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N
ada de correr atrás dos

consumidores com renda
menor, das chamadas
classes C e D, que, nos úl-
timos três anos, se torna-
ram o principal alvo da in-

dústria do crédito e ajudaram bancos e
financeiras a engordar suas carteiras de
empréstimos. Quem quiser continuar
crescendo com força nesse mercado terá
de voltar suas baterias para um novo
consumidor: aquele que usa com fre-
qüência o celular para outros fins que
não as ligações telefônicas, como inter-
net e sistema de mensagens, por exem-
plo, avisa o economista e consultor Ro-
berto Luiz Troster. “Os que usam o celu-
lar freqüentemente são os jovens com
idade entre 20 e 30 anos, que são justa-
mente os que estão começando a usar os
serviços e produtos das instituições fi-
nanceiras, como o crédito”, diz Troster.
Por isso, mais do que nunca a tecnologia
será a palavra-chave para o crescimento
do setor, uma vez que os relacionamen-
tos dos bancos com seus clientes deverão
ficar cada vez mais distantes das agên-
cias bancárias, na avaliação do econo-
mista. Essa e outras tendências para o
mercado serão discutidas, nos dias 9 e 10
de novembro, em São Paulo, durante o 6º
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nado. Os bancos começam a ter, cada vez
mais, relacionamentos tecnológicos com
seus clientes. Por isso a tecnologia é a pa-
lavra-chave nesse processo de expansão
para os próximos anos, com a inclusão de
novos instrumentos de crédito.

De quais novos instrumentos
de crédito estamos falando?
O celular será o grande canal de comu-
nicação das instituições financeiras com
seus clientes. Ele tem uma série de van-
tagens: primeiro o acesso. As pessoas
sempre carregam o celular consigo, vi-
rou correio eletrônico, facebook, orkut,
twitter. Por isso é o instrumento que
deve prevalecer no relacionamento dos
bancos. Segunda coisa: o celular tem to-
das as condições para substituir o cartão
de crédito e a conta bancária. Se há al-
guns anos o cartão de crédito deslocou o
cheque, nos próximos o celular desban-
cará os cartões, porque é mais seguro
numa transação. E também mais prático
porque o OK final na compra quem dá é
o consumidor e não o lojista. Ou seja, o
novo consumidor que será disputado
pelo mercado de crédito vem com celu-
lar. E o setor tem um desafio: deve estar
preparado para atender suas exigências.
É um mercado inexplorado.

Congresso Nacional e 8º Congresso Lati-
no-Americano de Crédito e Cobrança,
realizado pelo Instituto Geoc (Gestão de
Excelência Operacional em Cobrança).
No Congresso, Troster apresentará um
estudo que acaba de tirar do forno sobre
qual deverá ser o movimento do crédito
até a Olimpíada de 2016. “O trabalho traz
uma análise prospectiva do crédito para
os próximos cinco anos, mostrando a ex-
pectativa de crescimento para a econo-
mia, a previsão para o comportamento
da taxa de juros, a evolução do sistema
financeiro, as linhas que deverão ser
mais procuradas e, especialmente, os
desafios do sistema”, contou Troster du-
rante a entrevista a seguir.

O crédito do sistema financeiro, que
já chegou com mais força à população
de baixa renda e neste ano passou
de R$ 1,5 trilhão, continua crescendo
a taxas consideradas vigorosas pelo
próprio BC. Como manter essa expansão?
Com a bancarização. A bancarização
continuará sendo o principal instrumen-
to para o aumento dos volumes de di-
nheiro emprestado. A novidade é que
essa bancarização usará mais a tecnolo-
gia. O crescimento do número de agên-
cias bancárias está praticamente estag-

“Grande canal de comunicação do

Tendências
para o mercado
serão discutidas,
nos dias 9 e 10
de novembro, em
São Paulo, durante
o 6º Congresso
Nacional e
8º Congresso
Latino-Americano
de Crédito e Cobrança

O crescimento
do número
de agências
bancárias está
praticamente
estagnado

Roberto Luiz Troster,
economista e consultor

“
Leonardo Wen-Fo lhapress



BRASIL ECONÔMICO - ESPECIAL CRÉDITO | Sexta-feira e fim de semana, 22, 23 e 24.10.2010 | B3

volumes de dinheiro emprestado, que ocorrerá principalmente através do uso de tecnologia

O que mais deve impulsionar
o crédito?
A melhora na distribuição de renda, que
engrossou a faixa de dois a cinco salários
mínimos, para onde está indo o crédito
mais barato, somada aos ganhos de efi-
ciência e ao aumento da liquidez após a
crise financeira internacional deverão
ajudar a manter a oferta de crédito em
alta no país. Há muita gente querendo
emprestar dinheiro para o Brasil. Hoje,
há grande liquidez no mercado, dife-
rentemente da época da crise financeira
internacional, quando muitas linhas de
financiamento foram reduzidas. Depois,
tem ainda o ganho de eficiência. O siste-
ma como um todo te obriga a ser mais
eficiente operacionalmente. Mas não é
só isso. O custo menor do crédito tam-
bém deve influenciar. Aqui há ainda
muita gordura para queimar nas mar-
gens de ganho nas operações de em-
préstimos. E isso pode ser traduzido por
dinheiro mais barato, mais acessível
para o consumidor e também em mais
recursos emprestados.

Em termos de perspectiva para
o curto prazo, no caso o ano
que vem, qual sua avaliação?
Primeiro, é preciso olhar para a perspec-
tiva da economia mundial. Estima-se
que a economia mundial cresça a uma
taxa de aproximadamente 4,5% a partir
do próximo ano até 2016. Já o Brasil, se-
gundo o Fundo Monetário Internacional
(FMI), deverá se expandir em algo próxi-
mo a 4,1%, abaixo das projeções internas
que apontam uma alta de 4,5% no perío-
do. O crédito para o pequeno tomador,
que são as pessoas físicas e as micro e pe-
quenas empresas, ficaram mais reduzi-
dos durante a crise e agora o que deve
acontecer é vermos um aumento do vo-
lume de liberações para esse segmento
que forma a base da pirâmide já a partir
do próximo ano. Na crise, mudou-se a
composição do crédito. A maioria se des-
locou para o cheque especial e para a con-
ta garantida, estancando a disponibilida-
de de recursos. Para as pequenas empre-
sas ficaram limitados. Agora elas terão
condições de sair do aperto de liquidez.

Ainda há muita
gordura para
queimar nas
margens de ganho
nas operações
de empréstimos
no Brasil

banco com o cliente será o celular”

EXPANSÃO
O crédito do sistema financeiro
no Brasil já ultrapassou

R$1,5 tri

PIB
O crescimento esperado para
o Brasil em 2011, segundo o FMI

4,1%
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23, 24 out. 2010, Especial Crédito. p. B2-B3.
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