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Inadimplência das
empresas sobe no ano
Alta de 17,5% é atribuída a dificuldades econômicas, redução do crédito
externo, endividamento do consumidor e queda das exportações

EPITACIO PESSOA/AE-17/1/2011

Cartão. Dívida com financeiras, lojas e cartões teve alta de 4%
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O Indicador de Inadimplência
das Empresas, divulgado on-
tem pela Serasa Experian, re-
gistrou alta de 9,4% em maio
em comparação com o mês an-
terior. Em relação a maio de
2011, o aumento foi de 13,2%.
De janeiro a maio, o aumento
acumulado já chega a 17,5% em
relação ao mesmo período do
ano passado.

Os economistas da empresa
especializada em crédito atri-
buem a evolução da inadimplên-
cia em maio à sazonalidade do
mês, mas desta vez a alta teria
sido ‘potencializada’ por uma sé-
rie de entraves econômicos, co-
mo atividade econômica fraca, o
baixo nível de crédito externo, a
forte inadimplência dos consu-
midores e a queda nas exporta-
ções provocada pela crise global.

O indicador é nacional e consi-
dera as variações no número de
cheques sem fundos, títulos pro-
testados e dívidas vencidas com
instituições bancárias e não ban-
cárias. Para a Serasa Experian, a
forte expansão mensal dos pro-
testos de títulos (19,4%) anteci-
pa um provável aumento do nú-
mero de pedidos de falências.

Em relação a abril, a inadim-
plência das empresas subiu 0,5%
nas dívidas não bancárias, 2,5%
nas dívidas com bancos e 20,2%
nos cheques.

De janeiro a maio, as dívidas
não bancárias (cartões de crédi-
to, financeiras, lojas em geral e
prestadoras de serviços) tive-
ram um valor médio de R$
775,74, o que representou um
crescimento de 4% em compara-
ção a igual período de 2011. O va-
lor médio das dívidas com ban-
cos subiu 4,3% no período, e che-
gou a R$ 5.269,13.

Estabilidade. O economista da
consultoria Austin Rating, Feli-
pe Queiroz, pondera que, pelos
dados do Banco Central (BC) di-
vulgados nesta semana, a inadim-
plência das empresas está está-
vel, em 4,1%, desde fevereiro, pa-
ra atrasos acima de 90 dias. Para
prazos inferiores, está em 2,3%,
também mostrando estabilida-
de. “São metodologias diferen-
tes”, comenta Queiroz, compa-
rando os resultados aos apresen-
tados pela Serasa Experian.

Na opinião do economista,
não há, no momento, um cená-
rio de descontrole nos pagamen-
tos das pessoas jurídicas. Os índi-
ces mais elevados de calote no
setor, segundo dados do BC, fo-

ram verificados no fim de 2000 e
início de 2011, quando chegaram
a 5,6% e 5,8%.

Famílias. O perfil do endivida-
mento das famílias melhorou
em junho, segundo estudo da
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC). A Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do
Consumidor apontou que o por-
centual de famílias com dívidas
passou de 55,9%, em maio, para
57,3%, em junho, mas 12,4% se
disseram muito endividados em
junho, ante 13,9% em maio – indi-
cando melhora no perfil, de acor-
do com a economista Marianne
Hanson. / AGÊNCIA ESTADO
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