
0 que se tem percebido é que os segmentos mais ligados 
ao crédito e a valores vultosos deverão ser os mais prejudicados 
com o atual cenário de cautela do consumidor.

Os empresários, que no ano passado se mostravam 
mais confiantes sobre os rumos da economia, hoje já não 
têm a mesma percepção e apontam o comportamento do 
dólar como fator fundamental para construir um cenário 
mais favorável para o final do ano.

DEMANDA POR CRÉDITO VOLTA A CAIR, DIZ SERASA
Após um período de aceleração, a demanda do 

consumidor por crédito caiu 5,5% no mês de julho na 
comparação com o mês anterior, e 3,3% frente ao mesmo 
período do ano passado. O resultado já era esperado, pois a 
conjuntura de alta do dólar e dos juros atingiu a confiança 
do consumidor e prejudicou a procura por crédito. 
Com o mercado ainda indefinido, tanto interna quanto 
externamente, é difícil prever qual será o comportamento 
até o final do ano

O resultado acumulado nos sete primeiros meses do 
ano aponta uma elevação de 4,7% sobre o mesmo período 
do ano passado.

A única faixa de renda que apresentou resultado positivo

frente a agosto do ano passado foi a de até R$ 500, com 
elevação de 2,6%. O resultado acumulado dessa classe de 
renda foi de 11,2% de elevação até o oitavo mês do ano.

Por região, na comparação com julho, todas 
apresentaram queda na demanda por crédito. Frente ao 
mês de agosto de 2012, as quedas nas regiões Centro- 
Oeste e Sudeste foram determinantes para o resultado 
global do mês.

INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR
O Serasa também divulgou os números da 

inadimplência do consumidor do mês de agosto, com 
queda de 5,5% ante o mês anterior, o terceiro consecutivo 
nesta base de comparação.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, 
houve uma queda significativa de 10,0%. A sequência de 
resultados negativos levou o resultado acumulado entre 
janeiro e agosto a um crescimento de 2,2%.

O motivo para a terceira queda consecutiva permanece o 
mesmo dos meses anteriores: a maior cautela do consumidor 
em realizar novas dívidas com a aquisição de bens e serviços, 
visto que há uma incerteza dos rumos da economia.

Há uma queda na inadimplência com os bancos e, também, 
nas dívidas não bancárias. Os cheques sem fundo também 
começam a ser menos emitidos, como veremos a seguir.

CHEOUES SEM FUNDO
Em agosto, foram 18,7 cheques devolvidos por 

falta de fundos a cada mil compensados. O montante
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significativamente menor do que os apresentados em julho 
(20,3 a cada mil) e em agosto do ano passado (19,7 a cada mil).

No ano, o resultado é semelhante ao do mesmo período 
do ano passado e aponta para 20,5 mil cheques devolvidos 
a cada mil compensados.

Para o Serasa, não só a cautela na aquisição de novas 
dívidas é fator para queda na inadimplência com cheques. 
Outros fatores são a percepção da trajetória de queda da 
inflação e uma melhora no nível de emprego.

DADOS DO IBGE PARA JULHO
As vendas do varejo cresceram 6,0% em julho deste ano, 

na comparação com o mesmo mês do ano passado, após um 
franco desempenho nesta base apresentado em junho.

A melhora nos números se deu, sobretudo devido a 
uma recuperação de ramos cujo peso na formação do 
índice é significativo, caso de Móveis e Eletrodomésticos e 
de Hiper e Supermercados.

Nacomparação com junho, houve crescimento de 1,9%, 
destaque novamente para o ramo de Supermercadista. 
O resultado acumulado do ano aponta uma elevação de 
3,5% e, em 12 meses, de 5,4%.

No varejo ampliado, o resultado acumulado em 2013 
é de 3,7%, mas percebemos uma trajetória distinta dos 
ramos de veículos e de materiais de construção. Enquanto 
o primeiro apresenta uma ligeira queda nas vendas, o 
segundo ainda consegue apresentar bons números.
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Caixa de texto
Fonte: Suma Econômica, Rio de Janeiro, n. 425, p. 24-25, out. 2013.




