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"Aproveite a liquidação e assista à Copa num televisor novo". É realmente difícil resistir à 
tentação de uma propaganda como essa. E, hoje em dia, encontrar lojas em que podemos 
comprar um televisor de 29" por R$ 1.299 à vista ou em até 12 vezes de R$ 108,25 não 
requer maior esforço.  
 
A transformação de valor maior em parcelas que se acomodam tão bem em nossos salários 
acaba sendo ainda mais estimulante aos impulsos consumistas. Sabendo disso, o comércio 
aproveita: a cada momento, somos bombardeados com anúncios de produtos com preço à 
vista igual ao parcelado em 12 vezes.  
 
E, é aí que está o perigo. A estratégia de marketing das lojas de varejo é direcionar a atenção 
do consumidor para o valor da parcela, levando-o a não questionar como um produto pode ter 
o mesmo valor à vista ou parcelado, em um país onde a referência do custo do dinheiro é uma 
taxa de mais de 15% ao ano.  
 
Com uma rápida pesquisa, percebe-se que nos pontos comerciais em que existe a cobrança de 
juros no parcelamento, a taxa para o pagamento "em vezes" de um eletrodoméstico chega a 
4% ao mês. Com uma conta simples, chegamos à conclusão de que o valor daquela TV à vista 
deveria ser de R$ 811,35.  
 
A taxa de juros paga pelo comprador do novo aparelho de televisão no período foi de 60%. 
Pensando no preço à vista, livre dos juros, percebe-se que o consumidor que levou o novo 
televisor parcelando sua compra, poderia ter levado um aparelho de som novo também, se 
não tivesse arcado com o custo do dinheiro.  
 
Os números são usados com muita maestria por quem tem a intenção de criar ilusão ao 
consumidor. Num cenário de taxa de juros tão alta, e havendo ainda expectativa de uma 
queda gradual do custo do dinheiro, o brasileiro deve administrar sua ansiedade por gastos 
menos essenciais e postergar a compra, principalmente a parcelada.  
 
Vivemos período de discrepância entre oferta e custo de dinheiro. Os analistas são unânimes 
em afirmar que existe um excesso de liquidez no mercado, mas o consumidor final ainda não 
consegue se beneficiar desse cenário. Ainda assim, é de se esperar que, mais cedo ou mais 
tarde, a competição entre as instituições financeiras acabe levando a uma queda mais 
acentuada nos juros. Pelo menos foi isso que se viu acontecer com o crédito consignado, 
quando as taxas de juros cederam de forma importante a cada novo player que entrava no 
mercado.  
 
Movimento semelhante pode ser percebido com o crédito imobiliário. A competição entre os 
bancos tem levado a condições cada vez mais favoráveis para seus clientes. E esse processo 
de redução ainda está no começo. Quem sonha em adquirir um imóvel melhor, deve se 
beneficiar se esperar mais um pouco.  
 
Agora, o importante de ser percebido é que, as altas taxas de juros praticadas no País, que 
encarecem os produtos comprados a prazo, também remuneram as alternativas de 
investimentos disponíveis. Como o processo de queda dos juros deverá ser gradual, ainda 
existe um período razoável para que o consumidor utilize essas mesmas taxas a seu favor, 
investindo seu capital enquanto espera a melhor oportunidade.  
 
Vale ressaltar porém que as melhores alternativas de investimentos, em geral, não são 
amplamente divulgadas, e cabe ao investidor pesquisar e buscar as que fogem do lugar 
comum. Um investidor que queira aportar R$ 2.000 em CDB de grandes bancos terá uma 
remuneração de cerca de 70% do CDI, enquanto bancos igualmente sólidos e confiáveis, mas 
sem grandes redes de agência, estão oferecendo ganhos de superiores ao do CDI.  
 



Para os que preferem os títulos públicos, existem alternativas como o Tesouro Direto, com 
possibilidade de aportes a partir de R$ 200, chegando a R$ 400.000 por mês. O Governo 
oferece papéis que pagam 100% da taxa Selic, que equivaleria a 100% do CDI, e ainda por 
cima com risco soberano.  
 
A idéia aqui não é transformar consumidores comuns em sovinas que abrirão mão do conforto 
e da qualidade de vida que a tecnologia e a modernidade podem agregar em troca de um 
ganho financeiro. A proposta é levar a reflexão de que estamos passando por um período de 
transição. A fase atual, em que ainda se paga e se recebe muitos juros em relação ao risco 
que se corre e favorece muito quem poupa agora para consumir ali na frente, tende a acabar. 
Quem souber aproveitar, fechará um grande negócio.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 junho 2006, Plano Pessoal, p. C-6. 
 


