
8 Brasil Econômico Quarta-feira, 24 de março, 2010

DESTAQUE EMPRÉSTIMOS
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Desde a crise financeira de 2008,
o crédito à pessoa física é visto
como saída para o consumo na-
cional. Em fevereiro deste ano,
só com o cheque especial, o bra-
sileiro fez dívidas de R$ 17,04
bilhões, R$ 460 milhões a mais
do que no mês anterior. Esse va-
lor não inclui dívidas relativas a
cartões de crédito ou emprésti-
mos pessoais (veja gráfico ao
lado). Em geral, a concessão de
crédito ao consumidor cresceu
1% de janeiro a fevereiro, che-
gando a R$ 137,3 bilhões.

O aumento da necessidade
de crédito é visto como nicho
de mercado para as empresas,
que buscam alternativas para
atrair os clientes. Foi o que fez
a rede de supermercados ca-
rioca Prezunic. Em parceria
com o Itau-Unibanco, a vare-
jista oferece aos seus clientes o
Cartão Prezunic, que dá até 40
dias para o pagamento das
compras feitas no supermerca-
do. “Como somos uma rede lo-
cal, não conseguimos oferecer
um crediário próprio, mas nos-
so cartão de compras já conta
com mais de 80 mil clientes, e o
prazo de pagamento atrai o

consumidor”, afirma Genival
Beserra, diretor comercial.

As redes maiores, caso da Ren-
ner, buscam crescer o crédito à
medida em que aumenta a neces-
sidade do consumidor. Os em-
préstimos são feitos com cobran-
ça de juros. Os serviços financei-
ros oferecidos pela rede tiveram
crescimento de 24,4%, faturando
R$ 96,7 milhões em 2009. O car-
tão Renner, principal linha de
crédito da varejista, foi responsá-
vel por 60,2% das vendas totais
realizadas no ano passado.

Esse aumento na concessão
de empréstimos ao consumidor,
segundo Marcel Solimeo, eco-
nomista chefe da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP),
é prova de que o país não sofre
com problemas de crédito. “O
consumidor hoje não tem pro-
blema em conseguir crédito nas
redes varejistas. Além disso, é
cada vez mais crescente o nú-
mero de lojas que financia com-
pras com cartões de crédito
normais”, afirma o economista.

Além de vender com cartões
de grandes bandeiras, a Salfer,
varejista que atua nos estados do
Paraná e Santa Catarina com 164
lojas, oferece também um cre-
diário próprio. “Temos mais de
dois milhões de clientes, e cerca

de 70% de nossas vendas são
feitas com crediário”, afirma o
presidente Vanderlei Gonçalves.

Além do consumidor, as em-
presas também não têm dificul-
dade em conseguir crédito com
as instituições financeiras. Essa
é a opinião de Solimeo, respal-
dada por Gonçalves, que afirma
que há dez anos firmou parceria
com uma instituição financeira.

As empresas menores, po-
rém, podem ter maior dificul-

dade para fazer o mesmo. Se-
gundo Solimeo, a inadimplência
no setor cresceu durante a crise
financeira, o que pode acabar
prejudicando-as.

Para 2010, o economista ava-
lia que o crédito para pessoa físi-
ca deve crescer cerca de 15%. O
resultado anima os consumido-
res. “Há dois anos consigo com-
prar móveis e eltrodomésticos
sem grandes problemas”, afirma
a diarista Gercina Gomes. ■

Consumidor recebe mais
financiamentos de varejistas
Com financiamento próprio ou em parceria com entidades financeiras, empresas buscam atrair cliente

Redes maiores
oferecem crédito
próprio. As menores
buscam parcerias
para atrair o
consumidor

Em fevereiro de 2010, dívida feita por
consumidor chegou a R$ 137,3 bilhões
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CRÉDITO A PESSOAS FÍSICAS

Saldos em fim de período, em R$ bilhões

CHEQUE ESPECIAL CRÉDITO PESSOAL CARTÃO DE CRÉDITO
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