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SALT LAKE CITY, EUA -
Em 1757, o político e inventor
americano Benjamin Franklin
escreveu: "Antes ir para a cama
sem jantar do que acordar com
dívida."

Um de seus homônimos
modernos não seguiu esse conse-
lho. Benjamin Franklin Baggett,
de Salt Lake City, conseguiu seu
primeiro cartão de crédito em
sua lua-de-mel em 1990, e logo
esgotou sua linha de crédito de
US$ 300. Baggett cresceu ouvin-
do histórias sobre Benjamin
Franklin - ele ganhou do pai
uma moeda comemorativa de
Franklin e cópias das obras de
.Franklin. Mas ele queria com-
prar para si e para sua esposa
algumas roupas novas e não
tinha poupado dinheiro para
comprar tudo à vista com seu
emprego de recepcionista num
hotel da rede Doubletree.

As despesas lançadas no car-
tão foram as primeiras de mui-
tas feitas por Baggett, hoje com
38 anos. Em 1995, ele mudou-se
para uma casa no bairro
Harvard-Yale de Salt Lake City,
uma área arborizada perto da
Universidade de Utah onde
moram muitos médicos, advoga-
dos e professores universitários.
Baggett usou cartões de crédito
para mobiliar a casa com o tipo
de tapete e móveis que seus vizi-
nhos e parentes podiam com-
prar.

"Me senti inseguro; era um
trabalhador assalariado moran-
do nesse bairro elegante", diz
Baggett. Ele disse que ganhava
USS 13 por hora fazendo traba-
lhos administrativos num banco
local, certa época, enquanto sus-
tentava dois filhos.

Ele usou duas vezes emprésti-
mos garantidos pelo imóvel para
pagar suas dívidas de cartão de
crédito, e duas vezes voltou a ter
altas contas de cartão de crédito.
Quando sua dívida alcançou USS
30.000 e ele não tinha mais como
refinanciar a casa, pediu falên-
cia pessoal em 2003. "Passamos
a contar com o crédito como uma
parte de nossa renda, embora
não fosse parte de nossa renda",
diz Baggett. "Eu via USS 1.000 no
meu cartão de crédito como
renda disponível." Ele hoje tra-
balha para uma casa de câmbio
e já vendeu sua casa e se divor-
ciou.
7 Um número cada vez maior
de americanos está usando cré-
dito para manter um estilo de
vida incompatível com sua
renda. Eles estão determinados
a vives melhor do que seus pais,
seduzidos por programas da TV
que mostram a vida de rico como
uma coisa normal, e bombardea-
dos por anúncios de carros caros
e TVs de telas gigantescas.
Empresas financeiras transfor-
maram o crédito para as massas
num enorme negócio, ajudadas

por uma melhor tecnologia para
analisar os riscos de crédito.
Para americanos que não estão
conseguindo dar grandes passos
em termos de aumentos sala-
riais, o crédito fácil oferece uma
maneira de subir na vida, pelo
menos no primeiro momento.

Para alguns, a expansão do
crédito é um marco da democra-
cia, dando a pessoas de renda
média e baixa a flexibilidade
financeira de que somente os
ricos costumavam desfrutar.
Outros vêem a farra do crédito
como uma maneira de os domicí-
lios de renda média compensa-
rem o crescimento lento na
renda dos americanos. Desde
1990, a renda do domicilio médio
nos Estados Unidos subiu somen-
te 11% em termos reais, enquan-
to as despesas aumentaram 30%,
de acordo com uma análise feita
pela Economy.com. Como uma
família comum conseguiria gas-
tar tanto? O saldo devedor
mediano dos domicílios saltou
80%.

Com a queda dos juros a par-
tir de 2001, muitos americanos
conseguiram renovar suas hipo-
tecas com termos vantajosos, e
usaram metade do dinheiro que
obtiveram com isso para pagar
reformas na casa, carros, férias
e outras despesas com consumo,
diz o Federal Reserve (Fed, o
banco central americano).
Muitos outros consumidores con-
taram com o cartão de crédito.
Os domicílios americanos com
pelo menos um cartão de crédito
deviam USS 9.205 em 2003, um
aumento de 23% em relação a
cinco anos antes em termos
reais, diz a CardWeb.com Inc.,
que faz o acompanhamento do
setor.

Melanie Taylor, uma profes-
sora de francês de 26 anos do
Estado de Wisconsin, queria
manter o estilo de vida afluente
que conheceu quando menina.
Seu pai, um engenheiro nuclear,
levava a família para jantar fora
várias vezes por semana, diz ela,
e ajudou a pagar seus estudos na
França. Mas ela e seu marido,
também professor, tiveram de se

endividar muito para conseguir
manter extras parecidos. Eles
chegaram a acumular USS 40.000
em dívida com cartões de crédi-
tos e outras fontes para ajudar a
pagar o casamento e mobiliar a
casa.

O casal decidiu recentemente
vender uma casa de frente para
o lago que haviam comprado em
2003 para ajudar a pagar dívi-
das.

Os economistas Fabrizio
Perri, da Universidade de Nova
York, e Dirk Krueger, da
Universidade Goethe em
Frankfurt, Alemanha, atribuem
a disparada do crédito ao cresci-
mento da diferença de renda
entre os ricos e o resto da socie-
dade americana. A diferença
entre a renda daqueles no topo e
na base ampliou-se significativa-
mente entre 1970 e 2000, mas a
diferença no consumo aumentou
muito menos, à medida que os
americanos de renda moderada
passaram a tomar mais empres-
tado. O economista Robert
Frank, da Universidade Cornell,
vê o tamanho das casas, que
cresceu 30% desde 1980, como
uma indicação de que os ameri-
canos de renda média estão
fazendo de tudo para manter o
passo de ricos proprietários que

cons t róem
e n o r m e s
mansões.

M u i t o s
economistas

liderados
pelo presi-
dente do
Fed, Alan
Greenspan
— vêem a
expansão do
crédito para
famílias de
r e n d a

menor como um sinal de pro-
gresso. Alguns falam da "demo-
cratização" do crédito. Numa
palestra em abril, Greenspan
disse que dos tempos coloniais
até o fim do século 19, somente
pessoas afluentes tinham acesso
a crédito e as taxas de juros
eram altas. No começo do século
20, distribuidoras de gasolina e
lojas do varejo começaram a
emitir cartões de crédito, mas
esses cartões só se espalharam
amplamente no fim dos anos 60,
quando os bancos entraram no
negócio. Agora, diz Greenspan,
"a inovação e a desregulamenta-
ção expandiram amplamente a
disponibilidade do crédito para
virtualmente todas as classes de
renda".

Há porém quem tema que a
oferta de crédito tenha crescido
tanto que muitos americanos
estão endividados demais, levan-
do um número cada vez maior à
falência. O saldo devedor dos
domicílios americanos dobrou
para mais de USS 10 trilhões
entre 1992 e 2004, em termos
reais.

Benjamin
Franklin Baggett
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