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Baixa renda reduz busca por crédito
(Não Assinado)
SÃO PAULO (Folhapress) - Após cinco altas seguidas, a demanda dos consumidores por crédito registrou queda em
agosto, puxada pela população de baixa renda, de acordo com os dados divulgados ontem pela Serasa. A quantidade de
pessoas que, no mês passado, buscaram crédito junto aos bancos, financeiras, crediários e cartões de crédito, entre
outros, foi 0,3% inferior ao verificado em julho - primeira redução desde fevereiro. Naquele mês houve queda de 10,5%
ante janeiro por causa do impacto da crise econômica.
Segundo a Serasa, apesar da retração mensal de agosto, não há uma reversão de tendência. No comparativo com o
mesmo mês de 2008, houve alta de 4,2% - eram 3,5% em julho. A demanda por crédito recuou 1,9% para os
consumidores com rendimento mensal de até R$ 500. Já para os que ganham entre R$ 500 e R$ 1.000, caiu 1,2% e,
entre R$ 1.000 e R$ 2.000, houve estabilidade (-0,1%).
Na análise por região, as de menor renda per capita (Norte e Nordeste) lideraram a queda da procura por crédito em
agosto, caindo 13,6% e 3,8%, respectivamente. A baixa renda - ganhos de até R$ 500 - continua como destaque
negativo, com recuo de 10,9% no acumulado do ano. As demais camadas de renda estão com reduções oscilando entre
2,7% e 4,6%.
GINI
O índice de Gini, que indica a desigualdade na economia quanto maior estiver, subiu 0,30% em julho de 2009 em
relação a igual mês de 2008. Foi a primeira alta na comparação de julho em relação a mesmo mês do ano anterior desde
2001, de acordo com o economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da FGV, Marcelo Neri. “Nunca tinha havido um
período tão longo de queda do índice de Gini”, disse.

