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DESTAQUE CUSTO DE VIDA

Ruy Barata Neto e
Cláudia Bredarioli
redacao@brasileconomico.com.br

Com mais um índice de infla-
ção divulgado ontem acima das
expectativas do mercado — o
Índice Geral de Preços do Mer-
cado (IGP-M) subiu 0,70% na
primeira prévia de maio —, é
esperado que o governo atue
com mais força no controle dos
preços. E isso envolverá mais
altas nos juros e menos medi-
das macroprudenciais, que,
por enquanto, mostraram ape-
nas efeitos localizados na redu-
ção do consumo.

“O Banco Central (BC) per-
cebe que a inflação na ponta
está perdendo ritmo, mas em
doze meses está subindo”, diz
o economista Heron do Carmo,
presidente do Conselho Regio-
nal de Economia de São Paulo
(Corecon-SP). Segundo ele, o
BC se encontra em uma “si-
nuca de bico”, visto que preci-
sa lidar com dois problemas: o
primeiro é agir preventiva-
mente para evitar qualquer
possibilidade de choque nos
preços neste ano; o outro é
controlar as expectativas do
mercado em torno da alta, lon-
ge do centro da meta, da infla-
ção em doze meses. Nos cálcu-
los do economista, o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que em
abril chegou a 6,51%, deve
atingir 7,18% em agosto.

“Seria o momento ideal para o
governo tomar alguma medida
para controlar os ânimos do
mercado”, diz Heron. “Uma
possibilidade seria o anúncio de
trabalhar com superávit primá-
rio de 3,5% ou de antecipar o dé-
ficit zero [anunciado por Dilma
Rousseff para 2014] já em 2012.”

Para o economista, se o go-
verno não fizer nada, ou o Ban-
co Central adotar apenas um
forte ajuste de juros como re-
curso de controle inflacionário,
há grande chance de uma nova
depreciação na taxa de câmbio.
“O problema de medidas assim
é que isso traria desaceleração
da economia, o que seria um fa-
tor negativo considerando as
eleições de 2012. Se nada for fei-

to agora, o governo pode perder
nas urnas”, afirma.

Luz amarela
A variação de 0,70% da primei-
ra prévia do IGP-M em maio foi
sobre alta de 0,55% de abril,
conforme informou a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) ontem. In-
serido no cálculo do IGP, o Índi-
ce de Preços ao Produtor Amplo
(IPA) aumentou 0,60%, ante
0,63% na taxa anterior. Isso
porque, apesar de pequena os-
cilação negativa (de 0,2%) no
IPA agrícola, o IPA industrial re-
gistrou alta de 0,83%.

“O dado do IGP-M reforça
que o ambiente de curto prazo
para a inflação não é tranquilo”,
diz Silvio Campos Neto, analista
econômico da Tendências Con-
sultoria. Ele reforça que agora a
expectativa gira em torno da
continuidade da ação do gover-
no na contenção dos preços.
“As medidas tiveram efeito
muito localizados em alguns
segmentos de crédito. Ocorre
que boa parte do consumo não
decorre de financiamento e o
brasileiro acaba transferindo
seus gastos com bens duráveis
para serviços”, diz.

Um sinal visto como positivo
pelos analistas é que, pela pri-
meira vez após oito semanas de
alta, a projeção do mercado
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA) em 2011 recuou no bole-
tim Focus divulgado pelo Ban-
co Central na última segunda-
feira. O prognóstico para a in-
flação nos próximos 12 meses
caiu pela segunda semana se-
guida, enquanto o cenário para
o próximo ano foi mantido pela
quinta semana.

Foi a recente mudança de
discurso do Banco Central, in-
dicando uma postura mais dura
em relação à inflação, que deu
espaço para que o prognóstico
para o IPCA recuasse, mostran-
do um mercado mais confiante
na estratégia da política mone-
tária. O próprio ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, vem
afirmando há várias semanas
que confia no arrefecimento dos
índices que medem o custo de
vida no país. ■ Com Reuters

Inflação crescente
pede ação rápida
do governo
Expectativa é que medidas fujam do nível macroprudencial
e não se restrinjam apenas ao aumento da taxa de juro

Para Heron
do Carmo, alta
contínua do juro
traria desaceleração
da economia e
imagem negativa
para o governo nas
eleições de 2012
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Dilma quer crescimento com inflação baixa

A presidente Dilma Rousseff
defendeu ontem que o Brasil
precisa crescer ao mesmo tempo
em que controla a inflação e
realiza a consolidação fiscal.
“Nós temos que garantir que o país
continue crescendo e controle
a inflação. Nós temos de garantir
que o país faça a consolidação
fiscal e, ao mesmo tempo,
controle a inflação”, disse Dilma
durante cerimônia de instalação
da Câmara de Políticas de Gestão,
Desempenho e Competitividade.
Para uma plateia de políticos,
empresários e executivos de
grandes empresas, a presidente
destacou a necessidade de
parcerias entre o governo e
a iniciativa privada para que
o país siga no que ela chamou
de uma “trilha de crescimento
econômico com estabilidade
monetária e consolidação fiscal”.

Dilma também defendeu a
necessidade de transformação
do estado para garantir
a expansão da economia.
“A história demonstra também
que não houve desenvolvimento
econômico nos países que
não enfrentaram o desafio
de transformar o seu estado
num estado adequado ao
desenvolvimento e ao
crescimento”, disse.
No governo há percepção de que
a inflação no Brasil está entrando
em tendência de queda. Mas,
segundo o diretor de Política
Monetária do Banco Central,
Aldo Luiz Mendes, as medidas
macroprudenciais não substituem
o aumento de juros no combate
à alta dos preços. “Não se busca
prioritariamente (com as medidas)
fazer o trabalho que é da política
monetária,“ afirmou. Reuters
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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
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