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As medidas que o governo vem
tomando para enxugar o consu-
mo, como elevação da taxa de
juros, não têm impedido as fa-
mílias de contratar crédito no
mercado. Com a retomada do ci-
clo de aperto monetário, os ban-
cos reduziram a oferta de algu-
mas linhas de financiamento,
mas o consumidor já encontrou
uma forma de driblar esse siste-
ma. O resultado, porém, é au-
mento do nível de endivida-
mento e, consequentemente,
alta da inadimplência.

Segundo Roberto Troster, ex-
economista chefe da Febraban e
sócio da Integral Trust, o consu-
midor está migrando das contra-
tações de crédito de linhas con-
vencionais, como o crédito pes-
soal, para o cheque especial e o
cartão de crédito, que possuem
os juros mais caros do mercado.
“Só no primeiro trimestre, os ju-
ros do cheque especial subiram 4
pontos percentuais, o que eleva o

comprometimento de renda das
famílias”, explica.

Nos três primeiros meses do
ano, o uso do cheque especial
cresceu 4% na comparação ao
mesmo período do ano passado,
contra 3,2% de expansão do
crédito pessoal, segundo dados
do Banco Central. No acumula-
do dos doze meses, essa dife-
rença é bem maior. Enquanto as
concessões de cheque especial
subiram 14,6%, as de crédito
pessoal tiveram alta de 4,6%.
No cartão de crédito, a expansão
foi de 13,8% no período.

Parcela
“A cultura consumista do brasi-
leiro impede que ele olhe para
juros na hora de fazer suas com-
pras. Muitas pessoas, inclusive,
incorporam o saldo do cheque
especial e do cartão de crédito
ao orçamento mensal, come-
tendo um suicídio financeiro de
longo prazo”, afirma o professor
de finanças Samy Dana, da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV-SP).
“Em muitos bancos, as taxas de

juros para essas duas modalida-
des ultrapassam 200% ao ano”.

Num cenário de alta generali-
zada de preços, o consumidor
pode se prejudicar duplamente.
“A tendência de alta da inflação
tende a fazer com que os bancos
aumentem a oferta de crédito
pós-fixado em índices de preços,
o que encarecerá mais o valor das
parcelas e elevará o endividamen-
to para níveis mais perigosos”.

Desaceleração
A quantidade de pessoas que
procurou crédito no mês de
abril caiu 3% em relação a mar-
ço. Na comparação com abril do
ano passado, porém, houve
crescimento de 10,6%, segundo
o Indicador Serasa Experian di-
vulgado na terça-feira. De acor-
do com a consultoria, o resulta-
do de abril foi inferior à expan-
são média mensal de 12,9% do
primeiro trimestre de 2011, re-
velando que a demanda por cré-
dito abriu o segundo trimestre
em ritmo de expansão menor. ■
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Consumidor dribla menor oferta
de crédito com risco maior
Cheque especial e cartão de crédito são opções mais procuradas, apesar dos juros de 200% ao ano

VAI PARA O SENADO

Câmara aprova
criação do Cadastro
Positivo para crédito

A Câmara dos Deputados
aprovou, na noite de terça-feira,
a medida provisória que
cria o Cadastro Positivo para
a concessão de crédito.
Defensores da medida esperam
que ela facilite o acesso
a financiamentos e reduza
o chamado spread bancário,
diferença entre o custo de
captação dos bancos e os juros
cobrados dos tomadores finais.
Com a criação do Cadastro,
que ainda terá de ser aprovado
pelo Senado, as empresas
de bancos de dados terão
acesso a informações sobre
pagamentos em dia realizados
por pessoas físicas e jurídicas,
desde que tenham autorização
expressa do consumidor
ou da empresa para isso.
Essa autorização deverá
ser feita por documento
específico ou de uma cláusula
no contrato.
Um item colocado na proposta
pelo relator da matéria,
deputado Leonardo Quintão
(PMDB-MG), diz que as
informações do Cadastro
Positivo poderão ser compartilhadas
por mais de um banco de dados
de análise de crédito, desde
que também autorizado pelo
tomador de empréstimo. Reuters

CHEQUE ESPECIAL

4%
foi o crescimento desta modalidade
de crédito nos três primeiros
meses do ano, na comparação com
o mesmo período do ano passado.
O crédito pessoal teve alta de 3,2%
nos primeiros três meses do ano.

CONCESSÕES DE RISCO

14,6%
foi a alta das concessões de cheque
especial de janeiro a março.
A expansão dos cartões de crédito
foi de 13,8% no mesmo período.

RITMO MENOR

10,6%
foi o crescimento da demanda por
crédito em abril, na comparação
com o mesmo mês do ano
anterior. O índice aponta
desaceleração em relação
a média mensal do primeiro
trimestre, que foi de 12,9%.

Marcela Beltrão

Cultura consumista faz brasileiro
olhar mais para o valor das
parcelas do que para os juros

“Muitas pessoas
incorporam o
cheque especial
e o cartão de crédito
ao orçamento
mensal, um suicídio
financeiro de
longo prazo

Samy Dana,
professor da FGV

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 6.
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