
Os juros são
repassados para
nós, consumidores.
Comoamaior parte
não têmopoder de
negociar, as
pessoas acabam
ficando indefesas
diante dessa
situação.”

JoãoMarcosMartins,
empresário
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Bancos apertam o
bolso do consumidor
» DECO BANCILLON

A
temporada de juros bai-
xos, que marcou o início
do primeiro mandato da
presidente Dilma Rous-

seff, ficou mesmo no passado.
Com a escalada da taxa básica
Selic, iniciada em outubro de
2014, o crédito ficoumais caro e
escasso. Para piorar, temendo
nova onda de desemprego, em
razão da estagnação econômica,
os bancos decidiram emprestar
só para clientes com garantias
de pagamento. Mesmo assim, os
financiamentos aprovados pe-
sam cada vezmais no bolso.
Dados levantados peloCorreio

combase emestatísticas do Ban-
co Central (BC) dão a dimensão
da alta dos juros ao consumidor.
De janeiro adezembrode2014, os
seismaioresbancosdopaís eleva-
ram as taxas, emmédia, em 64,2
pontos percentuais. Não sem sur-
presa, o cheque especial foi amo-
dalidade quemais encareceu. Em
média, as taxas cobradas nessa li-
nha saltaramde 157% anuais, no
começo de 2014, para 216,11%,
nos últimos dias de dezembro—
umadiferençade59,03pontos.
Os números sugerem que o

Santander foi o banco quemais
subiu juros em2014. As taxas pra-
ticadas pelo conglomerado espa-
nhol subiram 89,16 pontos per-
centuais em um ano. Só no che-
que especial, os juros saltaramde
233,4% para 322% anuais—uma
diferença de 89,16 pontos. Foram
consideradas as operações reali-
zadas na primeira semana de ja-
neiro e no período de 15 a 19 de
dezembro.Emsegundolugarvem
o HSBC. O banco inglês elevou
em74,91pontosos jurosnasqua-
tro linhas pesquisadas. A taxa do
cheque especial subiu de 209%,
em janeiro, para 296,5%, em de-
zembro, alta de 87,5pontos.
Em nota, o Santander infor-

mou que os reajustes das taxas
das linhaspesquisadas foramrea-
lizados “conforme as condições
domercado e, de acordo com os
dados disponibilizados pelo Ban-
co Central, não registraram as
maiores variações percentuais do
setor em 2014”. “A amplitude da
variação na taxa do cheque espe-
cial, empontos percentuais, é ex-
plicada pelas características dife-
renciadas oferecidas aos usuá-
rios do Santander Master, que a
cadamês contam com10 dias de

isenção de juros, que somente
são cobrados caso esse prazo seja
excedido”, acrescentouo texto.
No ranking geral das taxas (ve-

ja arte), aparece emterceiro lugar
o Banco do Brasil e, em quarto, o
Bradesco. A Caixa Econômica fi-
cou em quinto no quesito alta de
juros. Já o banco quemenos ele-
vou juros em2014 foi o Itaú.Mes-
mo assim, o impacto no bolso
dos clientes foi elevado: em um
ano, as taxas do banco subiram
44,7 pontos percentuais.
Apesar de os bancos privados

liderarem as altas, os públicos
tambémpesaram amão. No cre-
diário, por exemplo, o Banco do
Brasil (BB) foi a instituição que
mais elevou juros em um ano. O
customédio nessa linha subiu de
32,8%,emjaneiro,para44,9%,em
dezembro. Ao todo, a alta foi de
12,08 pontos percentuais. Para o
economista Miguel Ribeiro de
Oliveira, da Associação Nacional
dosExecutivosdeFinançaseCon-
tabilidade (Anefac), a política de
obrigar bancos privados a baixar
juros namarra se esgotou. “O que
se vê é justamente o contrário. Os
bancos públicos estão subindo
juros nomesmo patamar que os
privados, ou atémais”, frisou.

Alerta
OeconomistaSamyDana,pro-

fessor da Escola de Economia de
São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV), avisa: as taxasde ju-
ros aos consumidores, que já es-
tãoelevadas,vãosubiraindamais.
“Quandoobanco faz umemprés-
timo, ele olha não só para a Selic
praticadaatualmente,mas, sobre-
tudo,parao futuro”, assinalou.
Vice-líderdo levantamento so-

bre juros ao consumidor nas qua-
tro linhas (veja arte), o HSBC ale-
gou que o prazo dado foi insufi-
ciente para uma resposta formal.
Em terceiro no ranking, o BB res-
pondeu, emnota, queavalia“per-
manentemente” os fundamentos
domercado e as práticas da con-
corrência para estabelecer sua
política de preços. Por fim, refor-
çou o compromisso de oferecer
taxas de juros e tarifas que este-
jam entre “asmelhores domerca-
do”. Listado como o banco que
menos subiu juros, o Itaú Uni-
banco afirmou que não semani-
festaria a respeito o assunto. Até o
fechamentodesta edição,Brades-
co eCaixanãoderamretorno.

No fimdoano,
acabei
deixando de
comprar
presentes para
mimmesma.
Espero que no
anoque vemos
preços
melhorem.”

Karla Almeida,
corretora de imóveis

Euqueria comprar
umcelular novo no
ano passado.Mas,
no final do ano, já
estava tão caro que
eu tive que desistir.
Vou ter que ficar
comovelho
quebradomesmo,
pelomenos até os
preços abaixarem.”

AdrianaQueiroz,
aposentada

Selic subirá
ainda mais
Omercado financeiro aposta

que o Banco Central (BC) elevará
em 0,5 ponto a taxa básica de ju-
ros no fim do mês, na primeira
reunião do ano do Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom). Uma
nova alta, de 0,25 ponto percen-
tual, é esperadaparamarço. Com
isso, a Selic chegaria à casa dos
12,5% ao ano—omaior patamar
desde julho de 2011. Mas há
quem aposte num aperto ainda
maior. “A julgar pelo comporta-
mento recente da inflação, não
estou tão convencido de que a al-
ta de juros chegará ao fim em
março, como prevê o consenso
domercado”, disseOliveira.
Nãoporoutromotivo, emenda

SamyDana, é preciso que o con-
sumidor tenha prudência na hora
de tomar crédito em2015. “Ame-
lhor dica é evitar pegar dinheiro
emprestado. Mas, se for inevitá-
vel, o preferível é optar por linhas
mais baratas, como o financia-
mento de automóveis, que têm
taxasmenores do que as demais
linhas”, disse. A sugestão do espe-
cialista équeoconsumidor, sene-
cessário for, venda o carro e tente
refinanciar o veículo novamente,
demodoausarodinheirodaven-
daparaquitardívidasmais caras.
Opesodas taxas aliado à infla-

ção assustam os brasileiros e ini-
bem consumo. O empresário
JoãoMarcosMartins, de 57 anos,
desistiu de comprar um ar-con-
dicionado para enfrentar o calor
da cidade. Ao conferir o preço,
desistiu. “Os juros são repassados
para nós, consumidores. Como a
maior parte não têm o poder de
negociar, as pessoas acabam fi-
cando indefesas diante dessa si-
tuação”, lamentou. Amesma sen-
sação viveu a corretora de imó-
veis Karla Almeida, 30, no fim do
ano passado. Os preços fizeram
comque eliminasse itens da lista
de Natal. “Acabei deixando de
comprar presentes para mim
mesma. Espero que no ano que
vemospreçosmelhorem.”
Para não se endividar, a apo-

sentadaAdrianaQueiroz,48,abriu
mão do celular que tanto queria.
“Estava tão caro que eu tive que
desistir.Vouterque ficarcomove-
lhoquebradomesmo,pelomenos
atéospreçosabaixarem.” (DB)
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