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● A Caixa Econômica Federal
anunciou ontem que passou a
oferecer, desde o início do mês,
a opção de incluir os gastos
com cartório e Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) no total financiado para
aquisição do imóvel.

Podem ser incluídas as taxas
de registro e escritura, dentre
outras despesas cartorárias, e
de ITBI, até o limite de 4% do
empréstimo.

A Caixa Econômica Federal
também informou ontem ter con-

tratou, até a primeira semana de
dezembro, R$ 93,7 bilhões em
crédito imobiliário, 33,1% acima
do verificado no mesmo período
de 2011.

Desse montante, R$ 42 bi-
lhões correspondem a aplica-
ções com recursos do Sistema
Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE), R$ 36,5 bi-
lhões às linhas que utilizam re-
cursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e R$
15,2 bilhões aos recursos do
Fundo de Arrendamento Resi-
dencial (FAR) e demais fontes.

Até o fim deste ano, a Caixa
Econômica Federal espera al-
cançar R$ 100 bilhões em con-
tratos imobiliários. / EDUARDO

CUCOLO

Juro real a 2% é grande
conquista, diz Gleisi

Daniela Amorim / RIO

As vendas no comércio varejis-
ta subiram 0,8% na passagem
de setembro para outubro, sus-
tentadas pelo mercado de tra-
balho forte e pelo avanço do
crédito, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

“Oemprego continua aumen-
tando e tem estado estável.
Além disso, mesmo com toda a
inadimplência, o crédito vem
se expandindo, enquanto a ta-
xa de juros vem diminuindo ao
longo do tempo. Tudo isso tem
sido favorável para o consu-
mo”, disse Reinaldo Pereira, ge-
rente da Coordenação de Servi-
ços e Comércio do IBGE, res-
ponsável pela Pesquisa Mensal
de Comércio.

Em outubro, favoreceram a
expansão nas vendas as ativida-
des de hipermercados e super-
mercados, móveis e eletrodo-
mésticos, equipamentos e mate-
riais para escritório e informáti-
ca, livros e revistas e outros arti-
gos de uso pessoal e doméstico.
Na comparação com o mesmo
mês de 2011, o aumento no volu-
me vendido foi de 9,1%. “Foi um
crescimento chinês”, definiu
André Guilherme Pereira Perfei-
to, economista-chefe da Gra-

dual Investimentos.
O resultado fez a Confedera-

ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC) revisar para cima suas
projeções de aumento nas ven-
das este ano, de 8,5% para 9%. “O
carro-chefe continua sendo
bens duráveis (principalmente
eletrodomésticos), que devem
ter uma alta de 10,7% nas vendas
em 2012”, previu Fábio Bentes,
economista da CNC.

De acordo com Bentes, a redu-
ção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para mó-
veis e eletrodomésticos tem aju-
dado a impulsionar o varejo,
mas também há impacto da re-
dução natural de preços. De ja-
neiro a outubro, os preços nas
atividades de equipamentos de
informática e comunicação já
caíram 7,5%, enquanto os mó-
veis e eletrodomésticos ficaram
3,6% mais baratos, e veículos e
motos, partes e peças registra-
ram deflação de 2,8%, de acordo
com a pesquisa.

A prorrogação da redução de
IPI sobre automóveis também
animou os consumidores em ou-

tubro em comparação ao mês an-
terior, puxando o avanço de 8%
no volume vendido no varejo am-
pliado, que inclui as atividades
de veículos e material de constru-
ção. Foi o melhor resultado des-
de junho de 2009, quando as ven-
das subiram 8,8%. “Em junho de
2009 também tinha o incentivo
de IPI para automóveis”, lem-
brou Pereira.

As vendas da atividade de veí-
culos aumentaram 13,3% na pas-
sagem de setembro para outu-
bro, após terem recuado 23,4%
na leitura anterior. “A surpresa
positiva com a Pesquisa Mensal
de Comércio ampliada de outu-
bro reforça a percepção de que o
consumo das famílias está bem”,
afirmou, em relatório, o diretor
de Pesquisas e Estudos Econômi-
cos do Bradesco, Octavio de Bar-
ros. “O dado divulgado pelo
IBGE não indica que o consumo
final está ingressando em um rit-
mo insustentável.”

O IBGE diz que o resultado
do comércio varejista em 2012
deve ser melhor do que o verifi-
cado em 2011. No entanto, o au-
mento nas vendas não deve al-
cançar a marca de 2010, segun-
do Pereira. No ano passado, o
comércio cresceu 6,7%, enquan-
to, em 2010, a alta chegou a dois
dígitos (10,9%). “Provavelmen-
te, pelos números que temos,
vamos ter resultado melhor
que no ano anterior, porque te-
mos um aumento de 8,9% (de
janeiro a outubro de 2012). E
faltam apenas dois meses para
fechar o ano, sendo meses de
vendas de Natal.”

Venda no comércio
cresce em ‘ritmo chinês’

Maiores bancos terão de explicar tarifas
Órgão do governo deu nove dias para Itaú Unibanco, BB, Bradesco, Caixa, Santander e HSBC dizerem exatamente o que oferecem nos pacotes
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Na compra de imóvel,
Caixa financia também
gastos com cartório

João Villaverde / BRASÍLIA
Leandro Modé / SÃOPAULO

Os seis maiores bancos do
País vão precisar explicar ao
governo federal o que ofere-
cem, exatamente, aos seus
clientes, nos pacotes de servi-
ços bancários. Ontem, o De-
partamento de Proteção e De-
fesa do Consumidor (DPDC)
do Ministério da Justiça notifi-
cou oficialmente Itaú Uniban-
co, Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa, Santander e HSBC, que
têm, a partir de hoje, nove dias
para responder ao governo o
que, exatamente, oferecem.

“Fizemos uma análise prévia
nos sites desses bancos e encon-
tramos casos em que um banco
oferecia três pacotes: um ‘com-
pleto’, outro ‘pleno’ e um tercei-
ro chamado ‘especial’. Isso não

significa nada, o consumidor po-
de achar que em cada um deles
terá acesso a todos os serviços”,
disse Amaury Oliva, diretor do
DPDC, do Ministério da Justiça.

Segundo Oliva, o interesse do
governo é claro: os bancos preci-
sam esclarecer os reguladores
(Banco Central) e os responsá-
veis pela defesa do consumidor
(Ministério da Justiça) o que es-
tão vendendo. “Queremos moni-
torar de que forma esse pacote
chega ao consumidor”, disse o
diretor do DPDC.

Punição. Caso o governo fede-
ral verifique alguma infração ao
Código do Consumidor, o ban-
co infrator será punido – a insti-
tuição pode ser multada em até
R$ 6,5 milhões. “Conversamos
com os órgãos de defesa do con-
sumidor e mesmo com consumi-

dores, e há indícios de que há
falta de informação sobre o ser-
viço que está sendo vendido”,
disse Oliva.

Procurados pelo Estado, Bra-
desco, HSBC e Santander afir-
maram que prestarão os esclare-
cimentos aos órgãos do gover-
no federal no prazo determina-
do. O banco espanhol informou
ainda, por meio de sua assesso-
ria de imprensa, que “realiza
suas atividades em conformida-
de com as regras legais vigentes
e a regulamentação bancária ex-
pedida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN)”.

O Itaú Unibanco informou,
por meio de nota, que suas práti-
cas “encontram-se adequadas
às normas vigentes”. Além dis-
so, o banco afirmou também
que “valoriza oportunidades de
interação com esses órgãos pa-

ra evoluir em sua relação com
os clientes”.

A Caixa Econômica Federal
disse que tem como política “es-
clarecer aos clientes, com trans-
parência”, as condições de pro-
dutos e serviços. O banco se
comprometeu a prestar todas
as informações necessárias aos
órgãos de controle do governo.
O Banco do Brasil não respon-
deu à reportagem.

De acordo com a resolução
3.919 do CMN, os bancos devem
oferecer aos clientes pessoa físi-
ca um pacote mínimo de servi-
ços. Este procedimento é fiscali-
zado pelo Banco Central (BC).

“Queremos saber de que for-
ma esses pacotes básicos são
ofertados ao consumidor. Há
uma grande preocupação do go-
verno quanto a transparência
das informações”, disse Oliva.

A ministra-chefe da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, disse ontem
que a taxa de juros reais em tor-
no de 2% é uma grande conquis-
ta para o País. “Foi um grande
feito.” A ministra representou a
presidente Dilma Rousseff no
jantar anual da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) e co-
brou do setor financeiro a conti-
nuidade da redução das taxas de
juros de mercado. Gleisi Hoff-

mann também aproveitou para
agradecer ao setor financeiro o
apoio aos convênios do governo.

Segundo o presidente da Fe-
braban, Murilo Portugal, os ban-
cos estão comprometidos em re-
duzir o spread (diferença entre o
que os bancos pagam para cap-
tar e quanto cobram para em-
prestar). Segundo ele, o ano de
2012 foi difícil não só para a eco-
nomia global, mas também para

o Brasil e, consequentemente,
para o setor bancário. Isso por-
que, ainda de acordo com Portu-
gal, a experiência mostrou que
os bancos só podem ir bem se a
economia prosperar.

“Baixar juros e spreads não é
uma tarefa fácil de ser implemen-
tada. O ano de 2012 foi difícil,
mas isso não nos desanima, nos
fortalece para trabalharmos
com mais afinco em um ano no-
vo para reafirmar o nosso com-
promisso com a sociedade”, dis-
se ele, na abertura do jantar.

Portugal elogiou as medidas
adotadas pelo governo, dentre
elas, a redução de juros, e ressal-

tou o crescimento do crédito no
Brasil que, segundo ele, deve
avançar entre 15% e 16% este
ano. De acordo com o presiden-
te da Febraban, os bancos têm
consciência dos desafios que ain-
da têm pela frente, em meio ao
cenário de juros baixos. “Temos
a responsabilidade de melhorar
a eficiência dos bancos e a quali-
dade dos nossos serviços e conti-
nuar reduzindo custos.”

Também presente ao evento,
o presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, disse estar
seguro que a implementação das
normas de Basileia 3 no Brasil
ocorrerá “sem perturbações”.

Ele assegurou que a autoridade
monetária adotará um “crono-
grama adequado” para que tais
regras internacionais entrem
em vigor no País.

O objetivo das regras de Basi-
leia 3 é ampliar a solidez do siste-
ma financeiro mundial, com col-
chões de liquidez mais amplos, a
fim de reduzir riscos de alavanca-
gem e tornar mais sólido o caixa
dos bancos pelo mundo, espe-
cialmente os de grande porte.

No Brasil, as regras do acordo
devem começar a ser implemen-
tadas em 2013, mas ainda não há
definição sobre quando ocorre-
rá. É certo que a crise na Europa,

e as dificuldades políticas de im-
plementação do supervisor fi-
nanceiro único no continente,
que será o Banco Central Euro-
peu, devem colaborar para atra-
sar um pouco o cronograma des-
sas normas no País.

Tombini disse que o BC pos-
sui “instrumentos e processos
melhores” de supervisão, o que
"facilita identificar potenciais
riscos” mais cedo. “O resultado
final é que estamos ampliando
nossas ações preventivas, tor-
nando o sistema ainda mais sóli-
do, seguro e estável.”. /FRANCISCO
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● Números do IBGE fazem setor rever para cima previsão de vendas para o ano
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Liderança. Resultado foi favorecido pelo desempenho nas vendas em hipermercados

Resultado de outubro
foi 9,1% superior ao
mesmo mês de 2011;
Comércio já revê suas
projeções para este ano

● Recuperação

13,3%
foi a alta nas vendas de veículos
de setembro para outubro

23,4%
foi a queda nas vendas de veícu-
los verificada na leitura anterior
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Text Box
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