CRESCE ENDIVIDAMENTO DO BRASILEIRO
Em janeiro de 2001 havia no mercado um volume de R$ 17.121
milhões concedidos a pessoa física no Brasil na modalidade de crédito
pessoal. Em fevereiro de 2011 esse valor saltou para R$ 211.747 milhões,
um aumento de 1137%.
A aquisição de bens, como veículos, saltou 672% e o cartão de
crédito cresceu 982% o que mostra o elevado comprometimento com
contas como cartão de crédito, financiamento de bens e imóveis.
Gráfico: Endividamento do brasileiro por modalidade de crédito
(R$ milhões)
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As taxas de juros praticadas pelo mercado apresentam-se em níveis
bem elevados em valores anuais, como mostra o gráfico a seguir.
Gráfico: taxas de juros praticas no mercado
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Pode-se verificar que as taxas praticadas no crédito pessoal, mesmo
com os juros básicos da economia em valores altos, estão 29% menores se
comparada com o início de 2001, no comparativo com fevereiro de 2011.
Já os valores anuais do cheque especial estão 10% maiores no
mesmo período analisado. As taxas de aquisição de bens, seguiram o
comportamento do crédito pessoal e estão 26% menores do que no inicio
do período.
O nível de endividamento no Brasil em relação ao PIB, era de 28,15%
em janeiro de 2001, chegou a 46,5% em fevereiro de 2011, o que equivale
a um aumento de 65%.
Gráfico: Evolução do crédito/PIB no Brasil (% do PIB)

O prazo médio das operações de crédito com recursos livres a pessoa
física passou de 375 dias em janeiro de 2001 para 563 dias, o maior do
período analisado, em fevereiro de 2011.
Gráfico: Prazo médio das operações de crédito pessoa física (dias)

A inadimplência da pessoa física reduziu nos últimos meses,
chegando a 5,8% do saldo em atraso acima de 90 dias em relação ao total,
em fevereiro de 2011. Valor esse, muito próximo ao de janeiro de 2001,
que era de 5,4%.
Gráfico: Inadimplência da pessoa física (% do saldo em atraso acima de 90
dias em relação ao total)
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