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DESTAQUE CONSUMO

Thais Folego
tfolego@brasileconomico.com.br

Renda estável, taxa de juros bai-
xa, financiamento com prazos
longos e confiança na econo-
mia. Esses foram fatores que su-
portaram o estilo de vida ameri-
cano ao longo de muitos anos e a
cultura do consumo antes da
crise iniciada em 2008. A esta-
bilidade da economia no Brasil e
a oferta abundante de crédito
têm feito o brasileiro experi-
mentar um pouco desse estilo
de vida, a ponto de ter uma par-
te maior de sua renda compro-
metida com dívidas na compa-
ração com os americanos.

O peso da dívida na renda das
famílias brasileiras é de 22%, se-
gundo o Relatório de Inflação do
Banco Central de março de 2010,
o último dado disponível. Em
comparação, as famílias america-
nas comprometem 15% da sua
renda com dívidas, segundo o Fe-
deral Reserve, o banco central dos
EUA. Há de se considerar, porém,
que a renda do americano, em
média de US$ 4,4 mil por mês, é
mais alta que a do brasileiro, cuja
média mensal é de R$ 1,5 mil.

Apesar do endividamento
maior, a relação entre crédito e
Produto Interno Bruto (PIB) no
Brasil é infinitamente menor que
a dos Estados Unidos. Aqui, o
crédito equivale a 47% do PIB,
enquanto lá ele é de quase 200%.
No entanto, essa relação tem
avançado rapidamente no Brasil.
No início da década passada, ela
era de 23%, portanto dobrou,
lembra Nicolas Tingas, econo-
mista da Associação Nacional das
Instituições de Crédito, Financia-
mento e Investimento (Acrefi).

Para Celso Grisi, diretor do
Instituto de Pesquisas Fractal e
professor da Universidade de
São Paulo, não há espaço para
essa relação crescer muito mais
com o atual patamar de juros
cobrado no país. “A nossa eco-
nomia não suporta uma taxa
dessas. Veja o próprio exemplo
da crise dos Estados Unidos:
quando as pessoas se endivida-
ram e compraram seus imóveis
o juros era de 1%, quando ele
subiu para 5% as pessoas não
conseguiram mais pagar”, diz.

Na avaliação de Grisi, inclusi-
ve, o crédito cresceu acima do
nosso potencial, o que começa
criar bolhas, além da infraestru-
tura e da produção não suporta-
rem a demanda. Tudo isso resul-
ta em inflação. “Precisamos au-
mentar a poupança do país, hoje
na casa dos 18% do PIB, para
sustentar o crescimento. Se ele
for sustentado por crédito, va-
mos endividar todo mundo”, diz
Grisi, para quem um avanço
sustentável de 5% do PIB exigi-
ria uma poupança equivalente a
25% do Produto Interno Bruto.

Pé no freio
O corte de R$ 50 bilhões do Or-
çamento do governo para este
ano, o aumento do recolhimen-
to compulsório dos bancos (que
já tirou R$ 60 bilhões de liquidez
do mercado) e o crescimento da
inadimplência, que começou a
dar as caras, prometem reduzir
o ritmo do crescimento para
este ano — e também o do cré-
dito, que teve expansão média
anual de 20% nos últimos seis
anos. “O mercado estima um
avanço na casa dos 15%”, diz
Tingas, da Acrefi. Ou seja, co-
meçamos a sentir o gosto da es-
tabilidade que levou ao padrão
de consumo americano. Mas,
para sustentá-lo, será necessá-
rio mais investimentos e muito
arroz e feijão. ■

Brasileiro está
mais endividado
que americano
Dívidas comprometem, em média, 22% da renda das famílias
no país. Nos Estados Unidos, esse percentual é de 15%

Corte de R$ 50
bilhões no
Orçamento, aumento
do recolhimento
compulsório
dos bancos e alta
da inadimplência
prometem
desacelerar a
expansão do crédito,
que teve média
anual de 20% nos
últimos seis anos

DIFERENÇAS

Consumidor nacional não se financia no cartão de crédito

Do estoque do volume de crédito
concedido por meio do cartão
de crédito no Brasil, 70%
se encontra na modalidade sem
juros, que é composta pelas
compras parceladas sem
juros e pelo “grace period” —
crédito entre o dia da compra
e o vencimento da fatura
em que o banco não cobra juros.
Isso mostra que o brasileiro
não financia efetivamente
suas compras no cartão,
como o americano. Isso ocorre,
em grande parte, pela alta
taxa de juros cobrada no rotativo
aqui no Brasil, em média

superior a 12% ao mês.
“O crédito no cartão é
preocupante, principalmente
nas classes de menor renda
que estão começando a ter
acesso ao cartão agora e ainda
não sabem lidar com o giro
no rotativo”, diz Nicolas Tingas,
economista da Acrefi. Ele
lembra que, por conta disso,
o governo começa a dirigir
ações específicas para tratar
do assunto. Do estoque total
de crédito livre à pessoa física,
5% é tomado por meio do
cartão de crédito. A iniciativa
mais recente foi a padronização

das taxas cobradas pelos
bancos para cinco tipos de
tarifas — até então, cada
instituição nomeava sua
cobrança como queria,
o que impedia o cliente de
comparar as taxas. Outra,
foi a delimitação do pagamento
mínimo da fatura de 15%
a partir de junho e 20% a
partir de dezembro deste ano.
“Começamos a ver iniciativas de
tentar educar financeiramente as
pessoas para a tomada do crédito,
o que não era tão necessário
há alguns anos, quando não havia
crescimento”, afirma Tingas. T.F.
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LEIA MAIS Tradicional nos EUA, as
vendas diretas no país

tiveram faturamento recorde
de R$ 26 bi em 2010. Segmento
atrai novos concorrentes
e espera crescer mais.

Cosméticos representam
95% das vendas por

catálogo no país e estimulam
também as franquias. Produtos
de beleza movimentaram R$ 9,1
bi em marcas franqueadas.

Enquanto o mercado
americano, em plena recessão,

troca as picapes por modelos
mais econômicos, o aumento de
renda no Brasil impulsiona venda
de grandes veículos.

Vida moderna eleva
gastos com saúde
Banco Mundial estima que entre
1% e 4% do PIB serão gastos
com aumento de doenças
crônicas

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

O abandono do velho hábito do
arroz com feijão, substituído por
alimentos processados, sanduí-
ches e pratos rápidos, está afe-
tando a saúde financeira do país.
O problema não se refere à agri-
cultura, mas ao bem-estar do
brasileiro. Ao importar um
modo de vida moderno, ingerir
uma quantidade de alimentos
ricos em calorias, comer rápido
e fora de casa, além de praticar
poucos exercícios físicos, a po-
pulação, em todas as classes so-
ciais, abre espaço para um pro-
blema que já afeta o bolso dos
Estados Unidos e se estende a
todos as nações desenvolvidas.
Trata-se do alto custo das doen-
ças crônicas não transmissíveis,
como hipertensão, diabetes, co-
lesterol e obesidade.

Pesquisa do Banco Mundial
aponta que o controle desses ma-
les corresponde a um valor entre
1% e 4% do Produto Interno Bru-
to (PIB) de cada país. Nos Estados
Unidos, o percentual é maior:
5,4%. No Brasil, esse número
ainda não foi calculado, mas o
Ministério da Saúde já sente os
efeitos do que se convencionou
chamar de males da modernida-
de. Excesso de peso e obesidade
juntos atingem cerca de 60% da
população adulta, segundo o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). O problema
vem crescendo gradualmente nas
últimas três décadas e está pre-
sente em todas as regiões do país.
“O excesso de peso e a obesidade
são encontrados com grande fre-
quência, a partir de 5 anos de
idade, em todos os grupos de
renda e em todas as regiões brasi-
leiras”, diz Daniel Bandoni, da
Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo.

Esse é um dos motivos para o
aumento de doenças crônicas: o
número de hipertensos totaliza
17 milhões de pessoas, os porta-
dores de diabetes são mais de 10
milhões. Hoje, entre 30% e 35%
das causas de mortes são decor-
rência dessas doenças, com
destaque para os problemas
cardiovasculares”, diz Deborah
Malta, coordenadora de doen-
ças e agravos não transmissíveis
do Ministério da Saúde.

Campanha nacional
“No Brasil, coexistem dois pro-
blemas: difundiram-se costumes
relacionados ao sedentarismo e
ao estilo de vida, associados a
uma alimentação gordurosa e
com muito açúcar, afirma Rosana
Radominski, presidente da Asso-
ciação Brasileira para o Estudo da
Obesidade (Abeso). A associação,
junto com o Ministério da Saúde,
deve lançar uma campanha de
conscientização para chamar a
atenção da população para o pro-
blema. “O Brasil precisa buscar
alternativas para dar melhores
condições de vida para seus cida-
dãos e um menor gasto de seguri-
dade social”, diz a médica. ■

A FRASE

“Crédito cresceu
acima do nosso
potencial, o que
começa a criar
bolhas e leva
à inflação”

Celso Grisi, diretor da
Fractal e professor da USP

Henrique Manreza

Crédito leva milhões às compras, em
cenas que lembram a Black Friday,

tradicional dia de liquidação nos EUA

Fast-food e sedentarismo contribuem para
quadro de saúde preocupante, com aumento
dos casos de obesidade e hipertensão

Justin Sullivan/AFP

Henrique Manreza

“O Brasil precisa
buscar alternativas
para dar melhores
condições de vida
para seus cidadãos
e um menor gasto
de seguridade social

Rosana Radominski,
presidente da Associação

Brasileira para o Estudo
da Obesidade
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 fev. 2011, Primeiro Caderno, p.  4-5.
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