
O que percebemos
é que, quando a Selic
sobe, os bancos
ficam mais seletivos.
E quem sofre mais com
isso são as micro
e pequenas, cada vez
mais distantes
do crédito”

O impacto
do comprometimento
da renda para
pagamento de dívida
em um ambiente em
que os ganhos
crescem mais
devagar, resulta em
consumo menor”

“

“

JosephCouri
Presidente do Simpi

MarianneHanson
EconomistadaCNC

Começa hoje e termina amanhã a
última reunião do Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) no ano. A
expectativa do mercado, refletida
no boletim Focus do Banco Cen-
tral, é de aumento de 0,5 ponto
percentual na taxa, que chegaria a
10%. O suspense maior fica com
as indicações para a Selic em
2014. Indicações mais claras sobre
o entendimento do comitê virão
somente na semana que vem,
quando é divulgada a ata da reu-
nião. Mas para as cinco institui-
ções que mais acertam as proje-
ções da Selic no médio prazo, a ta-
xa terminará 2014 em 11%.

A esperada alta da Selic viria pa-
ra controlar a inflação — que acu-
mula 5,78% ao ano —, mas outros
índices importantes têm dado
mostras da deterioração da ativi-
dade econômica, o que vai se acen-
tuar com o aperto monetário. “A
subida de juros é para desincenti-
var as compras, mas já há outras
forças atuando sobre a desacelera-
ção do ritmo de consumo das famí-
lias”, diz Marianne Hanson, eco-
nomista da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC). Hoje, a
instituição apresenta os resulta-
dos Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic). Um dos pontos de preocu-
pação é o aumento no grupo de fa-
mílias endividadas. A média do

ano está em 62,5%. Em 2012, o in-
dicador foi de 57,9%.

“O impacto do comprometi-
mento da renda para pagamento
de dívida em um ambiente em
que os ganhos crescem mais deva-
gar, resulta em consumo menor.
O crédito, acompanhando a Selic,
está mais caro. As condições estão
menos favoráveis para o consumo
e para renegociar dívidas”, expli-
ca Marianne. Para o Natal, a proje-
ção da Divisão Econômica da CNC
é de crescimento inferior das ven-
das em 2013. Na comparação com
2012, a queda projetada é de 3 pon-
tos percentuais. O estudo projeta
avanço de 5% no volume de ven-
das, ao passo que em 2012, quan-
do a taxa básica de juros estava

menor,o crescimento nas vendas
foi de 8,1%.

Apesar do aumento de famílias
comdívidas,ainadimplênciamedi-
da pela CNC está estabilizada desde
2012, em 21%. “Mas a expectativa
é de que aumente. O encarecimen-
to do crédito provoca isso”, prevê a
economista da Confederação.

O Sindicato da Micro e Pequena
Indústria do Estado de São Paulo
(Simpi) contratou pesquisa recen-
te que revelou que, em outubro,
38% das empresas que representa
sofreram algum tipo de calote.

“Não acho que caiba aumento
da Selic. Mas é concreto que ela su-
birá. Acredito que a Selic será ele-
vada até 13% no decorrer de 2014,
o que é quase dobrar em relação a
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▲

Divulgação Divulgação

Selic a dois dígitos encarece o
crédito e cresce inadimplência
Representantes de entidades do comércio e da indústria apontam para esgotamento das ferramentas

monetárias para controle da inflação pois país voltou a ter maior taxa real do mundo e ainda não é suficiente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2013, Finanças, p. 22.
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