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O Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito

www.akatu.org.brPrincipais referências do Saiba Mais: 8, 9, 12

12 - Selecionando uma fonte de crédito
Atualmente o crédito corre solto e atrás de nós. Existem muitas fontes de crédito; as principais
são os bancos e as financeiras; cada uma delas oferece uma quantidade bastante grande
de produtos financeiros. 

Exatamente por isso a cautela é prática mais do que recomendável: na verdade, é uma exigência. 

Em primeiro lugar, aproveite a oferta para negociar melhores condições. Não tenha vergonha de
fazer isto com, por exemplo, o lojista ou o gerente do banco. 

Depois, responda questões como estas:
a. Qual é a fonte que me oferece as melhores condições: taxas, custos, prazos? Veja ao lado

uma lista das fontes mais comuns e seus custos aproximados (conforme a média do mercado
financeiro, em janeiro/2006).  

b. Estou escolhendo a fonte apenas porque ela "facilita" o crédito? Às vezes, nós não temos
competência ou frieza suficientes para analisarmos a nossa própria capacidade de tomar
um crédito e uma recusa pode ser bem-vinda. 

c. O contrato está escrito de maneira clara? Preciso de ajuda para compreendê-lo? 

d. A oferta é boa demais? Cautela: em geral as ofertas muito tentadoras escondem armadilhas que
podem vir a custar caro. Lembre que todos estão no mesmo mercado e sabem avaliar o que é
razoável ou não. Na dúvida, procure a ajuda de alguém que entenda de finanças (um consultor, um
gerente de banco de sua confiança ou um contador) ou a área de RH e assistência social da
empresa onde trabalha.

e. Esta fonte de crédito é confiável? Conheço alguém que já se relacionou com ela?
Onde posso buscar mais informações? Não se esqueça de que para receber o dinheiro
que pediu, você dará a quem emprestou uma série de direitos para cobrar o crédito.
Existem credores sérios, mas também existem aqueles que tentam abusar de seus direitos,
pressionando e mesmo prejudicando, de vários modos, o devedor. O PROCON e o Banco
Central são sempre um bom começo. 

f. Responda novamente as questões da ficha “11-Decidindo tomar dinheiro emprestado”
na página 36.

Você sabia? 
• De onde vem a da Inadimplência de pessoa física em 2005:

cartões de crédito e financeiras 34,4%

cheques sem fundos 33,0%

dívidas com bancos: 29,9%

títulos protestados: 2,7%

FONTE: Serasa

• Trocar dívidas “caras e não programadas“ (característica do cheque especial e dos cartões
de crédito) por empréstimos mais planejados (característica do credito pessoal) mostra maior
consciência no uso do crédito pelos consumidores. Veja como isso está acontecendo:

• Em 2000, o crédito pessoal representava 34% do total de crédito destinado para o consumo.
No primeiro bimestre de 2006 este percentual subiu para 41,4%. 

• Na outra ponta, o cheque especial foi a linha que mais perdeu terreno: no mesmo período,
caiu de 13,5% para 8,4%.
FONTE: dados compilados por Partner Consultoria

AQUI VOCÊ
ENCONTRA

• Tipos de fontes
de crédito.

• As condições
que devem ser
analisadas antes
de selecionar uma
fonte de crédito.

• Quem é o vilão
da inadimplência.

• Dicas para fugir
das armadilhas.
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Dicas
• Cuidado com armadilhas "fáceis de entrar, mas difíceis de sair"

• Além dos juros, considerar seriedade, serviço, outros clientes da fonte de crédito.

• Procure opções: quanto maior o valor do empréstimo, mais você deve investir na pesquisa e negociação.

• “Se quer perder um amigo, empreste dinheiro a ele” (ditado popular): antes de pedir dinheiro emprestado a parentes
e amigos, considere pedir outros tipos de ajuda, menos perigosas para seus relacionamentos e com menor custo moral
(dicas de negócios, contatos interessantes, uso de algum bem que possa te ajudar a gerar renda etc.)

• Fuja de agiotas e outros “créditos informais” ou muito fáceis.

Tipo de empréstimo
Taxa líquida (%)

Tipo de empréstimo
Taxa líquida (%)

Mensal Anual Mensal Anual

Empréstimo familiar (poupança Antecipação de créditos: 13º salário
de 01/01/2005 a 01/01/2006) 2 0,73 9,12 e restituição de Imposto de Renda 4 3,00 42,57

Usar um consórcio ao invés Taxa de administração entre Empréstimos consignados
de financiar o bem 4 10% e 24% do valor do bem vinculados à folha de pagamento 2 2,68 37,35

Empréstimos em cooperativas Empréstimo pessoal 
de crédito 3 2,00 26.82 em financeira 1 11,63 274,43

Financiamento de automóveis: venda CDC - Crédito Direto ao 
o carro para pagar a dívida e financie Consumidor em bancos 2

outro (talvez de menor valor) 2 2,67 37,25 (financiamento de veículos) 3,50 51,11

Empréstimo pessoal em banco 1 5,75 95,60 Cartão de crédito 1 10,24 222,16

Cheque especial 1 8,21 157,76 Agiotas: jamais os procure! 4 15% 435%
ou mais ou mais

Juros do comércio 1 6,15 104,66 Empréstimo “de pai para filho” 4 zero zero

1 FONTE: Anefac: http://www.anefac.com.br/
2 FONTE: Banco Central:http://www2.uol.com.br/infopessoal/noticias/_HOME_OUTRAS_456984.shtml

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ200602.xls
3 http://www.terra.com.br/istoedinheiro/425/seudinheiro/5430os_donos_d.htm
4 Estimativa AKATU

Iceberg da Percepção
Onde é mais fácil e conveniente conseguir dinheiro?

• Pesquisar e “pechinchar”: crédito é dinheiro que
você “aluga” pagando juros.

• Pressa ou “preguiça” de procurar opções.
• Sentimento de inferioridade, vergonha de negociar.
• Medo de perder

a oportunidade.
• Comprar a prazo é

o mesmo que tomar
um empréstimo.
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