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LEIA MAIS Diante da redução
da oferta de crédito

em alguns segmentos,
consumidores buscam
opções de financiamento
mais caras e de risco maior.

A Câmara dos Deputados
aprovou, na noite de

terça-feira, a medida provisória
que cria o Cadastro Positivo
para a concessão de crédito.
A proposta irá ao Senado.

O economista Alexandre
Schwartsman critica

política monetária adotada
pelo governo de Dilma Rousseff
e cobra mais ações para
contenção da alta nos preços.

Alta nos preços contribui para
aumento em índice de inadimplência
Segundo Serasa Experian, inflação, juro e rolagem de dívida são fatores que mais incentivam não pagamento de dívida

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

O contínuo aumento do custo de
vida no país também tem redu-
zido a capacidade do brasileiro
de cumprir suas obrigações fi-
nanceiras e, especialmente, bus-
car possibilidades de renegocia-
ção viáveis de suas dívidas. Isso
porque, apesar da elevação do
juro e das medidas macropru-
denciais determinadas pelo go-
verno, o consumo ainda se man-
tém alto, dificultando a queda
dos preços e, consequentemen-

te, do custo do crédito, segundo
avaliação da Serasa Experian.

A inadimplência do consu-
midor cresceu 1,5% no mês de
abril, em relação a março, se-
gundo a consultoria. É o segun-
do aumento consecutivo. Em
março ante fevereiro deste ano,
houve um crescimento de 3,5%.
Na comparação anual com abril
de 2010 subiu 17,3%. No ano, a
variação acumulada de janeiro a
abril, ante comparação com o
mesmo período do ano passado,
subiu 20,3%.Nos primeiros
quatro meses de 2011, em com-

paração com o mesmo período
de 2010, o valor médio das dívi-
das não bancárias teve queda de
19%. As dívidas realizadas com
os bancos recuaram 5,5%.

Além da inflação, o acirra-
mento da alta dos juros e o hábito
do brasileiro de rolar dívidas têm
contribuído para esse aumento
do endividamento, segundo
Carlos Henrique de Almeida, as-
sessor econômico da Serasa. “A
inflação diminui a renda, porque
incentiva que seja gasto mais di-
nheiro com as despesas básicas,
mas o brasileiro não está consu-

mindo menos em razão disso. É
por isso que as dívidas conti-
nuam crescendo”, diz.

Em razão deste cenário, Al-
meida explica que a consultoria
reviu de 8% para 11% sua ex-
pectativa de aumento da ina-
dimplência para 2011. A varia-
ção, contudo, está longe do re-
corde de 40%, registrado em
2001, quando o Brasil passava
por um racionamento de ener-
gia e enfrentava, no cenário ex-
terno, crise na Argentina e o
efeito do ataque às Torres Gê-
meas nos Estados Unidos. ■

Consultoria reviu
de 8% para 11%
sua expectativa de
crescimento da
inadimplência em
2011, depois dos picos
de alta da inflação

MAIS DÍVIDAS

1,5%
foi o aumento no índice de
inadimplência do consumidor
brasileiro em abril, segundo
a Serasa — a segunda alta
consecutiva do indicador.

MENOS GASTOS

19%
foi a queda do valor médio das
dívidas não bancárias registrada
pela Serasa Experian nos
primeiros quatro meses de 2011,
ante igual período de 2010.

BANCOS

5,5%
foi o recuo nas dívidas
bancárias registrado pela
consultoria no acumulado de
2011 na comparação com o
mesmo período do ano passado.

Marcela Beltrão

Inflação diminui a renda
porque gastos com

despesas básicas sobe

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 5.
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