
O magazineluiza.com mudou.
 E vai mudar o seu jeito de comprar na internet.

Muito mais informação para você comprar certo.

Veja, em detalhes,
o produto antes de

comprar.

Podcasts com todas
as informações que
você precisa saber.

Nos mínimos deta-
lhes, para não ficar
nenhuma dúvida.

Fique antenado em
novidades, tendên-
cias e lançamentos.

Conheça
a opinião de quem

já comprou.

Novo magazineluiza.com.
Aqui você compra certo. Certo de que usou
bem seu 13º, com muito mais informação.

Compre e concorra.
*Promoção válida para toda a rede
e 2 carros exclusivos para o site.

Apenas R$ 399,00 à vista

ou 10 x R$ 39,90

Climatizador e Umidificador Consul Breeze 
Portátil C1L06CB

Umidifica, ventila e
refresca o ambiente de 
forma econômica (gasta 
o equivalente a uma 
lâmpada de 60W na função
ventilar), com 6,5L de 
água funciona por até 12h 
ininterruptas, tamanho 
compacto e com rodinhas.

Sem juros no 
cartão de crédito

01.14.277.00

Of
er

ta
s v

ál
id

as
 d

e 
22

/1
1 

a 
25

/1
1/

20
09

 (s
om

en
te

 n
o 

sit
e)

 o
u 

en
qu

an
to

 d
ur

ar
em

 o
s e

st
oq

ue
s. 

*P
ro

m
oç

ão
 co

nd
ici

on
ad

a 
às

 re
gr

as
 d

o 
re

gu
la

m
en

to
. C

on
su

lte
 re

gu
la

m
en

to
 n

as
 lo

ja
s o

u 
no

 si
te

 w
w

w.
m

ag
az

in
el

ui
za

.co
m

. C
er

t. 
Au

t./
SE

AE
/M

F n
º. 

06
/0

13
2/

20
09

.

De R$ 1.399,00
Por apenas R$ 1.099,00 à vista

ou 12 x R$91,58

Ar-Condicionado Brastemp Ative! Frio BBF07AB

Classe “A” em consumo de energia. 
Exclusiva função “do meu jeito”: 

programa o modo de funcionamento, 
a temperatura e velocidade do ar

preferidas. Exclusivo aviso “limpar filtro”:
avisa quando o filtro precisa ser limpo. 
Controle remoto total com display LCD.

Sem juros no 
cartão de crédito

20.01.223.00

-

Pesquisamostra que aumento ocorreu principalmente na
faixa de 61 a 70 anos, com alta de 3 pontos porcentuais

Crescenúmero
deidososentre
osendividados

CONSUMO

SONHO–FernandoLima, aposentado, vai levantar financiamentobancáriopara teropróprio táxi

Márcia De Chiara

Cresceu a participação dos
idosos, commais de 60 anos,
no total da população que
busca crédito pela primeira
vez, enquanto a fatia dos
mais jovens recuou. Estudo
da Associação Comercial de
SãoPaulo (ACSP), feito com
os dados nacionais do Servi-
ço Central de Proteção ao
Crédito (SCPC), revela que,
de janeiro a outubro deste
ano, a participação da popu-
lação de 61 a 70 anos no total
dos novos endividados cres-
ceu 3 pontos porcentuais em
relação a 2008. Na faixa etá-
riaacimade70anos,oacrés-
cimo foi de 2 pontos porcen-
tuais.

Enquanto isso, nomesmo
período de comparação, a
participaçãodosmaisjovens
no total de novos endivida-
dos diminuiu 4 pontos por-
centuais no grupo dos que
têmentre31e40anosde ida-
dee3pontosporcentuais, na
populaçãoentre41e50anos,
aponta o estudo.

“Os mais idosos estão to-
mandomais créditopelapri-
meiravez,alémdoemprésti-
moconsignado”,dizoecono-
mista daACSP, responsável
peloestudo,MarcelSolimeo.
Ele ressalta que amaiorpar-
te dos idosos está levantan-
do dinheiro com bancos e fi-
nanceiras e que o endivida-
mento não está ocorrendo
naslojas, istoé,nãoestádire-
cionado para o consumo.

De acordo com o estudo,
40% das consultas realiza-
das neste ano para aprovar
crédito para os que têm en-
tre 61 e 70 anos foram feitas
por bancos e 21% por finan-
ceiras. Para o grupo com
maisde70anos,32%dascon-
sultas foram de bancos e 9%
de financeiras.

Na análise de Solimeo,
dois fatores podem explicar
essemovimentodeendivida-
mento entre os idosos. “Isso
pode revelar que eles se tor-
naram ‘laranjas’ da família,
pegando empréstimos para
parentes,jáqueelesapresen-
tam os menores índices de
inadimplência.” A outra ra-
zãoparaessecrescimentose-
riaumendividamentoexces-
sivo no crédito consignado,
aquele com desconto direto
na aposentadoria, que foi a
linha de empréstimos que
mais cresceu nos últimos
tempos.

SEM CONSIGNADO
Na última quinta-feira, o ta-
xistade70anosdeidadeFer-
nando Lima foi checar a si-
tuação no cadastro do
SCPC. “Voupegarum finan-
ciamentonoanoquevempa-
racomprarumcarrodepra-
ça.”Hojeeleéaposentado,re-
cebe um salário mínimo por
mês (R$ 465) e trabalha co-
mo taxista numa frota. Se-
gundo ele, o custo de ser fro-
tista é alto – ele paga R$ 100
pordiaparausarocarro,ten-
do ou não corrida. Com um
táxi próprio, conseguiria ga-
nharmais.

A intenção de Lima é le-
vantar um empréstimo nor-
mal de R$ 25 mil em banco
para quitá-lo em quatro
anos. “Mas não vou pegar
crédito consignado.” Outro
dia,disseele,quandofoirece-
beraaposentadorianumcai-
xaeletrônicodobanco,aper-
tou, por engano, uma tecla
que liberou um crédito con-
signado de R$ 2 mil. “Eu de-
volvi o dinheiro. Não quero
crédito consignado. Os ban-
cos dão com uma mão e ti-
ram coma outra.”

Alémdocarronovo,Lima
temoutrosplanosparaoano
que vem: quer comprar a ca-
sa própria. ●

WERTHER SANTANA/AE
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