
Inadimplência e crise trazem cenário ruim para 2009 
 
Ao interromper um ciclo de expansão na oferta de crédito, a crise econômica mudou as 
perspectivas para as varejistas de vestuário. Por três anos, as grandes cadeias de roupas, 
como C&A, Renner, Riachuelo e Marisa, elevaram suas vendas ao oferecer parcelamentos em 
oito prestações com juros ou em cinco vezes sem encargos. O aumento nas taxas de 
inadimplência nessas formas de pagamento, porém, tem causado apreensão no setor.  
 
A Fitch, agência de classificação de risco de crédito, divulgou na semana passada que rebaixou 
as notas do banco IBI, que pertence à C&A, devido à "contínua deterioração da qualidade de 
crédito" da instituição. Segundo a agência, os créditos com taxas mais altas de risco 
representaram 30% da carteira do IBI em dezembro de 2008, percentual superior aos 24% 
registrados em 2007 e 17% em 2006. Os retornos do banco caíram de 29% em 2006 para 
22% em 2007 e 7,7% em 2008.  
 
A Cofra, holding que controla a C&A e o IBI, injetou recursos no Brasil para sustentar as 
operações de crédito. De acordo com a Fitch, além de um aporte de R$ 273 milhões entre 
dezembro de 2007 e dezembro de 2008, a matriz forneceu uma linha de crédito de US$ 500 
milhões. Esses aportes e a utilização de US$ 300 milhões das linhas de crédito atenuaram os 
efeitos do aumento da inadimplência. A agência informa, porém, que "não dispõe de maiores 
informações sobre a capacidade da Cofra em prover recursos adicionais ao banco", apesar da 
matriz "ter apoiado fortemente o IBI."  
 
Em seu relatório sobre a Renner, o analista do banco Credit Suisse, Marcel Moraes, também 
mostra temores com o aumento na inadimplência, além de prever queda nas vendas da 
varejista. A expectativa do analista é de que as vendas da Renner em uma base comparável 
de lojas caiam 7% no primeiro trimestre em relação a igual período de 2008 e 3% ao longo de 
2009.  
 
Também há a perspectiva de que a provisão para devedores duvidosos cresça 2 pontos 
percentuais, alcançando 4,4% nos parcelamentos em cinco vezes e 15% nos planos em oito 
vezes com juros, devido ao aumento nas taxas de inadimplência. Com isso, a geração de caixa 
(lajida) da varejista pode ser 8% menor em 2009. O analista do Credit Suisse também 
acredita que a Renner será mais conservadora no seu plano de expansão, reduzindo o número 
de inaugurações de 12 para 8 lojas este ano.  
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