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DESTAQUE FINANCIAMENTO
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As medidas macroprudenciais
tomadas pelo governo federal
desde o final do ano passado
aliadas ao aumento das taxas
de juros irão causar desacelera-
ção do crédito não só neste ano,
mas também em 2012. Um dos
segmentos mais afetados, será
o de financiamento de veícu-
los, que chegou a registrar
crescimento acelerado nos úl-
timos anos e representa parce-
la significativa do financia-
mento ao consumo no país.

Para este ano, as projeções
da Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) apontavam
crescimento de 17% no volume
total das operações de financia-
mento de veículos, incluindo o
arrendamento mercantil (lea-
sing). No entanto, com a incor-
poração dos efeitos das medidas
já tomadas, a expectativa de
expansão dessa modalidade de
crédito caiu para 15,4%. Em
2012 a desaceleração deve con-
tinuar e a projeção aponta para
um crescimento de 14,6%. Essa
desaceleração pode ser maior se
novas medidas forem anuncia-
das pelo governo.

O economista chefe da Febra-
ban, Rubens Sardenberg, explica
que até o final do ano o atual
ritmo de crescimento do crédito
irá convergir para as expectati-
vas. “Vamos continuar vendo os
efeitos das medidas nos próxi-
mos meses. Vai haver impacto
ainda, mas está incorporado às
expectativas”, diz.

No estoque de operações para
aquisição de veículos, o cresci-
mento foi de 17,3% nos 12 meses
encerrados em março, segundo
dados do Banco Central (BC). Já o
total de financiamentos do país
crescia a uma taxa de 20,7%. Se-
gundo a projeção da Febraban,
essa expansão irá desacelerar até
chegar aos 16,7% em dezembro e
15,9% no próximo ano.

Sardenbeng lembra que o BC
reafirmou o compromisso de
trabalhar para manter a infla-
ção na meta e que, caso o cres-
cimento do crédito atrapalhe
esse plano, novas medidas de-
verão ser adotadas. “Há uma si-
nalização de estratégia gradua-
lista de implementação das me-
didas e de compromisso com o
controle da inflação.”

É essa preocupação com a in-
flação que permite que a desace-
leração no crédito perdure até
2012. “É só no ano que vem que a
inflação será contida”, avalia o
analista da Lopes & Filho Con-
sultoria, João Augusto Salles. Por
essa razão, ele acredita que as
restrições no crédito ao consumo
deverão durar ao menos até os
primeiros seis meses de 2012.

Embora a desaceleração seja
mais evidente no crédito ao finan-
ciamento de veículos, Salles espe-
ra que outras linhas destinadas ao
consumo por parte das pessoas fí-
sicas venham a apresentar desa-
celeração nos próximos meses. “O
crédito de veículos só sentiu o
efeito primeiro”, diz.

Essa desaceleração está rela-
cionada ao aumento da inflação e
às medidas tomadas pelo gover-

no. Com aumento generalizado
nos preços, a tendência é de alta
nos níveis de inadimplência.
Com expectativa de maior calo-
te, os bancos já elevaram as taxas
de juros, o que tende a reduzir a
demanda, explica Salles.

De fato, os bancos trabalham
com a expectativa de elevações
sutis nas taxas de inadimplência.
O Bradesco espera que a taxa dos
atrasos acima de 90 dias se man-
tenha estável em 3,6% do total
da carteira de crédito, mas vê a
possibilidade de aumentos pon-
tuais no decorrer do ano. O mes-
mo é esperado pelo Santander,
que possui taxa de 4%.

O Itaú, que registrou no pri-
meiro trimestre uma taxa de ina-
dimplência de 4,2%, tendo como
base os atrasos superiores a 90
dias, vê espaço para uma eleva-
ção entre 0,2 e 0,3 ponto percen-
tual no decorrer do ano.

A justificativa para essa eleva-
ção é que no período mais recen-
te há crescimento de 15% das
operações com atrasos além de
90 dias. Como a tendência é de
continuidade nesse movimento,
a inadimplência no final do ano
deve chegar a 4,5% da carteira
de crédito total do banco. ■

Crédito a veículos terá
ritmo menor até 2012
Efeitos das medidas macroprudenciais e elevação dos juros devem se estender
até o ano que vem, com desaceleração no crescimento do total de empréstimos
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Migração para
Arrendamento mercantil não
possui a incidência do IOF, que
passou de 1,5% para 3% no CDC

Um dos fatores para a desacele-
ração do estoque das operações
de financiamento para aquisi-
ção de veículos é que não houve
migração imediata da modali-
dade crédito direto ao consumi-
dor (CDC) para o arrendamento
mercantil (leasing). No início de
abril, o governo elevou a alíquo-
ta do imposto sobre operações
financeiras (IOF) de 1,5% para
3% nas operações de crédito ao
consumo. A expectativa é que,

com o CDC mais caro, parte das
operações migre para o leasing,
que não sofre incidência do tri-
buto por não ser considerado
uma operação de crédito.

No entanto, essa migração
ainda não se concretizou. O di-
retor do Departamento de Fi-
nanciamentos e Empréstimos
do Bradesco, Osmar Roncolato,
afirma que por enquanto as ta-
xas finais ao consumidor ainda
estão muito parecidas, o que
atrasa um pouco esse processo.
“O leasing apresentou um pe-
queno reposicionamento, mas
ainda não dá para dizer que

“Vamos continuar
vendo os efeitos das
medidas (sobre o
crédito) nos próximos
meses. Vai haver
impacto ainda,
mas ele já está
incorporado às
expectativas

Rubens Sardenberg,
economista-chefe da Febraban

DESACELERAÇÃO NO FINANCIAMENTO   

Média diária das concessões cai 7,5% em apenas um ano
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● Bancos fazem projeções de
pequenos aumentos nas taxas
de inadimplência para este ano.
No Itaú, a previsão é de
alcançar 4,5% até o fim de 2011.
Atualmente, está em 4,2%.

ELEVAÇÕES SUTIS



Quinta-feira, 5 de maio, 2011 Brasil Econômico 5

LEIA MAIS Depois de anos de
crescimento nas vendas,

indústria automobilística
administra redução do crédito
com adoção de promoções
para regular estoques.

As medidas de contenção
do consumo que reduzem

as vendas de veículos
beneficiam o mercado de motos,
que vê vendas alcançarem
o melhor nível desde 2008.

Fabricantes de máquinas
agrícolas ampliam

importação de peças em
busca de manutenção da
competitividade de atuação
no mercado interno.

leasing pode demorar a se concretizar
houve uma migração”, diz.

Roncolato explica que, em-
bora não haja incidência de
IOF no leasing, existe cobrança
do imposto sobre serviços
(ISS), que em geral é de 2%, a
depender do local da sede da
empresa de arrendamento.
Isso faz com que as taxas fi-
quem parecidas. Por enquanto,
o Bradesco ainda não alterou
sua projeção de crescimento
para as operações de leasing
em 2011, que é de 8% a 10%.

O diretor corporativo de
Controladoria do Itaú, Rogério
Calderón, afirma que houve um

aumento nas operações de lea-
sing, mas que foi pequeno e não
é possível afirmar que se deve a
esse efeito de migração. “O mo-
vimento é muito sutil”, afirmou
o executivo, em teleconferência
sobre os resultados do banco.

Por operar tanto o CDC como
o leasing, o executivo acredita
que o Itaú não perderá o posto
de líder no financiamento de
veículos, mesmo com a queda
nas operações registrada no pri-
meiro trimestre. As novas con-
cessões somaram R$ 6,2 bi-
lhões, valor 15% inferior ao
apurado em igual período de

2010 e 30% abaixo do período
imediatamente anterior.

Sem revisão
Roncolato, do Bradesco, afirma
que ainda é cedo para fazer re-
visões nas projeções de cresci-
mento do leasing. O executivo é
também presidente da Associa-
ção Brasileira de Leasing (Abel)
e afirmou que a associação tam-
bém não deve alterar suas ex-
pectativas no curto prazo. Para a
Abel, o estoque das operações
de arrendamento mercantil de-
vem apresentar em 2011 uma
expansão de 10%.

A projeção da associação leva
em conta não só as operações
destinadas a pessoas físicas,
mas também a empresas. Além
de financiar a aquisição de au-
tomóveis, o leasing é muito uti-
lizado na renovação de frotas de
veículos pesados. No entanto,
essa opção ficou menos atrativa
com os incentivos concedidos
pelo BNDES dentro do Progra-
ma de Sustentabilidade do In-
vestimento (PSI) a partir de
2009. Com a redução dos incen-
tivos, Roncolato acredita que o
leasing para veículos pesados
voltará a crescer. ■ A.P.R.

Por enquanto,
taxas finais ao
consumidor tanto
do arrendamento
mercantil quanto
do crédito direto ao
consumidor ainda
estão parecidas

Henrique Manreza

Contenção no consumo visa
trazer impactos positivos

no controle inflacionário

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio 2011, Primeiro Caderno, p.  4-5.
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