendas do próximo
Natal em relação ao final de 2004
— sinal de que o ciclo de com-
pras sustentado pelo crédito em
alta estaria perto do fim.

PAÍS POUCO ENDIVIDADO
Na opinião de Matias, do

Inepad, a solução não está na
restrição da oferta de crédito no
mercado nacional. Pelo contrá-
rio, o Brasil é um dos países com
a menor relação crédito sobre
Produto Interno Bruto (PIB) do
mundo, em torno de 28%. No
também sul-americano Chile,
por exemplo, hoje esse índice é
de pouco mais de 60%. "Há uma
clara necessidade de baixar a
Selic (taxa básica de juros), pois
isso levaria à queda dos juros do
mercado, assim como do spread
bancário, e ao aumento do volu-
me de crédito", afirma o profes-
sor do Inepad, complementando
que um mercado de crédito
desenvolvido proporciona maior
investimento e consumo.

O coftsultor financeiro Cláu-
dio Boriola, especialista em
economia doméstica e direi-
tos do consumidor, concorda:
"Juro e inadimplência seguem o
mesmo caminho". Ele defende
a conscientização do consumi-
dor como forma de promover
o crescimento sustentável da
economia. "A população deve
gradativamente deixar de uti-
lizar o crediário a longo prazo,
que traz uma alta taxa de juros
embutida em pequenas par-
celas", afirma. Quando o con-
sumidor está preparado para
lidar com o dinheiro, planeja
ganhos e despesas, identifican-
do exatamente o que precisa
— e é nesse momento, segundo
Boriola, que a propaganda pode
ser uma boa aliada. "O cidadão
consciente aproveita o marke-
ting agressivo como fonte de
pesquisa", diz.
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O dilema do consumismo Do papel para o plástico

Peças publicitárias dos anos 50 e 90: enfoques diferentes, mesmas aspirações

O anúncio na capa da revista
Saturday Evening Post, em agos-
to de 1959, não deixa dúvidas: o
sonho do casal apaixonado era
ter filhos, uma babá, casa com
piscina, carros, geladeira, televi-
sor, máquina de lavar, furadeira,
aspirador de pó, toca-discos...
Quarenta anos depois, em plena
década de 90, a campanha do
American Express Card indica
que tudo se tornou perfeitamen-
te possível graças à combinação
de duas ferramentas em poten-
cial: marketing e crédito.

"Do sonho de consumo pas-
samos facilmente ao consu-
mismo", afirma Aron Belinky

- gerente de projetos especiais
Instituto Akatu pelo Consumo

Consciente —. que participou
no dia 8 do seminário O Crédito
em Debate, promovido em São
Paulo pela Associação Nacional
das Instituições de Crédito,
Financiamento e Investimento
Acrefi). O executivo lembrou

' pesquisa realizada neste ano
pela seguradora Cardif, do grupo
francês BNP Paribas, apontando

49% dos brasileiros que
tomaram crédito emprestado
tiveram alguma dificuldade para

pagá-lo — quando a média nos
demais países é de 23%.

Uma das principais razões
para esse tipo de comporta-
mento, segundo Belinky, está
na baixa conscientização do
consumidor nacional sobre as
suas reais necessidades, o que
acaba resultando no desperdício
capaz de comprometer o desen-
volvimento social e a própria
sustentabilidade do planeta.
"Mais do que comprar algo sim-
plesmente porque está na moda,
um consumidor cidadão deve se
perguntar se o que adquire vai
trazer benefícios pessoais, so-
ciais e ambientais", diz Belinky,
que anunciou parceria com o
Grupo VR na capacitação de
profissionais, especialmente
da área de recursos humanos,
para disseminar conceitos
e práticas sobre consumo
consciente e uso saudável do
dinheiro e do crédito.

ORGULHO
Mais do que atender aspec-

tos básicos de sobrevivência
- alimentação, moradia, ves-

tuário, etc. —, o consumo desta
primeira década do século 21

está firmemente relacionado
com a auto-afirmação do indi-
víduo e sua visão de mundo.
Quanto a isso, em um país como
o Brasil, com alta concentração
de renda, em que o papel de
consumidor se confunde com
o de cidadão, o crédito recebe
uma importância singular.

Estudo recente do Progra-
ma de Administração de Varejo
(Provar), que ouviu 500 pesso-
as em 96 cidades, revelou que
os sentimentos de confiança,
reconhecimento e orgulho
estão diretamente relaciona-
dos à aquisição de crédito por
parte dos entrevistados mais
pobres. "Dos consumidores que
ganham até três salários mí-
nimos mensais, 23% têm essa
percepção de maneira muito
forte", diz o professor Cláudio
Felisoni de Ângelo, titular da
Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo
(FEA-USP) e coordenador do
Provar. Na outra ponta, entre
os entrevistados que recebem
mais de 23 salários-mínimos, o
percentual que apresenta esse
sentimento é de apenas 6,7%.

Para a operadora de cartões
Credicard, o crédito vive a sua
melhor fase. A empresa aposta
em um aumento de 26,7% no
volume de transações neste mês,
em relação ao mesmo período
de 2004 — o que representa
uma movimentação de R$ 14,5
bilhões. No acumulado do ano, a
expectativa é de que 2005 feche
com um crescimento de 20,4%. A
empresa justifica o bom desem-
penho com a conquista de clien-
tes de baixa renda e a migração
dos meios de pagamento.

De acordo com a Associação
Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs)j nos últimos seis anos
o uso do cheque vem caindo 7%
ao ano — na direção inversa,
o volume anual de transações
com cartão cresce 22%. Em
outubro, segundo os últimos nú-
meros da Abecs, as operações
com cartões movimentaram R$
19,1 bilhões (aumento de 32,2%
em relação ao mesmo mês de
2004). Já o total gasto com
cheques foi de R$ 12,2 bilhões
(ligeira queda de 4%).

CALOTE
A Serasa confirma a migração

do cheque para o plástico — mas
aponta que, quando se trata de
inadimplência, há uma certa
"democracia" entre as diferentes
formas de obtenção de crédito.
Conforme demonstram dados da
instituição, os cheques sem fundo
representavam 42% das dívidas
vencidas dos consumidores em
2001; no ano passado, respon-

Não por acaso, o uso do
crédito é mais freqüente entre
aqueles de menor renda: 46,4%
dos que ganham até três salários
mínimos recorrem a emprésti-

deram por 35%. Há quatro anos,
o nível de inadimplência com
cartões de crédito e financeiras
estava na faixa de 31% — em
2004, chegou a 34%, praticamente
empatando com os cheques sem
fundo. Os bancos, por sua vez, que
concentravam 24% das dívidas
dos insolventes em 2001, pas-
saram a deter 29% no exercício
passado. A menor participação
na inadimplência está nos títulos
protestados: de 3% em 2001, di-
minuiu para 2% em 2004.

Foi a categoria de protestos,
no entanto, que registrou a maior
alta acumulada em 2005, de acordo
com os últimos dados da Serasa:
de janeiro a outubro, o montante
relacionado a títulos protestados
cresceu 19,6%. No período, o
volume de cheques sem fundo res-
pondeu por um aumento de 17,1%.
As dívidas vencidas com bancos
cresceram 10,2% e com cartões de
crédito e financeiras, 10,6%.

Atenta ao risco da inadim-i

plência, a Credicard está ofe-
recendo a clientes com gastos
expressivos a possibilidade de
quitar sua dívida em até sete
vezes fixas, com taxa mensal
de 5,9%. No mês passado, a 12a

Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais condenou
a empresa a reduzir essa taxa
para 5% na cobrança da dívida de
um consumidor, que alegou não
conseguir pagar seus débitos em
decorrência dos juros excessivos.
A administradora cobrava juros
remuneratórios de 9,8% ao mês,
além de capitalizar os valores
mensalmente. (DNM)

mos de três a quatro vezes por
ano; a mesma iniciativa é toma-
da apenas por 10% daqueles
que faturam mais de 23 salários
mínimos ao mês. (DNM)

Estudo mostra que criança fica adulta mais cedo e prefere brinquedos eletrônicos

A relevância do setor de brin-
quedos na economia brasileira,
com duas importantes datas
comerciais - - Dia das Crianças
r Natal - - deu origem ao Projeto
SimBrasil (Sistema de Informa-
ções do Mercado Brasileiro de
Brinquedos), organizado pela
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA), ligada à Universi-
dade de São Paulo (USP). O pro-
jeto radiografa a movimentação
e o comportamento do segmento
nos últimos dois anos.

riria das grandes constata-
ções dessa análise é a migração
da preferência da garotada em
relação aos brinquedos, que
pode ser explicada pela evolução
tecnológica e as mudanças no
comportamento das crianças,

que estão cada vez mais adul-
tas. De um total de 40 mil itens
comercializados, as categorias
que estiveram acima da média
em relação ao crescimento de
13% do faturamento nominal
estipulado para 2005 foram
as seguintes: eletrônicos e au-
diovisuais (44,4%), veículos e
transporte (21,5%), brinquedos
de faz-de-conta (15,2%) e de
pelúcia (13,9%).

Em contrapartida, devem
apresentar queda os jogos e
quebra-cabeças (-9,2%) e o
grupo formado por blocos de
construção, kits temáticos e
instrumentos musicais (-20,9%),
brinquedos que anos atrás fa-
ziam a cabeça dos infantes. Os
que apresentaram aumento

abaixo da média foram bonecas
(12,1%), para bebês e pré-esco-
lares (10,3%), esportivos (6,6%)
e bonecos e animais (4,1%).

"A expansão do faturamento
nominal pode ser explicada por
diversos fatores, como a queda
do desemprego, a queda do dólar
e até o sentimento de recompen-
sa dos pais em virtude do clima
sociopolítico do País", afirma o
professor José Afonso Mazzon,
responsável pelo estudo. Segun-
do o docente, sem o grupo de
eletrônicos, a estimativa para fa-
turamento nominal do segmento
deste ano cairia para 8%.

Outro dado importante cons-
tatado foi a preferência pela
compra dos produtos com pre-
ços mais elevados. Os brinque-

dos com valores acima de R$ 200
devem apresentar crescimento
de 33% em 2005, seguido pelos
de preço entre R$ 50,01 e R$
100,00 com 14,5%, e os que
variam de R$ 100,01 a R$ 200
com 12,6%. Já entre os mais
baratos, com preços inferiores
a R$ 20, o crescimento previsto
é de apenas 7,8%, e os que se
situam entre R$ 20,01 e R$ 50
aparecem com 5,8%.

No que tange à participação
dos fabricantes e importadores,
45% das vendas do mercado
ficam nas mãos de apenas cinco
empresas de um total de 562. Há
dois anos essas mesmas compa-
nhias apresentavam uma parti-
cipação de 38%, o que mostra a
evolução na tendência dos con-

sumidores de comprar marcas
dos principais fabricantes.

Com dez empresas partici-
pantes — Casa dos Brinquedos,
Casa & Vídeo, Koraicho, Lojas
Americanas, Magazine Luiza,
Mattel, PB Kids, Planeta Brinque-
do, Ri Happy e Rozelândia —, o
SimBrasil dispõe de um banco de
dados com informações mensais
desde agosto de 2003. O projeto
compreende cerca de 40 mil itens
agrupados em 61 categorias que
compõem dez grupos de produ-
tos, com um total de 8,5 milhões
de registros. Há a possibilidade
de aplicar o modelo de análise
para outros mercados, como o de
equipamentos eletroeletrônicos,
informática e veículos.
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