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O mercado de crédito continua em elevação. Ao fim do mês de abril, o saldo total alcançou R$ 
1,776 bilhões, com crescimento de 1,3% no mês, 3,7% no trimestre e 21% no acumulado de 
12 meses. Mas, segundo analistas, já ocorre uma desaceleração, principalmente em linhas 
direcionadas ao consumo, o que sinaliza os efeitos das medidas macro prudenciais do governo 
federal.  
 
As concessões para pessoa física totalizaram R$ 70,117 bilhões em abril, com queda de 2,3% 
em relação a março. Nos quatro primeiros meses do ano, o recuo chegou a 3% na comparação 
com o último quadrimestre de 2010. No acumulado dos 12 meses, cresceu 9,9%. No 
segmento de pessoa jurídica, as concessões chegaram a R$ 104,389 bilhões, com queda de 
3,6% ante março, e de 11,1% no total do ano. Ao analisar os últimos 12 meses, a linha 
cresceu 8,3%.  
 
A contenção do crédito, contudo, não será suficiente para impedir o consumo, que também é 
impulsionado pelo mercado de trabalho e aumento da renda , apontou Luiz Rabi, gerente de 
Indicadores de Mercado da Serasa Experian. Diante do cenário de contínua inflação, o mercado 
projeta elevações das taxas de juros pelo Banco Central e instituições financeiras.  
 
"Há uma desaceleração do crédito. Mesmo assim, a inflação continuará a crescer por causa do 
mercado de trabalho que está aquecido. Para chegar perto da meta, o governo vai ter que 
aumentar a taxa de juros. Acredito que a próxima reunião do Copom [Comitê de Política 
Monetária] em junho deve aumentar em 0,25 ponto percentual. Ainda deve aumentar mais 
uma vez em julho, de 0,25 p.p.", explicou Rabi. A Selic está em 12%.  
 
O especialista também esclarece que é necessário realizar comparações com os meses 
anteriores e não no acumulado dos últimos 12 meses, pois neste período ainda há reflexos do 
alto volume de empréstimos no período de abril a novembro de 2010. 
 
A média das taxas de juros em abril é de 39,8% ao ano, com elevação de 4,8% no 
quadrimestre. Em pessoa física, os juros chegam a 46,8% a.a., um aumento de 6,2% no 
mesmo período. O segmento de pessoa jurídica possui taxas com 31% a.a., o que representa 
um acréscimo de 3,1% a.a. 
 
Para Adriano Gomes, professor da ESPM, já é possível observar nesses primeiros meses do 
ano um aumento da renegociação de dívidas por conta do aumento das taxas de juros, fato 
comprovado pela elevação dos empréstimos baseados em recursos livres, que totalizou saldo 
de R$ 1,161 bilhões em abril, com expansão de 1,4% no mês, 4,1% no quadrimestre e 18,4% 
nos últimos 12 meses. As carteiras vinculadas a pessoas físicas somaram R$ 582,7 bilhões, 
com crescimentos de 1,1% no mês, 4,1% no quadrimestre e 18,2% em 12 meses. 
 
"O consumidor percebe que utilizar o cheque especial e pagar o mínimo do cartão de crédito 
está caro e, por isso, procura linhas de financiamento mais baratas para quitar sua dívida. Os 
bancos, por sua vez, oferecem empréstimos com valores fixos e livres das variações de taxas 
do mercado para garantir o pagamento. Esse é o motivo do aumento de recursos livres", disse 
Gomes.  
 
Segundo dados da Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito (Aserc), R$ 
140 bilhões em créditos foram recuperados em 2010. O faturamento do setor chegou a R$ 15 
bilhões, com perspectiva de crescimento de 20% ao ano.  
 
A evolução mensal também foi impulsionada pelo aumento de 1,7% das carteiras de pessoa 
jurídica, ocasionada pelo crescimento de 15,9% nos quatro primeiros meses do ano em 
operações de adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC), para R$ 34 bilhões. O 
financiamento para recurso doméstico, capital de giro, também teve elevação representativa, 
de 3,4%, para R$ 275,2 bilhões. Nesse segmento, Adriano Gomes, professor da ESPM, 



acredita no repasse do valor ao consumidor. "As empresas tomam empréstimo como capital de 
giro e relacionam as despesas no preço, o que ocasiona uma inflação de custo."  
 
As operações com recursos direcionados atingiram saldo de R$ 614,7 bilhões, com expansão 
de 1% em abril, na comparação com março, e de 4,2% no acumulado de janeiro a abril. De 
acordo com o Banco Central, o desempenho desse segmento reflete a moderação dos 
financiamentos do BNDES, com saldo de R$ 364,4 bilhões, o que representa uma elevação de 
0,2% no mês.  
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