
PARA ALGUNS analistas, o aumento ace-
lerado do crédito no Brasil estaria provo-
cando um crescimento insustentável da
demanda, cujo "descompasso" em rela-
ção à oferta levou o Comitê de Política
Monetária (Copom) a aumentar a taxa
de juros em sua última reunião. No iní-
cio de abril, a expansão do crédito no
País foi, inclusive, abordado pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI). Em rela-
tório publicado no início de abril, a ins-
tituição apontou o crescimento do cré-
dito nos países emergentes, inclusive o
Brasil, como "fonte de preocupações que
deve ser monitorada com atenção".

No entanto, este diagnóstico não é
unanimidade. Mesmo com a forte ex-
pansão do crédito ocorrida nos últimos
anos, o Brasil ainda está bem abaixo dos
padrões de outras economias quando se
compara a relação crédito/PIB. Em feve-
reiro, ela chegou a 34,9%, o maior desde
maio de 1995 e, segundo o Banco Cen-
tral, deve atingir 40% do PIB até o fim de

2008. No Chile, essa porcentagem é su-
perior a 60%, nos Estados Unidos gira
em torno de 90% e na Holanda chega a
120%. "Mas, quando comparamos a re-
lação brasileira crédito/PIB, devemos le-
var em consideração que grande parte
do saldo de crédito desses outros países
está atrelada ao setor imobiliário, moda-
lidade que está em franca expansão no
Brasil", avisa Octavio de Barros, diretor
de pesquisas e estudos econômicos do
Bradesco. Apenas para comparar, sabe-se
que no Brasil a participação do crédito
imobiliário no PIB é de 2%. Enquanto
isso, no Chile é de 15%. "Essas relações
deixam claro que o crédito no Brasil pos-
sui potencial de expansão bastante ele-
vado", acrescenta Barros.

Todavia, além do BC, a equipe eco-
nômica do governo também se mostrou
preocupada com o nível de crédito que
estaria em níveis alarmantes. Tanto que,
quando o mercado já antecipava o au-
mento dos juros, o ministro da Fazenda,

Guido Mantega, chegou a cogitar a pos-
sibilidade de limitar o número de presta-
ções dos financiamentos e a expectativa.
"Aumentar os juros é uma tentativa de
reduzir o pique e a pujança", disse à
FOCO Maryse Farhi, do Centro de Estu-
dos de Conjuntura do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, antes da decisão do
Copom. Segundo Maryse, o que está
acontecendo no Brasil é diferente do que
ocorreu nos EUA. Se existem níveis alar-
mantes não é de crédito, mas sim de de-
manda, de consumo. "Mas, mesmo as-
sim, ainda não se vê pressão
inflacionária. A inflação é um problema
complementar nesse momento", avalia.

Para Barros, apesar dos riscos de mé-
dio prazo para inflação, o cenário conti-
nua benigno. "Mais do que um percen-
tual em relação ao PIB, para um volume
de crédito ser considerado saudável,
deve-se observar quais são as modalida-
des e as condições que o impulsionam",
pondera. No caso da economia brasi-
leira, a expansão do crédito está atrelada
ao cenário econômico favorável, à estabi-
lidade e previsibilidade econômica ad-
quiridas através do controle inflacioná-
rio, queda na taxa de desemprego,
aumento da formalização e da renda e às
melhores condições de financiamento.

Além disso, mesmo com o boorn no
crediário, as taxas de inadimplência con-
tinuam praticamente as mesmas. "A
oferta de crédito não vai diminuir. O que

pode acontecer, por causa da alta das ta-
xas de juros, é uma desaceleração", diz
Maryse. "Não se trata de impedir que o
banco dê crédito, mas, sim, de limitar al-
guns tipos de crédito que podem estar
exagerados, como os dos automóveis."
Para eía, aliás, o único motor de cresci-
mento que se conhece numa economia
capitalista é o crédito. E é justamente por
isso que Júlio Sérgio Gomes de Almeida,



diretor executivo do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (ledi),
acha precipitado qualquer iniciativa para
conter a inflação ou o aumento dos fi-
nanciamentos. "No ano passado, o cré-
dito cresceu 20% para pessoa física e
25% para jurídica. As empresas investem
mais, contratam mais, compram mais in-
sumos, e isso é crédito sadio", diz. Au-
mentar a taxa Selic significa interromper
um processo que, a princípio, é bom. Se-
gundo ele, a capacidade de produção bra-
sileira está reagindo ao crescimento da
demanda, o que seria uma novidade no
País. "Nossa produção de bens de capital
cresceu 20% em 2007. No outro ano,
15%. Existe uma aceleração também."

Oferta e demanda
"É natural que em determinado mo-
mento a demanda esteja à frente da
oferta", pondera Gomes. "Estamos fa-
lando de macroeconomia, mas em micro
é a mesma coisa. Nenhum empresário
produz um monte de calças sem antes
'sentir' o mercado", compara. Ainda as-
sim, os mecanismos para medir oferta
são mais complexos e, um número exato,
é mais difícil de ser alcançado. Nesse
caso, elevar as taxas de juros, além de
conter a demanda, também terá influên-
cia nos investimentos. Para ele, com me-
didas como esta, o governo apenas com-
provaria — à sua maneira - o seu próprio
diagnóstico: de que há falta de produtos.

"Eu não via necessidade de mexer
em nada agora, mas se o governo acha
mesmo que precisa controlar a inflação,
então que deixasse a taxa Selic como está
e interferisse na oferta de crédito." Afinal,
se o crescimento da demanda e do con-
sumo tem corno base o aumento da
renda, a alavanca chama-se crédito.

Se o crescimento do consumo das
famílias em 2007 (8,4%) assustou o go-
verno, também deu motivos de sobra
para o setor varejista comemorar. Uma
das grandes atrações da festa foi o au-
mento da participação do varejo na colo-
cação de produtos financeiros, especial-
mente seguros. "Sempre há a procura de
diversificação, seja de produto, de mer-
cado, geográfica ou mesmo de ramo. Se
o espaço é propício e a demanda pode
ser estimulada, por que não vender se-
guro nas lojas de eletroeletrônicos?",
pergunta Fábio Pina, assessor econômico
da Federação do Comércio (Fecomer-
cio). "Atualmente, com o crescimento
acelerado dos crediários, é evidente que
as empresas fiquem atentas a essa opor-
tunidade de negócios". Oportunidades
que devem crescer muito ainda. "Es-
pera-se que o volume de crédito cresça
RS 180 bilhões neste ano em termos lí-
quidos. Com o alongamento de prazos e
o crescimento da renda e do emprego,
há espaço para que se aumente o volume
de crédito sem grandes riscos."

Um dos fatores mais importantes

para a projeção anual de inflação são os
preços externos, e os atuais indicadores
de conimodities sugerem que as pres-
sões se elevaram. "O índice de comrno-
dities utilizado em nossas projeções teve
alta de 19% em comparação com a mé-
dia do último trimestre de 2007", conta
Barros, do Bradesco. "Este cenário, junto
com a expectativa de uma atividade eco-
nômica mais aquecida, suscitou uma
mudança em nossa avaliação prospectiva
para a inflação no médio prazo: eleva-
mos nossa projeção de 2008 de 4,5%
para 4,7% e a de 2009 de 4% para
4,4%." Ou seja, mesmo com essas varia-
ções, os números continuariam dentro
das metas previamente estabelecidas.

A elevação da Selic seria suficiente
para dar urna freada no consumo, espe-
cialmente aquele atrelado a financiamen-
tos, e domar qualquer pressão inflacio-
nária. Sem impor limites ao crédito. O
objetivo é deixar a demanda próxima ao
nível de consumo, que não pressiona a
oferta e não gera inflação. "O Banco Cen-
tral é muito poderoso", diz Gomes, do
Iedi. "Ele dá um sinal, para quem está in-
vestindo e consumindo, de que a econo-
mia pode desacelerar amanhã", explica.
"Mais do que um impacto direto nos in-
vestimentos, o aumento da Selic gera
uma expectativa", diz Gomes. Enquanto
a nossa indústria corre atrás da demanda,
importando produtos, cuidar do con-
sumo doméstico ainda ajuda a manter as
contas externas equilibradas.
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