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Resumo 

 

Apesar de ser um importante fator para o desenvolvimento das economias por 

propiciar liquidez ao sistema e financiar consumo e projetos de investimento, o 

mercado de crédito é pouco desenvolvido no Brasil quando comparado com as 

principais economias do mundo. Este fato parece ter forte correlação com os elevados 

spreads e taxas de juros praticadas pelo setor bancário brasileiro. A teoria ortodoxa 

convencional trata do tema e aponta para cinco principais fatores como determinantes 

das diferenças de custos de crédito entre os países: grau de competição do setor 

bancário; ambiente macroeconômico; tributação, requerimento de reservas e 

empréstimos subsidiados; e disponibilidade de informações sobre os mutuários. Ao 

avaliar o Brasil nos itens indicados, notamos sensível melhora em praticamente todos 

os fatores durante os anos 2000, entretanto, apesar das reduções das taxas de juros e 

spreads, consegue-se explicar apenas parte da queda verificada e, além disso, nota-

se que os custos de crédito no Brasil ainda são elevados em relação a outros países. 

Entendemos que a taxa SELIC possa ser a explicação para os patamares ainda 

elevados dos custos de financiamento no Brasil, pois, além de influenciar diretamente 

os custos de captação, ela representa, para o setor bancário, um alto custo de 

oportunidade de se ofertar crédito por ser base para remuneração de parte dos títulos 

da dívida do governo brasileiro, tornando-os ativos rentáveis, de baixo risco e alta 

liquidez. 

Palavras-chave: crédito, empréstimos bancários, spreads, taxa de juros básica, 

SELIC. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

“Determinants of banking credit costs and Brazilian credit market development 

from 2000 to 2013” 

 

Despite being an important variable for development of economies, by financing 

expenditure and investment projects, the credit market is few developed in Brazil when 

compared to the most developed countries. This fact seems to be strongly correlated 

with high spreads and interest rate on bank loans charged by the Brazilian banking 

sector. The orthodox theory is the one that most deeply study this topic and point to 

five main reasons as determinants of different credit costs between countries: 

competition in the banking sector; macroeconomic environment; taxation, reserves 

requirement and mandated lending; and availability of information about borrowers.  

Assessing Brazil in the indicated items, there is notable improvement in almost all 

factors during de 2000s, however, despite of the cutbacks in interest rates and 

spreads, we can explain only partially the reduction observed and, in addiction, we note 

that the credit costs in Brazil are still high comparing to other countries. We understand 

that SELIC may explain the high level of Brazilian credit costs, because beyond affect 

directly the costs of funding, it represents a high cost of opportunity of offering credit, 

since SELIC remunerate part of Brazilian treasury bills, which become profitable, low 

risk and high liquidity assets. 

key-words: credit, bank loans, spreads, prime rate, SELIC. 
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INTRODUÇÃO 
 

Elevados custos de financiamento e empréstimos (representados por altas 

taxas de juros e spreads bancários) influenciam negativamente o desenvolvimento 

do mercado de crédito das economias. Entender os fatores que determinam estes 

elevados custos torna-se importante já que o crédito desempenha um papel 

fundamental nas economias e apesar das diferentes abordagens teóricas, autores 

heterodoxos e ortodoxos, clássicos ou contemporâneos, apontam para a importância 

da existência de alternativas de financiamento para o desenvolvimento econômico 

dos países. 

A partir desta constatação, entendemos que o mercado de crédito brasileiro é 

um objeto de estudo relevante, principalmente em vista de seu baixo 

desenvolvimento, em especial se comparado com outros países, sendo que o 

percentual de crédito ao setor privado em relação ao PIB apresentado pelo Brasil em 

2011, por exemplo, era aproximadamente três vezes menor do que o dos Estados 

Unidos no mesmo ano.  

 Este relativo atraso no desenvolvimento do mercado de crédito é apontado 

por diversos autores como decorrente dos elevados custos de financiamento aos 

tomadores (evidenciados por elevadas taxas de juros e spreads – entendidos neste 

trabalho como a diferença entre a taxa de juros cobrada pelos bancos e seus custos 

de captação) praticados pelo setor bancário no Brasil, relativamente aos observados 

na América Latina e no mundo. De fato, apesar das limitações comparativas, ao se 

contrastar os spreads médios praticados pelos bancos brasileiros e os de países 

vizinhos, como Argentina e México, é nítida a diferença encontrada, uma vez que, 

em 2011, os spreads médios brasileiros estavam próximos aos 33 pontos 

percentuais (p.p.) ao ano. Já aqueles praticados por Argentina e México foram 

respectivamente 3,4 p.p. e 4,0 p.p. ao ano. (Banco Mundial, 2013) 

Considerando-se que um mercado de crédito desenvolvido é benéfico para as 

economias e que elevados custos de financiamento tendem a reduzir os volumes de 

créditos concedidos e o potencial de crescimento das economias, nosso principal 

objetivo neste trabalho será avaliar a literatura sobre os determinantes destes custos 

entre os países e contextualizar a posição brasileira nos cenários apontados. Para 
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tal, analisaremos, a princípio, os fatores apontados como principais determinantes 

dos custos do crédito pela literatura tradicional ortodoxa, a saber: direitos dos 

credores e da qualidade do quadro legal; grau de competição do setor bancário; 

ambiente macroeconômico; tributação, requerimento de reservas e empréstimos 

subsidiados; e disponibilidade de informações sobre os mutuários. Apontamos que 

estes fatores podem contribuir para a explicação de parte do problema, mas não a 

totalidade, já que a partir de análise detalhada, é possível entender apenas parte da 

formação das taxas juros e spreads. Em seguida traremos ao debate, à luz da teoria 

pós-keynesiana, um fator pouco discutido na literatura tradicional: o papel da taxa 

básica de juros (SELIC) na formação das taxas de juros e spreads bancários de 

empréstimos e financiamentos. 

 Entendemos que o Brasil, apesar de ainda apresentar alguns pontos 

passíveis de melhorias (como nos níveis de requerimentos de reservas, por 

exemplo), verificou melhorias estruturais em fatores importantes para determinação 

dos spreads de acordo com a teoria tradicional - como estabilidade 

macroeconômica, reformas no quadro legal, maior disponibilidade de informações 

sobre tomadores, dentre outras. Além disso, as sistemáticas reduções na taxa 

SELIC durante o período podem, conforme abordagem pós-keynesiana, ter reduzido 

a atratividade dos títulos da dívida pública. Este conjunto de ações fez com os 

spreads e taxas de juros praticados no Brasil se reduzissem de maneira importante 

de 2004 a 2010. Este movimento de queda nas taxas permitiu um avanço em todos 

os tipos de operações de crédito (com recursos livres, direcionados, para pessoas 

físicas e jurídicas, etc.) e fez com que o percentual de crédito total ao setor privado 

com relação ao PIB do Brasil dobrasse em 10 anos. 

 Por outro lado, apesar de todas as melhorias, o Brasil ainda apresenta custos 

de crédito bastante superiores aos de observados em praticamente todos os países. 

Entendemos que o principal fator para explicar estes elevados custos que se 

mantiveram em patamares ainda relativamente altos mesmo após todas as 

melhorias apresentadas pelo país no que diz respeito às variáveis apontadas pela 

literatura tradicional seja a manutenção de taxas básicas de juros (representadas 

pela SELIC) em patamares muito acima dos verificados em outros países. A SELIC, 

por ser base de remuneração de parte dos títulos da dívida do governo, torna estes 

ativos (que já são de baixo risco e possuem bastante liquidez) extremamente 
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rentáveis e representam um elevado custo de oportunidade, por parte dos bancos, 

de se ofertar crédito a custos mais acessíveis.  

Após esta breve introdução, a dissertação estará estruturada da seguinte 

maneira: no primeiro capítulo, a partir de uma visão majoritariamente heterodoxa, 

faremos uma avaliação do papel dos bancos e do crédito nas economias. Após 

entender a importância do crédito, no segundo capítulo avaliaremos como o 

mercado de crédito se desenvolveu de 2000 a 20131 e verificaremos, relativamente 

a outros países, a posição do mercado brasileiro. Após constatar que, apesar do 

avanço observado, o mercado de crédito doméstico brasileiro é relativamente pouco 

desenvolvido frente a outros países (em especial os tidos como desenvolvidos) e 

parte da explicação está no fato de o Brasil apresentar taxas de juros e spreads 

mais elevados, no capítulo três avaliaremos a literatura tradicional ortodoxa sobre os 

determinantes dos custos de financiamento entre os países e analisaremos, a partir 

da teoria pós-keynesiana, como a SELIC pode influenciar na formação das taxas de 

juros e spreads praticados pelos bancos. Além disso, contextualizaremos a situação 

brasileira e sua evolução em cada item durante os anos 2000, sempre que houver 

disponibilidade de informações. Por fim, concluímos que o Brasil apresentou 

diversas melhorias nos fatores apontados pela literatura tradicional como 

determinantes dos custos de crédito, melhorias tais que proporcionaram uma relativa 

redução no patamar de taxas de juros e spreads de financiamentos praticados pelos 

bancos no Brasil. Estas melhorias contribuíram para o avanço nos volumes de 

crédito concedido durante o período avaliado, entretanto, o Brasil ainda possui um 

mercado de crédito relativamente pouco desenvolvido e apresenta custos de crédito 

elevados. Acreditamos que o principal limitador das quedas nos spreads e taxas de 

juros praticadas pelos bancos (e do consequente desenvolvimento do mercado de 

crédito) esteja relacionado à SELIC, que ao remunerar títulos do governo, tornam 

estes ativos muito atrativos e representam um elevado custo de oportunidade de se 

ofertar crédito. 

  

                                                           
1Este trabalho não se aprofundará na discussão dos impactos da crise internacional, iniciada em 
2008, no desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro. Entendemos que este assunto é de 
extrema complexidade, podendo ser abordado em outros trabalhos e foge aos objetivos iniciais 
planejados. 
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1. O PAPEL DOS BANCOS E DO CRÉDITO PARA AS ECONOMIAS 
 

A economia do mainstream costuma negligenciar o papel das condições de 

financiamento como fator determinante do processo de crescimento econômico 

(GALEANO; FEIJÓ, 2011) e não levam em conta que o processo de criação de 

crédito pode apresentar falhas – na análise macroeconômica ortodoxa tradicional, 

acredita-se que o processo de transferência de fundos dos poupadores para 

tomadores funciona razoavelmente bem (BERNANKE, 1993). 

Paula (1999a) destaca que, na chamada nova visão neoclássica, os bancos 

atuam como firmas maximizadoras de lucro que procurarão, em geral, atender as 

demandas de tomadores e poupadores (emprestadores) de recursos “até o ponto 

em que a receita marginal dos ativos se iguala ao custo marginal das obrigações” 

(Paula, 1999a, p.2). Este tipo de análise, em geral, aborda o problema da escolha 

pelos bancos, que devem decidir entre um ativo lucrativo (empréstimos) e ativos 

líquidos (reservas monetárias) e que buscarão soluções de otimização na divisão de 

recursos entre estes ativos, isto é, em empréstimos (que proporcionarão retornos) e 

reservas (que serão retidas devido ao risco de iliquidez).  

Além disso, em resumo, a abordagem convencional neoclássica acredita que 

os bancos são meros intermediários neutros na transferência de recursos reais entre 

poupadores e investidores, conformando seus balanços tomando os fundos 

disponíveis como “dado”. Assim, eles não criam poder de compra novo e sua 

dinâmica pouco afetará no volume e nas condições de financiamento da economia.  

(PAULA, 1999a). Este entendimento é corroborado por Sicsú, Sobreiro e Schultz 

(1992), que afirmam que “No mundo clássico, os bancos são meros repassadores 

de recursos das unidades superavitárias para as unidades deficitárias à taxa de 

juros que ajusta desejos de poupar e investir. Em outras palavras, a poupança 

financia e é condição sine qua non para a compra de bens de capital[...].“ (Sicsú et 

al. 1992, p.4) 

Dentre as críticas direcionadas a esta visão, Paula (1999a) destaca dois 

aspectos importantes a serem considerados:  

Há dois aspectos críticos nesses modelos: em primeiro lugar, que eles 

tomam a quantia de depósitos (passivo bancário) como dada, posto 
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que os depósitos resultam das preferências dos depositantes, o que 

torna o balanço dos bancos em parte resultado direto de decisões 

tomadas por outros agentes; em segundo lugar, a dicotomia reservas 

versus empréstimos pode ser inadequada, considerando que 

empiricamente a acumulação de reservas não tem sido a forma em 

que a liquidez precisa ser satisfeita. (PAULA, 1999a, p.3) 

 

Oreiro (2005) corrobora as críticas à teoria convencional ortodoxa ao afirmar 

que, para uma abordagem pós-keynesiana, a teoria ortodoxa da firma bancária é um 

arcabouço teórico insatisfatório para se analisar o comportamento dos bancos 

porque, além de não considerar a existência de diversos ativos com graus de 

liquidez distintos (resumem-se a dualidade reservas e empréstimos), a teoria 

convencional também não leva em consideração que: 

[...] a preferência pela liquidez não influi apenas na decisão de escolha 

de ativos por parte do banco, mas também o montante e o tipo de 

obrigações que a firma bancária emite para financiar a aquisição de 

seus ativos. Isso porque para pós-keynesianos a liquidez é definida, 

com base nos escritos de Minsky (1975, 1982), como a capacidade de 

honrar compromissos contratuais de pagamento em dinheiro. (Ibid, p. 

6). Nesse contexto, a liquidez de um ativo não depende apenas da 

influência do prazo de realização sobre o preço desse ativo – ou seja, 

do grau de organização dos mercados nos quais esse ativo é 

transacionado –, mas também do tipo de passivo que foi usado para 

financiar a sua aquisição. Sendo assim, a liquidez do conjunto de 

ativos possuídos pelo banco irá depender também da estrutura de 

passivo da firma bancária. Por exemplo, quanto maior a proporção de 

depósitos a vista no passivo total do banco, menor será, ceteris 

paribus, a liquidez da sua carteira de ativos. (OREIRO, 2005, p.103) 

 

Entretanto, apesar do papel relativamente passivo dos bancos nesta 

abordagem e das eventuais lacunas deixadas pelos teóricos neoclássicos, alguns 

economistas desta escola, em especial os estudiosos da economia do 

desenvolvimento, abordam a relação entre acesso a crédito e ao sistema financeiro 
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e níveis de desenvolvimento econômico e desigualdade. O Banco Mundial (2007), 

por exemplo, ao tratar do tema, afirma que crédito e o sistema financeiro estão no 

centro do processo de desenvolvimento. Apoiados por evidências empíricas, os 

pesquisadores da economia do desenvolvimento estão cada vez mais convencidos 

de que mercados financeiros eficientes e em bom funcionamento são cruciais para 

canalizar fundos para usos mais produtivos, o que induz a mais crescimento 

econômico, universalização de oportunidades, distribuição de renda e redução da 

pobreza.  

Por outro lado, as escolas de orientação heterodoxa na economia admitem, 

em geral, que o sistema financeiro e o crédito em particular desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento da economia dos países, principalmente por 

promover o financiamento de recursos produtivos.  

 

1.1. Crédito como criação bancária 
 

Keynes aborda a discussão sobre o papel do sistema financeiro e do crédito 

na teoria econômica, a princípio em Treatise on Money e posteriormente com mais 

profundidade na “Teoria Geral do Emprego, do Juros e da Moeda”. 

Dentre as críticas que Keynes destina à economia clássica, uma das mais 

contundentes é a da ideia de neutralidade da moeda, evidenciada com a formulação 

de uma economia monetária da produção, onde as decisões são tomadas em um 

ambiente de incerteza, com a oferta reagindo a alterações na demanda e a moeda 

afetando a decisão dos agentes em investir, poupar ou “entesourar” seus recursos 

financeiros o que, em certa maneira, influenciará a demanda agregada, o emprego, 

o produto e o investimento (SARAIVA; PAULA, 2011). 

Nessa linha, a moeda pode ser considerada uma variável endógena do 

sistema e, por um lado, pode gerar desequilíbrios negativos em momentos de 

elevada incerteza. Isso pode ocorrer, pois, de acordo com a teoria da preferência 

pela liquidez, a demanda por moeda para motivo de especulação pode aumentar, 

retirando recursos financeiros da economia e gerando queda de produto e emprego.  
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Além disso, ao admitir que o investimento é independente da poupança 

prévia, Keynes (1985) atribuiu aos bancos um papel fundamental no processo de 

crescimento, por sua capacidade de prover recursos via crédito, o que, nas palavras 

de Keynes implica: 

a concessão do crédito bancário faz surgir três tendências: (1) 

aumento da produção; (2) alta no valor da produção marginal expressa 

em unidades de salário (o que em condições de rendimentos 

decrescentes deve necessariamente acompanhar um aumento da 

produção); e (3) alta da unidade de salários em termos de moeda 

(efeito que em geral acompanha a melhoria do emprego) (KEYNES, 

1985, p.107) 

Para Keynes, os bancos são instituições capazes de criar crédito 

independentemente de poupança prévia (ou depósitos), já que suas operações são 

flexíveis o suficiente para lhe capacitar emprestar recursos sem haver 

disponibilidade de caixa, uma vez que a moeda criada pelos bancos situa-se na 

forma de obrigações que são emitidas contra eles próprios. (PAULA, 1998) 

Galeano e Feijó (2011), por sua vez, seguindo Keynes, consideram que “os 

bancos detêm a “chave” para sustentar o crescimento de economias de mercado, 

por poderem prover a liquidez necessária à realização de planos de investimento” 

(GALEANO, FEIJÓ, 2011, p. 6). 

O financiamento permitirá que os empresários invistam e estes investimentos 

gerarão ex-post, por meio do circuito finance-funding, uma poupança que igualará o 

investimento. Uma maneira simplificada de mostrar o funcionamento deste circuito é 

demonstrada pela figura abaixo: 

 

Figura 1 – Funcionamento do circuito finance-funding 

 

 

 

Fonte: Galeano e Feijó, 2011 
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Seguindo Keynes, diversos autores pós-keynesianos aprofundaram as 

análises do papel dos bancos e do sistema financeiros em uma economia monetária 

da produção, como Victoria Chick (1994), que corrobora a importância do papel dos 

bancos no processo de criação de moeda via crédito ao avaliar a evolução do 

sistema bancário. Após discutir os estágios iniciais do desenvolvimento bancário, a 

autora analisa o último nível, quando o Banco Central assume a responsabilidade de 

administrar a estabilidade do sistema como um todo (atuando como banco dos 

bancos no caso de falta de reservas), o que permite uma maior “audácia” dos 

bancos individuais na expansão dos meios de pagamento. A partir deste momento, a 

teoria da oferta de moeda deve ser entendida como uma teoria de política dos 

bancos, com as autoridades monetárias passando a desempenhar um papel 

relativamente secundário neste processo, com atuações por meio da taxa de juros e 

de intervenção nos bancos.  

Minsky (1992) aborda a questão com base na hipótese da instabilidade 

financeira das economias. Ele demonstra que o curso da economia depende de sua 

estrutura financeira e a escala de saúde ou fragilidade financeira dela dependerá da 

composição dos financiamentos que esta economia apresentar, isto é, “a relação 

entre as várias fontes e usos de dinheiro e as várias classes de unidades 

econômicas determina o potencial de instabilidade da economia” (Minsky, 1992, 

p.11), seguindo a lógica do finance-funding. A questão que se trata é o risco de 

geração de poupança insuficiente para saldar o crédito inicial. 

Minsky (1992) apresenta três posturas financeiras apresentadas pelas 

empresas, famílias e governo, a saber: “hedge”, especulativa e Ponzi. Elas podem 

ser diferenciadas de acordo com a relação entre os compromissos de pagamento 

contratuais provenientes de suas obrigações e seus fluxos primários de dinheiro e a 

estabilidade da estrutura financeira da economia dependerá da composição destas 

posturas. Quanto maior for a proporção de financiamentos de postura “hedge”, maior 

será a sua estabilidade, por outro lado, um crescimento nas estruturas especulativa 

e Ponzi indicarão um aumento da suscetibilidade à instabilidade financeira. 

Em resumo, as unidades consideradas financeiramente “hegde” são aquelas 

em que se espera que o fluxo de dinheiro proveniente da sua participação na 

geração de renda exceda as obrigações de pagamentos contratuais em qualquer 
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período do tempo. Já no caso das unidades financeiramente especulativas, o fluxo 

total de dinheiro esperado advindo da sua participação na geração da renda, se 

totalizados em relação ao futuro previsível, excede o total de pagamentos em 

dinheiro das dívidas a pagar destas unidades porém, as necessidades de 

pagamentos dos primeiros períodos excedem o fluxo de dinheiro dos primeiros 

períodos provenientes da sua participação na geração da renda. Por fim, as 

unidades de postura financeira Ponzi são unidades especulativas, cuja renda dos 

fluxos de dinheiro dos primeiros períodos ficam abaixo do pagamento de juros da 

dívida no mesmo período, o que implica que, por certo tempo, as dívidas a pagar 

irão crescer devido aos juros sobre a dívida existente (Misnky, 1992)2. 

Minsky argumenta que, em períodos de prosperidade econômica, a 

participação de financiamentos especulativos e Ponzi (que podem precisar de 

empréstimos de curto prazo para refinanciamento) aumentam, tornando a estrutura 

financeira das economias mais instáveis e voláteis.  Neste cenário, turbulências no 

mercado financeiro e flutuações bruscas nas taxas de juros poderão comprometer a 

solvência das unidades Ponzi e especulativas e prejudicar a continuidade do 

funcionamento normal da economia. Por outro lado, quando as unidades financeiras 

estão concentradas em financiamentos “hedge”, suas dificuldades financeiras não 

devem ser um fator de geração de instabilidade. Sendo assim, para Misnky, se por 

um lado o crédito pode alavancar a economia ao propiciar a liquidez para os 

investimentos dos empresários, por outro pode levar a economia a instabilidade e 

comprometer o seu bom funcionamento. 

Além disso, Minsky também foi um dos primeiros a tratar da preocupação dos 

bancos e instituições financeiras com a administração de seus passivos, uma vez 

que Keynes, propriamente, tratou com mais profundidade o tema de alocação de 

ativos. Ao avaliar Minsky, Paula (1998, 1999b) afirma que os bancos e banqueiros 

não são agentes passivos da moeda para emprestar ou investir e que eles solicitam 

ativamente empréstimos a clientes, empreendem compromissos financeiros e 

constroem conexões com negócios e outros banqueiros à procura de fundos. Isto é, 

as instituições bancárias passam a administrar dinamicamente o lado das 

                                                           
2 Para mais detalhes, ver Minsky (1992). 
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obrigações, adotando postura ativa na busca de novos depósitos e compondo seu 

passivo de maneira a se aproveitar de oportunidades de lucro: 

As técnicas de administração de passivo e a possibilidade de 

introdução de inovações financeiras – como, por exemplo, a criação de 

novas obrigações financeiras sob a forma de quase-moedas - podem 

conferir ao sistema bancário capacidade de contornar as restrições 

impostas pelas autoridades monetárias sobre a disponibilidade de 

reservas por força de uma política monetária restritiva, permitindo que 

os bancos tornem-se mais responsivos à demanda por crédito do 

público (PAULA, 1999b, p.12) 

 

1.2. A função do crédito para a dinâmica 
 

Diversos outros autores - não necessariamente sob influência de Keynes – 

também trataram do papel do crédito e dos bancos nas economias. Assim, Joseph 

Schumpeter (1997) foi um dos economistas que destaca a importância do sistema 

financeiro no desenvolvimento econômico, a partir de seus estudos sobre inovação 

(PIRES, 2005) em sua “Teoria do Desenvolvimento Econômico” e para entender o 

papel do crédito, descreveremos de maneira resumida a análise destacada por ele. 

Schumpeter inicia sua análise a partir de um sistema em equilíbrio estático 

representado por um fluxo circular equilibrado, baseando-se em algumas 

suposições: i) não há lucros extraordinários; ii) não existem inovações; iii) os 

processos de trabalho são tradicionais; iv) o dirigente da produção é um 

administrador de rotinas conhecidas e v) não há incerteza quanto ao futuro 

(BARBOSA; CAVALCANTI, 2002).  A partir destas premissas, Schumpeter admite 

que a economia tenderá ao equilíbrio:  

:  [Há uma] tendência do sistema econômico para uma posição de 

equilíbrio, tendência que nos dá os meios de determinar os preços e 

as quantidades de bens, e pode ser descrita como uma adaptação aos 

dados existentes em qualquer momento. (SCHUMPETER, 1997, p.67) 
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Neste contexto, como observado por Possas (1987), as mudanças serão 

pequenas e ocorrerão lentamente, sendo assim, apenas serão necessários 

pequenos ajustes de variáveis econômicas padrões para responder às mudanças na 

produção. A ideia é que neste cenário pode existir crescimento econômico, mas não 

desenvolvimento. Essa ideia fica exemplificada quando Schumpeter  afirma que: 

As mudanças contínuas, que podem eventualmente transformar uma 

pequena firma varejista numa grande loja de departamentos, mediante 

adaptação contínua, feita em inúmeras etapas pequenas, estão no 

âmbito da análise “estática”. Mas a análise “estática” não é apenas 

incapaz de predizer as consequências das mudanças descontínuas na 

maneira tradicional de fazer as coisas; não pode explicar a ocorrência 

de tais revoluções produtivas nem os fenômenos que as 

acompanham. Só pode investigar a nova posição de equilíbrio depois 

que as mudanças tenham ocorrido. Essa ocorrência da mudança 

“revolucionária” é justamente o nosso problema, o problema do 

desenvolvimento econômico num sentido muito estreito e formal. 

(SCHUMPETER, 1997, p.67 p.68) 

 

Barbosa e Cavalcanti (2002), ao avaliarem a teoria de Schumpeter, entendem 

que o que causa o desequilíbrio do fluxo circular é o desenvolvimento e não o 

crescimento econômico e afirmam que este novo estado deslocará o novo ponto de 

equilíbrio para um patamar superior. O desenvolvimento econômico ocorrerá quando 

um empresário inovador elaborar “novas formas de produzir e combinar fatores 

produtivos” – as chamadas inovações – e estas gerarem produtos novos de melhor 

qualidade, e/ou de menores custos, que terão caráter irreversível e destruirão 

combinações ultrapassadas (BARBOSA; CAVALCANTI, 2002, p.42).  

Para Schumpeter (1997, p. 76), os cinco casos de inovação possíveis são: 

1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os 

consumidores ainda não estiverem familiarizados — ou de uma nova 

qualidade de um bem. 2) Introdução de um novo método de produção, 

ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência 

no ramo próprio da indústria de transformação, que de modo algum 

precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode 
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consistir também em nova maneira de manejar comercialmente uma 

mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado 

em que o ramo particular da indústria de transformação do país em 

questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido 

antes, quer não. 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez 

independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que 

ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer 

indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, 

pela trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio. 

 

Sendo assim, podemos entender que para Schumpeter a dinâmica capitalista 

é determinada pelas inovações empresariais (BARBOSA; CAVALCANTI, 2002) e é 

justamente neste ponto em que ele chamará atenção para o papel do crédito na 

economia. 

Estas inovações que deslocam o patamar da economia serão possíveis 

mediante a existência de crédito produtivo do setor bancário, uma vez que, para 

Schumpeter, o empresário inovador não é, a priori, um capitalista e não possui 

recursos suficientes que viabilizem as novas combinações e o investimento 

(BARBOSA; CAVALCANTI, 2002).  

Em resumo, para o que aqui nos interessa, para Schumpeter o 

desenvolvimento das economias depende dos empresários inovadores, que 

promoverão o desequilíbrio do fluxo e alavancarão a economia a partir das 

inovações, que por sua vez, dependerão de crédito bancário para serem realizadas. 

O crédito então aparece como uma variável fundamental para o desenvolvimento da 

economia, pois é ele que, em ultima instancia, permitirá que ele ocorra. 

Outro economista que vê o crédito como um fator relevante para as 

economias é Kalecki, que aborda o tema ao estudar a dinâmica da economia 

capitalista, em sua obra Teoria da Dinâmica Econômica.  
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Com base no estudo da obra de Kalecki, Barbosa e Cavalcanti (2002) 

formalizam a dinâmica capitalista de Kalecki, descrito em equações3, e resumem as 

conclusões do autor com outras palavras: dadas a capacidade produtiva da 

economia e sua distribuição de renda (lucro x salários), o lucro total do capitalista 

será igual ao consumo mais o investimento que os próprios capitalistas realizam.  

Sendo assim, a relação de causalidade em que se chega é a de que, em um 

período �, serão os gastos dos capitalistas (com consumo ou com investimento) que 

determinarão seus lucros, e não o inverso. Dito de outra forma, podemos entender 

que quanto mais os capitalistas gastarem maiores serão seus lucros. Entretanto, não 

podemos afirmar que os lucros não influenciarão nunca nos gastos dos capitalistas, 

pois eles irão, porém apenas no próximo período. 

Essa relação (de lucros em � e gastos em � + 1) influenciará a performance da 

economia e se dará da seguinte maneira: 

i) quando os gastos do período atual forem exatamente iguais aos 

lucros do período anterior, a economia estará em um processo 

estacionário; 

ii) quando os gastos do período atual forem menores do que os 

lucros do período anterior, a economia estará em um processo 

de depressão; 

iii) quando os gastos do período atual fores maiores do que os 

lucros do período anterior então a economia encontrar-se-á em 

expansão (BARBOSA; CAVALCANTI, 2002). 

 

Sendo assim, a expansão da economia será ditada pelos gastos dos 

capitalistas, que deverão ser maiores do que seus lucros do período passado, sendo 

o crédito o principal instrumento financiador deste aumento de dispêndio4. 

Apesar da hipótese simplificadora utilizada pelos autores citados e de não 

levarem em conta que o processo de acumulação de capital é sempre ampliado, isto 

                                                           
3 Para mais detalhes, ver Barbosa e Calvancanti (2002). 
4 De acordo com Barbosa e Cavalcanti (2002), seguindo Kalecki, além do crédito, o aumento dos 
gastos pode ser financiado pelas reservas do período anterior. Essas reservas serão possíveis se os 
recursos circularem mais rapidamente na economia 
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é, crescente – como aponta Marx – a abordagem de Kalecki nos auxilia a entender a 

importância do crédito na potencializarão da acumulação. Como afirmou Marx: “o 

crédito acelera as diversas fases da circulação [...] em consequência, acelera o 

processo de metamorfose do capital e então, acelera o processo de reprodução em 

geral (MARX, 1981, p.567. Tradução nossa). 

A partir do exposto, temos motivos para acreditar que o crédito desempenha 

um papel importante nas economias capitalistas, seja por promover o financiamento 

produtivo que impulsionará o crescimento econômico ou por financiar as inovações 

que promoverão desenvolvimento.  

 

1.3.  Evidências empíricas 
 

Para verificação empírica, alguns trabalhos foram desenvolvidos a fim de 

relacionar os níveis de crédito a crescimento/desenvolvimento econômico no Brasil. 

Em geral, encontra-se uma forte correlação positiva entre as variáveis em questão. 

Galeano e Feijó (2011) buscaram quantificar, a partir dos dados das unidades 

federativas do Brasil, a relação entre crédito e crescimento econômico – de acordo 

com as autoras, uma relação “mais direta”, conforme sugerida pela teoria 

keynesiana - e crédito e produtividade do trabalho – como uma relação mais indireta, 

de acordo com a abordagem teórica neoclássica.  A partir dos resultados obtidos, o 

objetivo foi de comparar os resultados dos coeficientes em cada região visando 

identificar as diferenças regionais existentes, seja no impacto sobre a produtividade 

do trabalho ou no PIB. 

O estudo foi realizado utilizando regressões com dados em painel a partir de 

informações dos estados brasileiros no período de 2004 a 2008. Quando se 

utilizaram do total de créditos como variável explicativa, encontraram que o 

coeficiente que mede o efeito do crescimento do crédito no crescimento do PIB 

regional foi positivo e significativo em todas as regiões do país, com destaque para a 

região sudeste, onde o coeficiente foi maior do que 1, significando que um aumento 

de 1% no crédito resulta em um aumento de mais de 1% no PIB da região. 
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 Quanto à relação entre crédito e produtividade do trabalho, os resultados 

também indicaram relação positiva e significativa para todas as regiões, com 

destaque negativo para as regiões norte e nordeste, que apresentaram coeficientes 

menores, indicando que o aumento da produtividade do trabalho devido ao aumento 

do crédito é menor nessas regiões quando comparado com as outras.   

Ao avaliar apenas o efeito do crédito público (BNDES e Fundos 

Constitucionais), os efeitos são ainda maiores, tanto em questão de PIB quanto em 

produtividade do trabalho em parte das regiões avaliadas. Concluem que: 

[...] as evidências deste artigo sugerem que deveria haver mais 

incentivo para aumento do crédito (oferta a custo mais baixo) para 

infraestrutura e para as indústrias poderem aumentar seu nível de 

investimento, melhorando a produtividade da economia. Assim, 

considera-se que as políticas para aumentar o crédito nos últimos 

anos foram importantes para aquecer o comércio e sustentar a 

demanda agregada”. (GALEANO; FEIJO, 2011, p.24) 

 

Em exercício semelhante, Andrade (2009) investiga a influência da concessão 

de crédito sobre a produção de riqueza no país, a partir de uma proposta de divisão 

regional diferente do padrão. A nova proposta buscou agrupar os municípios de 

acordo com suas semelhanças (e diferenças) no âmbito social e econômico5. 

A análise foi realizada com regressões por dados em painel e foi testada a 

influência de diversos tipos de crédito no crescimento econômico. Dentre os 

resultados encontrados, destaca-se: 

• Para o grupo das cidades pequenas e cidades pequenas socialmente 

desfavorecidas, para cada aumento de R$1 milhão no financiamento 

da pecuária, espera-se um aumento de R$9,34 milhões no PIB 

regional; 

•  Para as cidades pequenas e socialmente desfavorecidas, o acréscimo 

de R$ 1 milhão nos créditos industriais produz um efeito de R$ 1,36 

milhões no PIB da região. Para o caso dos empréstimos e títulos 

                                                           
5 Para mais detalhes ver Andrade (2009). 
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descontados, um acréscimo da mesma magnitude geraria um aumento 

de 3,33 milhões sobre o PIB; 

• No caso de cidades médias, um aumento de R$1 milhão nos 

financiamentos industriais gera aumento de R$ 0,7 milhão no PIB da 

região e o mesmo aumento, porém considerado em empréstimos e 

títulos descontados, o aumento de R$ 1 milhão gera no PIB um efeito 

positivo de R$ 3 milhões; 

• Ao analisar as regiões de grandes centros desenvolvidos, ressalta que 

a superioridade financeira da região se reflete no quase pleno acesso a 

praticamente todas as operações de crédito e, no caso desta região, o 

acréscimo de R$1 milhão no crédito industrial acrescenta R$ 0,87 

milhões no PIB.   

 

Andrade (2009) concluiu que os financiamentos industriais e os empréstimos 

em geral, apresentaram grande significância de efeitos positivos sobre o PIB e “Isto 

reflete a grande importância destes financiamentos para as alocações de serviços e 

produtos [...] de modo a gerar maior renda, auxiliando o crescimento econômico” 

(ANDRADE, 2009, p.104). 

Borça Jr e Coutinho (2010), além de ressaltarem a importância do papel do 

crédito (em especial, provenientes dos bancos públicos) como instrumento 

anticíclico durante o agravamento da crise econômica de 2008, indicaram que entre 

2004 e 2009 houve um aumento sensível no volume de concessão de crédito, com 

destaque para o crédito à pessoa física, que passou de 6,7% para 14,7% do PIB no 

Brasil. Segundo os autores, melhorias macroeconômicas e institucionais “permitiram 

uma ampliação da capacidade das famílias de absorver as prestações dos 

empréstimos em seus orçamentos” (BORÇA JR.; COUTINHO, 2010, p.2). 

A partir desta constatação, o objetivo de estudo dos autores foi investigar o 

impacto da expansão de crédito às pessoas físicas no período no crescimento do 

consumo das famílias e, por consequência, no desempenho médio do PIB.  

Para realizar a primeira verificação (impacto da expansão do crédito no 

consumo das famílias), utilizaram uma regressão log-log para explicar as vendas 
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reais do comércio varejista (proxy para consumo das família). Concluíram que do 

total do aumento verificado nas vendas (62,5%) no período entre 2004 e 2009, a 

expansão do crédito correspondeu a 36% (ou 22,3 p.p.).  

A relação entre crédito e PIB foi realizada de maneira indireta: a partir da 

constatação de que o crescimento médio do PIB brasileiro foi de 4,0% no período e 

que deste valor, 3,1 p.p. deveram-se ao consumo das famílias. Multiplicaram então 

os 36% de participação do crédito no aumento do consumo e a representatividade 

do aumento do consumo na elevação do PIB (3.1 p.p.). Concluíram que 1,1 p.p. 

(aproximadamente 27% do crescimento médio total do PIB) foram determinados 

pela expansão do crédito ao consumo, indicando que o volume de crédito 

direcionado ao segmento mostra-se importante e para a determinação do nível de 

atividade econômica. 

Assim, Chinelatto Neto (2007) utiliza vetores auto-regressivos com 

mecanismo de correção de erro para estimar a relação entre crédito concedido às 

pessoas e às empresas e o crescimento econômico no período de 2000 a 2006. 

Conclui que: 

Os resultados encontrados permitem tecer algumas conclusões sob o 

ponto de vista macroeconômico. No caso brasileiro, o crédito para 

pessoas físicas representa consumo presente e estimula investimento 

futuro. Por outro lado, o crédito para empresas representa 

investimento e crescimento no presente, porém precisa ser um canal 

contínuo para que resulte em crescimento sustentado. (CHINELATTO 

NETO, 2007, p.xiii) 

 

Sendo então o crédito elemento tão fundamental para as economias, 

buscaremos no segundo capítulo apresentar o desenvolvimento do mercado de 

crédito no Brasil de 2000 a 20136 de maneira mais detalhada e contextualizar a 

posição brasileira frente aos países latino americanos e de maior renda. 

 
                                                           
6 Os dados do mercado de crédito brasileiro divulgados pelo Banco Central não possuem sempre o 
mesmo período, por isso, algumas informações como os dados referentes ao detalhamento dos 
créditos direcionados, que possuem informações a partir de 2007, serão mostradas a partir da 
disponibilidade. 
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2.  PANORAMA DO MERCADO DE CRÉDITO BRASILEIRO 
 

A partir da estabilização da inflação ocorrida devido ao sucesso do Plano Real 

(1994), esperava-se que o mercado de crédito se desenvolvesse no Brasil, uma vez 

que controlados os índices de preços, os bancos poderiam se arriscar mais e 

substituir seu padrão de lucratividade até então baseado em receitas inflacionárias 

via floating7. Gonçalves (2007), por exemplo, mostra que a partir de 1994 verifica-se 

uma queda significativa (aproximadamente 27%) das receitas bancárias8 advindas 

de floating, que somavam R$ 409 milhões em 1993, passando para R$ 299 milhões 

no ano em questão. 

Entretanto, diversos fatores macroeconômicos – dentre os quais se destaca o 

papel definitivo da crise mexicana (efeito tequila) – reverteram o otimismo sobre a 

economia e setor financeiro brasileiro, implicando que o período que havia 

começado com forte expansão econômica e otimismo, terminasse com uma relativa 

ameaça de crise entre 1995/1996. O grau de alavancagem dos bancos retornou aos 

patamares pré-Real, refletindo o maior conservadorismo e aversão ao risco por parte 

dos bancos múltiplos privados em um cenário de maiores incertezas, iniciadas com a 

crise de 1995 e ratificadas com a crise internacional de 1997 e 1998, com influências 

ainda da crise da asiática e da Rússia (PAULA et. al.,2001).  

Somam-se a isso as preocupações do governo e do Banco Central, que, com 

medo de uma explosão de consumo propiciada pela expansão do crédito – que 

poderia colocar em xeque a estabilização dos preços alcançada -  definem medidas 

conservadoras, como a adoção de uma elevada taxa básica de juros da economia, 

que estava em patamares acima dos 50% ao ano, em dezembro de 1994, por 

exemplo, e um política rigorosa de depósitos compulsórios  (SOARES, 2001), 

encarecendo o crédito e, por conta disso, aumentando o comprometimento de renda 

das famílias. 

A partir disso, verifica-se que os bancos, sem ter a opção dos ganhos 

inflacionários, aparentemente passam a compor seus ativos de maneira mais 
                                                           
7 “Os bancos apuravam seus ganhos com a diferença entre a remuneração dos títulos públicos 
indexados a inflação [...] e a captação por depósitos à vista, isenta de custo financeiro ou 
remuneradas por taxas inferiores às taxas de inflação” (SAMPAIO, 2007, p.32) 
8  Receitas referentes ao demonstrativo de nove grandes bancos privados brasileiros. Para mais 
detalhes, ver Gonçalves (2007). 
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diversificada e com maior participação de títulos da dívida pública, fazendo com que 

o grau de alavancagem bancária continue a decrescer até meados dos anos 20009 

(GONÇALVES, 2007).   A figura 2, abaixo, ilustra a queda nos volumes de crédito no 

país durante o período em questão, representado pelo indicador de crédito ao setor 

privado em relação ao PIB. 

 

Figura 2 - Crédito ao setor privado em % PIB no Brasil de 1994 a 2000 

 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 

 

A partir da extração dos dados do Banco Mundial10, observa-se claramente 

uma queda no indicador de crédito ao setor privado em relação do PIB11 e é apenas 

a partir de 2003 que o volume de crédito retoma sua trajetória de expansão de 

maneira mais significativa. A partir deste ano, nota-se uma vigorosa e constante 

expansão do volume de crédito concedido, elevando o índice de volume de crédito 

ao setor privado com relação ao PIB para 61% em 2011, indicador mais do que duas 

                                                           
9  A queda nos índices de alavancagens e da concessão de crédito também contaram com 
contribuições significativas de medidas restritivas tomadas pelo governo (visando manutenção do 
controle inflacionário), à adoção de regras do acordo de Basiléia, dentre outros (GONÇALVES, 2007). 
10 Não foram utilizados dados do Banco Central do Brasil para a criação deste indicador, pois os 
dados disponíveis se iniciam a partir do ano 2000. 
11 De acordo com o Banco Mundial (2013), o indicador representa: “[`] recursos financeiros providos 
ao setor privado, como por exemplo através de empréstimos, compra de títulose créditos comerciais e 
outras contas a receber, que estabelecem uma necessidade de repagamento [...]” (BANCO 
MUNDIAL, 2013) 
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vezes maior do que o verificado dez anos antes, em 2001, quando o mesmo índice 

era de 30%, conforme a figura 3 abaixo: 

 

Figura 3 - Crédito ao setor privado em % PIB no Brasil nos anos 2000 

 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 

 

 Um dos fatores que ajuda a explicar essa expansão é a constante redução 

nos custos de crédito de financiamentos no Brasil. A figura 4 ilustra o fato de que o 

aumento nos volumes de crédito ocorreram simultaneamente a redução das taxas 

de juros dos empréstimos e financiamentos12, também iniciadas a partir de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Abordaremos a questão das quedas nas taxas de juros e spreads bancários no Brasil no terceiro 
capítulo da dissertação. 
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Figura 4 – Taxa média anual (pré-fixada, pós-fixada e flutuante) das operações 
de crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros, de junho de 
2000 a 2012 em pontos percentuais13 

 

Fonte: BCB, 2013. 

 

Gonçalves (2007) destaca que essa elevação nos patamares de crédito 

percebida no período também foi possibilitada pela melhoria de expectativas dos 

agentes, mediante ao cenário macroeconômico mais estável, com inflação e câmbio 

sob controle, motivando as instituições financeiras a buscar maior rentabilidade via 

operações de crédito em detrimento de alocação de recursos em ativos mais 

líquidos.  

Na próxima seção avaliaremos com mais detalhes o mercado de crédito 

durante os anos 2000, com vistas ao entendimento dos principais tipos de crédito 

que mais contribuíram para a expansão do mercado de crédito no período avaliado, 

diferenciando o desenvolvimento do crédito às pessoas físicas e pessoas jurídicas, 

créditos com recursos livres e direcionados, além da diferenciação por tipo de 

crédito. Vale ressaltar que, neste trabalho, não daremos ênfase ao papel crise 

                                                           
13 Taxa de juros real calculada a partir do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O IPCA 
será a base de todos os cálculos de variação real neste trabalho. 



29 

 

economia internacional, que atingiu seu ápice em 2008, na evolução do mercado de 

crédito brasileiro, pois acreditamos que ela é complexa o suficiente para ser tema de 

uma dissertação inteira. 

 De maneira a compreender mais claramente a evolução recente do mercado 

de crédito, os subitens abaixo estão organizados de maneira a posicionar o início 

das análises em níveis mais superficiais para posteriormente alcançar níveis mais 

detalhados 14. 

 

2.1. Crédito para pessoas físicas e crédito às pessoas jurídicas 
 

Parte dos autores que analisaram o mercado de crédito no Brasil durante os 

anos 2000 enfatizam o crédito às pessoas físicas como principal propulsor do 

crescimento no volume de crédito observado no Brasil durante o período. Gonçalves 

(2007), por exemplo, afirma que a retomada do crescimento do mercado de crédito 

no Brasil foi motivada principalmente pela expansão de créditos às pessoas físicas.  

Cintra (2005) corrobora este entendimento e acredita que o foco do setor 

bancário em financiamento das famílias fica claro pelas estratégias adotadas. Dentre 

elas destaca:  

i) Compra de financeiras de crédito por parte de grandes bancos 

– como a da Finasa pelo Bradesco, da Finninvest pelo 

Unibanco e da Losango pelo HSBC;  

ii) Realização de parcerias com diversas redes varejistas com 

vistas ao financiamento de móveis, eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos;  

iii) Expansão dos prazos máximos das operações com base em 

uma maior confiança na solvência dos mutuários;  

iv) Aperfeiçoamento das tecnologias e do processamento das 

informações para melhoria da gestão de risco visando 

redução da inadimplência;  

                                                           
14 Não encontramos no site do Banco Central disponibilidade de todas as informações nas mesmas 
datas de referência, isto é, algumas séries possuem dados desde 1988, outras a partir de 2000 ou 
2007. Isso fará com que, em algumas análises, os períodos avaliados sejam distintos. 
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v) Criação do crédito consignado, que propiciou redução do risco 

– já que o desconto é feito via folha de pagamentos – e, por 

consequência, das taxas de juros e;  

vi) Expansão da rede de correspondentes bancários por meio de 

estabelecimentos comerciais tais como farmácias, mercados e 

lojas de material de construção 

  

Borça Jr e Coutinho (2010) também concordam com este entendimento ao 

avaliarem a expansão do crédito entre 2004 e 2009 e afirmarem que o segmento 

responsável pela maior parte do incremento observado foi o de créditos destinados a 

pessoa física, explicado segundo eles, principalmente por quatro fatores, a saber:  

i) Manutenção do controle inflacionário;  

ii) Elevação da massa real de rendimentos dos trabalhadores;  

iii) Redução de taxas de juros e alongamento de prazos das 

modalidades de crédito à pessoas físicas; e  

iv) Mudanças institucionais mitigadoras de risco (como, por 

exemplo, a introdução do crédito pessoal por consignação). 

Resumem que “esses elementos permitiram uma ampliação da 

capacidade das famílias de absorver as prestações dos 

empréstimos em seus orçamentos.” (BORÇA JR; COUTINHO, 

2010, p.2) 

 

Apesar dessas análises, os dados divulgados pelo Banco Central mostram 

que não tivemos uma significativa diferença entre o desenvolvimento de crédito às 

pessoas físicas e jurídicas durante os anos 2000. Conforme mostra a figura 5, que 

ilustra a evolução do saldo das operações de crédito do sistema financeiro de 

pessoas físicas e jurídicas15 de junho de 2000 a novembro de 2013. 

 

                                                           
15  De acordo com o Bacen, as séries em questões referem-se “ao saldo das operações de 
empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil concedidas pelas instituições integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN), exclusive agências e subsidiárias de bancos brasileiros no 
exterior. Inclui operações com recursos livres e direcionados.” (BCB, 2013) 
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Figura 5 – Saldo das operações de crédito do sistema financeiro de pessoas 
físicas e jurídicas 2000 e 2013. 

  

Fonte: BCB, 2013 
 

Notamos uma evolução considerável nos dois tipos de crédito no período 

como um todo, quando o saldo das operações de crédito de pessoas físicas 

demonstrou um incremento de 817% em termos nominais e 291% em termos 

reais16. A variação do saldo de crédito de pessoas jurídicas foi de 720% e 249% em 

termos nominais e reais, respectivamente. 

A tabela 1, que contém o mesmo conceito de crédito da figura 6, mostra a 

evolução, ano a ano, do saldo médio nominal das operações de crédito de pessoas 

físicas e jurídicas, corroborando o fato de que o crescimento médio das operações 

para pessoas físicas esteve apenas ligeiramente acima do observado às pessoas 

jurídicas. 

 

 

                                                           
16

 Tendo como base para cálculo de crescimento real o mês de junho do ano 2000. 
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Tabela 1 – Saldo e variação médios nominais das operações de crédito do sistema 
financeiro de pessoas físicas e jurídicas 2000 e 2013. 

Ano 
PF  

(R$ Bilhões) 
Variação PF 

(%) 
  

PJ 
(R$ Bilhões) 

Variação PJ 
(%) 

2000 137 - 
 

175 - 
2001 132 -3% 

 
205 17% 

2002 130 -1% 
 

226 10% 
2003 145 11% 

 
246 9% 

2004 174 20% 
 

275 12% 
2005 229 31% 

 
311 13% 

2006 291 27% 
 

363 17% 
2007 372 28% 

 
437 20% 

2008 482 30% 
 

585 34% 
2009 570 18% 

 
723 24% 

2010 686 20% 
 

845 17% 
2011 836 22% 

 
997 18% 

2012 986 18% 
 

1,168 17% 
2013 1,135 15% 

 
1,338 15% 

            
Média Geral                         451  18%                           564  17% 
  

Fonte: BCB, 2013 
 

Durante o período avaliado, nota-se um avanço médio anual de 18% do saldo 

das operações de crédito destinadas às pessoas físicas e de 17% para pessoas 

jurídicas. Vale ressaltar que, nos primeiros anos da década de 2000 o saldo de 

crédito às pessoas físicas retraiu, voltando a crescer apenas em 2003 (ano da 

criação do crédito consignado). Ao se analisar a evolução média a partir deste ano, 

a diferença entre as taxas médias de crescimento entre PF e PJ aumentou. O 

crescimento médio chegou a 22% e 18% para pessoas físicas e jurídicas, 

respectivamente, o que talvez tenha levado parte da literatura a enfatizar os créditos 

às pessoas físicas.  

Entretanto, de maneira geral, acreditamos que o mercado de crédito brasileiro 

se desenvolveu de maneira homogênea na relação operações de crédito para 

pessoas físicas e jurídicas, durante os anos 2000. Tal afirmativa fica evidente a partir 

da análise de participação de cada um desses mercados na composição do saldo 

total.  
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Figura 6 – Representatividade das operações de crédito do sistema financeiro 
de pessoas físicas e jurídicas de 2000 a 2013 no saldo total. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Apesar de apresentar variações durante os anos avaliados, as 

representatividades de créditos PF e PJ no total não se alteraram de maneira 

significativa. Crédito as pessoas físicas representava 44% do total dos créditos no 

ano 2000. Já em 2013, sua representatividade foi de 46%. Por consequência, a 

participação de crédito à pessoas jurídicas variou de 56% para 54%, em 2000 e 

2013, respectivamente. 

 

2.2. Créditos com recursos livres e recursos direcionados 
 

Antes de avaliar os volumes destes tipos de créditos, cabe uma breve 

explicação acerca do conceito de crédito com recursos livres e direcionados.  

De acordo com o site do BCB (Banco Central do Brasil), o crédito com 

recursos livres pode ser caracterizado como: 

“[...] operações de crédito contratadas no período de referência com 

taxas de juros livremente pactuadas entre mutuários e instituições 

financeiras. Não inclui operações referenciadas em taxas 
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regulamentadas, operações vinculadas a recursos do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou quaisquer 

outras lastreadas em recursos compulsórios ou governamentais” 

(BCB, 2013) 

  

Conforme Chinelatto Neto (2007), as principais modalidades deste tipo de 

operação de crédito são: Hot Money, capital de giro, conta garantida, desconto de 

títulos, vendor, aquisição de bens, financiamento imobiliário, adiantamento sobre 

contratos de câmbio, export notes, Repasses de recursos externos, cheque especial, 

crédito pessoal e cartões de crédito17. 

 
 Por sua vez, os créditos com recursos direcionados são operações de crédito 

que são:  

“[...] regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ou 

vinculado a recursos orçamentários, contratadas no período de 

referência. Refere-se aos financiamentos com destinação específica, 

vinculados à comprovação da aplicação dos recursos voltados para a 

produção e investimento de médio e longo prazos, tendo como fonte 

de recursos parte das captações de depósitos à vista e de caderneta 

de poupança, e fundos e programas públicos.” (BCB, 2013) 

  

Lundberg (2011) indica que este segmento é liderado por três grandes bancos 

públicos federais, que atuam cada em um dos grandes grupos de crédito 

direcionado existentes no Brasil: crédito para investimentos, crédito habitacional e 

crédito rural.  

O crédito para investimentos de empresas é propiciado em medida por meio 

de operações diretas e repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES). O financiamento habitacional acaba sendo concedido em grade 

parte no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e conta com a Caixa 

Econômica Federal (CEF) como principal instituição financiadora. Já o crédito rural é 

                                                           
17 Para mais detalhes ver Neto, 2007. 
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trabalhado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e, neste caso, o Banco 

do Brasil (BB) é o principal agente financiador. 

No caso do BNDES – instituição vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) - o crédito direcionado é concedido por meio 

de suas operações diretas e indiretas (repasses), a partir de recursos advindos 

principalmente do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Programa de Integração 

Social (PIS) / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), Tesouro 

Nacional e empréstimos externos. O BNDES ainda conta com o apoio de suas três 

subsidiárias:  

• BNDES Participações S/A (BNDESPar), que objetiva fortalecer a 

estrutura de capital de empresas privadas nacionais por meio de 

participação acionária e obtenção de debêntures conversíveis. 

• Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), que atua com 

foco no financiamento à comercialização (no Brasil e no exterior) de 

maquinas e equipamentos fabricados no Brasil. 

• BNDES Limited, que possui sede em Londres e foi criada objetivando o 

apoio às empresas multinacionais brasileiras em suas operações no 

exterior. (Lundberg, 2011). 

 

Dentre as operações diretas de crédito realizadas, destaca-se o FINEM 

(financiamento a empreendimentos de valor igual ou superior a R$10 milhões), que 

representou mais de 80% dos recursos diretos em 2009 (BNDES, 2011) e o FINAME 

(financiamentos a produção e a aquisição de máquinas e equipamentos novos, 

fabricados no âmbito nacional), que no mesmo ano, representou aproximadamente 

40% dos recursos de repasses. 

Por sua vez, o crédito habitacional é financiado principalmente por recursos 

das cadernetas de poupança e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

e é direcionado essencialmente à pessoas físicas, visando o financiamento de 

imóveis novos, usados ou para construção. Os custos dos financiamentos 

habitacionais são limitados a TR mais 12% a.a. (Lei nº 8.692, de 28 de julho de 

1993). Por isso, segundo, Lundberg (2011, p.26), “os encargos máximos dos 
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créditos habitacionais são inferiores aos juros praticados no crédito livre para 

pessoas físicas, como no exemplo do financiamento de veículos, de taxas 

consideradas mais módicas.” 

O crédito rural funciona como instrumento de incentivo à produção, 

investimento e comercialização agropecuária e é cedido por bancos públicos e 

privados principalmente a partir de recursos advindos de um percentual de depósitos 

à vista e da caderneta de poupança rural; 

Existem inúmeros programas e subprogramas de crédito rural, de 

acordo com a fonte dos recursos, a finalidade e os produtos a serem 

financiados, havendo preocupação em garantir financiamento mínimo 

para a pequena propriedade. Para o apoio aos micro e pequenos 

produtores rurais, pode-se destacar o Programa de Geração e 

Emprego e Renda Rural (Proger Rural) e o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O Proger Rural 

destina-se a financiar o custeio e o investimento de pequenos 

produtores (até R$500 mil de renda anual) ao custo de 6,25% a.a., 

tendo sido fortalecido com a determinação (Resolução nº 3.746, de 30 

de junho de 2009, do CMN) de uma subexigibilidade de 6% dos 

recursos obrigatórios de crédito rural (8% a partir de 1º de julho de 

2010 e 10% a partir de 1º de julho de 2011) para esses 

financiamentos. O Pronaf destina-se a financiar o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias exploradas com emprego direto da força do 

pequeno produtor rural e de sua família (Resolução nº 2.191, de 24 de 

agosto de 1995, do CMN). (LUNDBERG, 2011, p.28) 

 

A partir disso, nosso entendimento é de que, no Brasil os créditos com 

recursos livres, em geral, parecem financiar o consumo das pessoas físicas e atuam, 

com relação às pessoas jurídicas, como créditos emergenciais e de curto prazo. Por 

outro lado, os créditos com recursos direcionados são dedicados, em sua maioria, 

para financiamentos estruturais, como o crédito produtivo de longo prazo, 

financiamento de imóveis e o rural. 

Ao avaliar a evolução destes tipos de créditos durante os anos 2000, 

encontramos que o crédito com recursos livres foi o que demonstrou maior 
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incremento, partindo de R$ 169 bilhões, em junho de 2000 (série mais antiga 

disponível) para R$ 1.486 bilhões ao final de 2012, variação de 778% em termos 

nominais (e 293% em termos reais, tendo como base junho de 2000). Por outro lado, 

os créditos com recursos direcionados (que também apresentaram importante 

evolução), partem de R$ 138 bilhões e chegam a R$ 874 bilhões na comparação do 

mesmo período, avanço nominal de 534% e real de 184%. A figura 7 ilustra a 

evolução nominal e real mensal do saldo das operações destes tipos de crédito 

entre junho de 2000 e dezembro de 2012. 

 

Figura 7 – Saldo das operações de crédito com recursos livres e direcionados 
do sistema financeiro de 2000 a 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Apesar do crescimento do crédito com recursos livres, a evolução média 

anual não mostra diferenças significativas, com o mencionado crédito apresentando 

taxa média de crescimento de 19% ao ano, contra 16% do crédito com recursos 

direcionados, conforme tabela 2. 
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Tabela 2– Saldo e variação médios das operações de crédito do sistema 
financeiro com recursos livres e direcionados, de 2000 e 2012. 

Ano 
Recursos Livres 

(R$ Bilhões) 

Var. 
Recursos 

Livres 
(%) 

  
Recursos 

Direcionados 
(R$ Bilhões) 

Var. Recursos 
Direcionados 

(%) 

2000 177 - 137 - 
2001 215 21% 123 -10% 
2002 233 9% 127 3% 
2003 244 5% 150 19% 
2004 286 17% 170 13% 
2005 362 27% 187 10% 
2006 450 24% 214 15% 
2007 572 27% 249 16% 
2008 773 35% 310 24% 
2009 904 17% 399 29% 
2010 1,026 13% 523 31% 
2011 1,205 18% 650 24% 
2012 1,388 15% 788 21% 

            
Média Geral                         603  19%                           310  16% 
 

Fonte: BCB, 2013 
 

Nota-se que, para o crédito com recursos livres, o período de 2005 a 2008 foi 

o que apresentou maiores taxas de crescimento: cresceu de 24% a 35% e obteve 

uma média de 28%. Por outro lado, nos últimos anos, o crédito com recursos 

direcionados manteve taxas de crescimento mais robustas, iniciadas em 2008, que 

oscilaram de 21% a 31% até 2012 e mantiveram uma média de 26% no período, 

acima da média dos créditos com recursos livres, que esteve em 20% nos anos em 

questão. Esta melhora no saldo do crédito com recursos livres durante os anos 2000 

fez com que sua participação no crédito total, que estava na casa dos 29% em 2008, 

aumentasse para 36% em 2012, conforme podemos ver pela figura 8:  
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Figura 8 – Representatividade das operações de crédito do sistema financeiro 
de créditos com recursos livres e direcionados, de 2000 a 2012, no saldo total. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

No próximo item, faremos uma avaliação mais detalhada da evolução dos 

créditos com recursos livres e direcionados, combinados com o tipo de pessoa 

(física e jurídica) e modalidade de crédito concedido (empréstimo pessoal, 

imobiliário, BNDES, etc.). 

 

2.3. Créditos com recursos livres e recursos direcionados, pessoas físicas e 
jurídicas e modalidades de crédito. 

  

 Até agora, vimos que o desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro 

contou com crescimentos parecidos entre os créditos às pessoas físicas e jurídicas – 

com pequena vantagem para os primeiros - e que na relação entre créditos com 

recursos direcionados e livres, apesar do crescimento mais acelerado apresentado 

pelos créditos com recursos direcionados nos últimos 5 anos, os créditos com 

recursos livres mostraram maior avanço no período como um todo, quando 

apresentaram crescimento médio de 19% ao ano contra 16% dos créditos com 

recursos direcionados. 
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 Nosso objetivo nesta seção será o de combinar os dados de créditos às 

pessoas físicas e jurídicas com as informações sobre o tipo de crédito (recursos 

livres e direcionados), bem como incluir na análise a finalidade dos empréstimos e 

financiamentos concedidos, isto é, empréstimo pessoal, cartão de crédito, crédito 

produtivo do BNDES etc. 

 Iniciamos a análise a partir da interação da variável crédito com recursos 

livres e das variáveis crédito às pessoas físicas e jurídicas. A figura 9, bem como a 

tabela 3 abaixo, mostram o desenvolvimento desses créditos nos anos 2000. 

 

Figura 9 – Saldo das operações de crédito com recursos livres para pessoas 
físicas e jurídicas, de 2000 a 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Notamos que nos últimos anos (em especial a partir de 2010), os saldos de 

créditos com recursos livres para pessoas físicas e jurídicas têm se mantido em 

patamares próximos, fechando o ano de 2012 com saldos nominais pouco acima 

dos R$ 700 bilhões.  
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Apesar disso, devido aos diferentes patamares iniciais (em junho de 2000 

créditos com recursos livres às pessoas físicas possuíam um saldo de R$ 55 bilhões 

enquanto o às pessoas jurídicas R$ 114 bilhões), é possível dizer que boa parte do 

destaque atribuído aos créditos livres, responsáveis pela maior parte do crescimento 

do mercado de crédito no Brasil durante os anos 2000, pode ser explicado pelo 

crescimento do saldo deste tipo de crédito às pessoas físicas, que aumentou em 

média 23% ao ano de 2000 a 2012 – substancialmente acima dos 16% de 

crescimento em médio de pessoas jurídicas, conforme podemos ver pela tabela 3.  

 

Tabela 3 – Saldo e variação médios das operações de crédito do sistema 
financeiro com recursos livres para pessoas físicas e jurídicas, de 2000 e 2012. 

Ano 
Recursos 
Livres PF 

(R$ Bilhões) 

Var. Recursos 
Livres PF 

(%) 
 

Recursos 
Livres PJ 

(R$ Bilhões) 

Var. Recursos 
Livres PJ 

(%) 

2000 61 - 117 - 
2001 77 28% 138 18% 
2002 88 14% 145 6% 
2003 94 7% 150 3% 
2004 118 25% 168 12% 
2005 167 42% 195 16% 
2006 216 30% 234 20% 
2007 279 29% 293 25% 
2008 363 30% 410 40% 
2009 435 20% 469 14% 
2010 512 18% 514 10% 
2011 606 18% 600 17% 
2012 690 14% 698 16% 

    Média Geral 285 23% 
 318 16% 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Para identificar as finalidades de crédito que mais influenciaram o crescimento 

observado nos créditos com recursos livres às pessoas físicas, podemos avaliar a 

figura 10 abaixo, que nos ajuda a entender o comportamento dos tipos de créditos18 

                                                           
18 Até o momento, grande parte das análises de créditos com recursos livres para pessoas físicas foi 
realizada a partir dos dados da série 12127 do Banco Central - Operações de crédito com recursos 
livres. Por conta de limitação de dados compatíveis e que contenham informações de tipos de 
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durante os anos 2000 ao exibir o saldo consolidado no mês das operações de 

crédito referenciais para taxa de juros. 

 

Figura 10 – Saldo nominal consolidado no mês por tipo de operações de 
crédito com recursos livres para pessoas físicas referenciais para taxa de 
juros, de dezembro de 2000 a dezembro de 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 O crédito pessoal e o financiamento de veículos destacam-se claramente 

como os créditos de maior relevância e crescimento no período analisado. Por um 

lado, o saldo do crédito pessoal aumentou 17 vezes na comparação dezembro de 

2000 e dezembro de 2012, quando atingiu um saldo de quase R$ 281 bilhões. Por 

outro, o crédito com a finalidade de aquisição de veículos aumentou 12 vezes no 

mesmo período, partindo de um saldo de aproximadamente R$ 15,6 bilhões em 

dezembro de 2000 para R$ 187,5 bilhões em dezembro de 2012. 

 Esta recente evolução fez com que esses dois tipos de crédito aumentassem 

sua participação relativa na composição do saldo total de crédito com recursos livres 

às pessoas físicas. Em conjunto, eles representavam 62% em dezembro de 2000 e 

passaram para 83% doze anos depois, em dezembro de 2012. 

                                                                                                                                                                                     

empréstimos, precisamos recorrer às series referentes ao saldo consolidado no mês das operações 
de créditos referenciais para taxa de juros. 
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Figura 11  – Representatividade de cada tipo de operações de crédito com 
recursos livres para pessoas físicas referenciais para taxa de juros, de 
Dezembro de 2000 a dezembro de 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

Com relação ao crédito para veículos, entendemos que seu incremento pode 

ser explicado por diversos fatores, como a isenção de IPI para o referido bem 

iniciada em 2008, mas principalmente pela maior oferta de crédito disponível pelos 

bancos. 

 Do lado do crédito pessoal, a principal justificativa para o expressivo avanço 

pode ser atribuída à criação do crédito consignado, regulamentado a partir da lei 

número 10.820, de 17 de dezembro de 2003 que, ao permitir o desconto das 

parcelas diretamente do pagamento do mutuário, reduziu o risco de inadimplência e 

em conjunto com outras variáveis, permitiu a adoção de taxas de juros e spreads 

menores por parte dos bancos para os empréstimos deste tipo – conforme figura 12, 

o que tornou o crédito pessoal consignado uma alternativa atrativa do ponto de vista 

do mutuário e permitiu a expansão deste tipo de crédito. 
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Figura 12 – Taxa média nominal anual de juros das operações de crédito 
pessoal consignado e não consignado com recursos livres para pessoas 
físicas, de março de 2011 a dezembro de 2013 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

Dentre os outros tipos de crédito para pessoas físicas ainda dentro da 

modalidade de recursos livres, destaca-se por um lado o cartão de crédito, que 

apresentou taxa média de crescimento de 24,5% ao ano durante o período avaliado. 

Por outro lado, o cheque especial cresceu a taxas bem mais modestas (10% ao ano 

em média) e viu sua participação no saldo total sair de 13% em 2000 para pouco 

mais de 3%, em 2012.  

No caso dos créditos livres para pessoas jurídicas o destaque ficou para o 

capital de giro, que obteve taxa de crescimento média de 30% no período e que teve 

seu saldo multiplicado por 22 na comparação dezembro 2000 - dezembro 2012, 

quando seu saldo representava praticamente 60% do saldo total das operações 

deste segmento. Este movimento é ilustrado pelas figuras 13 e 14. 
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Figura 13 – Saldo consolidado no mês por tipo de operações de crédito com 
recursos livres para pessoas jurídicas referenciais para taxa de juros, de 
dezembro de 2000 a dezembro de 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 

Figura 14 – Representatividade de cada tipo das operações de crédito com 
recursos livres para pessoas jurídicas referenciais para taxa de juros, de 
Dezembro de 2000 a dezembro de 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
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 De acordo com o Banco Central, mediante ao RECB (2010), o capital de giro 

manteve uma maior taxa de crescimento a partir de 2008 porque suas taxas de 

juros, ao contrário do observado para os outros produtos PJ desta modalidade, não 

sofreram aumento – principalmente devido a crise norte-americana - a partir do ano 

em questão. 

Por outro lado, as operações de hot money tiveram desempenho bem abaixo 

da média, tendo seu saldo variado de R$ 583 milhões para R$ 418 milhões entre 

dezembro de 2000 e dezembro de 2012. Outro produto que se destaca 

negativamente no período em questão é o desconto de notas promissórias, quando 

seu sado decresceu em média 13% ao ano e no período como um todo sofreu uma 

queda de 87%. 

Partimos agora para a análise das operações de crédito direcionado que, 

como vimos anteriormente, apresentou crescimento durante os anos 2000, 

entretanto perdeu participação com relação aos créditos com recursos livres. Ao 

fazer a distinção entre créditos direcionados para pessoas físicas e pessoas 

jurídicas notamos crescimento significativo em ambas, conforme figura 15: 
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Figura 15 – Saldo das operações de crédito com recursos direcionados para 
pessoas físicas e jurídicas, de 2000 a 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 

Entretanto, observamos um crescimento mais acelerado das operações para 

pessoas jurídicas, que possuía saldo médio nominal de aproximadamente R$ 60 

bilhões em 2000 e chegou a R$ 455 bilhões em 2012, conforme ilustrado pela tabela 

4: 
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Tabela 4 – Saldo e variação médios das operações de crédito do sistema 
financeiro com recursos direcionados para pessoas físicas e jurídicas, de 2000 
e 2012. 

Ano 
PF 

(Bilhões) 
Variação PF 

(%) 
  

PJ 
(Bilhões) 

Variação PJ 
(%) 

2000 76 - 60 - 
2001 53 -30% 70 16% 
2002 43 -18% 83 20% 
2003 53 22% 97 17% 
2004 60 13% 110 13% 
2005 67 12% 120 9% 
2006 80 19% 134 12% 
2007 97 21% 152 13% 
2008 123 26% 187 23% 
2009 151 23% 248 33% 
2010 191 26% 332 34% 
2011 254 33% 396 19% 
2012 333 31% 455 15% 

  
   

Média Geral 122 15% 
 188 19% 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Verificando os créditos direcionados como um todo, acreditamos que parte de 

sua elevação possa ser explicada pela criação do Programa de Aceleração de 

Crescimento (PAC), em janeiro de 2007, que pretendia, dentre outras coisas, criar 

“medidas destinadas a elevar o financiamento de longo prazo, em condições mais 

favoráveis que no passado, principalmente por parte da Caixa Econômica Federal e 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)”, (PAC, 

2013), ações estas que certamente tiveram impactos positivos na elevação dos 

níveis de concessão de crédito, pelo menos até 2010, ano em que se previa o 

termino do primeiro PAC. Corrobora essa afirmativa o fato de que de 2000 a 2006,  

os créditos direcionados às pessoas jurídicas, por exemplo cresceram em média 

14%, enquanto de 2007 a 2010, período do PAC, o crescimento foi de 26%. No caso 

das pessoas físicas a criação do PAC fica ainda mais nítida, já que de 2000 a 2006 

observamos um crescimento médio dos saldos das operações de crédito 

direcionado da ordem de 3%. De 2007 a 2010 a evolução média foi de 24%. 
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Dentro os tipos de crédito direcionados, todos apresentaram crescimento 

representativo no período, conforme vemos pela figura 16. 

 

Figura 16 – Operações de crédito do sistema financeiro com recursos 
direcionados, de dezembro de 2000 a dezembro de 2012. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

Na avaliação das operações em dezembro de 2000 e dezembro de 2012, 

crédito habitacional, credito rural aumentaram seus saldos em 3,8, 5,1, 

respectivamente, por outro lado, como era de se esperar, já que vimos que os 

créditos direcionados às pessoas jurídicas apresentaram maior evolução no período, 

BNDES direto e BNDES repasse obtiveram aumentos de 7,2 e 6,1 vezes seu saldos 

de dezembro de 2000. 

Para um período mais recente é possível avaliar com mais precisão a 

evolução dos créditos direcionados, já que para a partir de 2007, o Banco Central 

divulga a informação de créditos direcionados com um nível de detalhamento maior, 

como a inclusão de dados referentes a microcrédito, financiamento agroindustrial 

com recursos do BNDES, dentre outros. 
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No caso das pessoas jurídicas, em termos relativos, o crédito imobiliário 

direcionado foi que apresentou maior evolução média, com um índice de 

crescimento de 50% ao ano. Por outro lado, com relação ao incremento de saldo 

total, os financiamentos de investimento com recursos do BNDES tiveram um 

acréscimo total de mais de R$ 332 bilhões no período, já que em 2007 possuía um 

saldo médio de R$ 114 bilhões e em 2013 ficou com um saldo médio de R$ 447 

bilhões. A tabela 5 ilustra o desenvolvimento dos diferentes tipos de crédito 

direcionados para pessoas jurídicas. 
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Tabela 5 – Saldo médio da carteira de crédito com recursos direcionados para pessoas jurídicas, de 2007 e 2013, em R$ 
milhões. 

Ano 

Rec.  
Direcionados PJ 

Rural 
(R$ Milhões) 

 Direc. PJ 
Imobiliário 

(R$ Milhões) 

 Direc. PJ Capital 
de Giro com Rec. 

BNDES 
(R$ Milhões) 

 Direc. PJ Financ. 
de Invest. com 
Rec. BNDES 
(R$ Milhões) 

 Direc. PJ 
Financ. agroind. 

com Rec. 
BNDES 

(R$ Milhões) 

Direc. PJ 
Financ. Outros 

Créditos 
(R$ Milhões) 

2007 23,156 4,375 7,960 114,704 2,217 28,158 
2008 27,765 6,850 8,884 146,081 2,646 31,748 
2009 30,991 12,083 10,428 204,644 3,719 36,003 
2010 34,433 18,796 16,121 273,453 8,200 37,522 
2011 39,754 27,648 19,972 328,019 8,559 37,826 
2012 44,093 38,192 19,830 384,086 7,233 40,189 
2013 55,998 48,207 23,678 447,007 7,518 59,529 

Var. Med.  
Anual 16% 50% -64% 26% 29% 14% 

  

 Fonte: BCB, 2013 
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A participação relativa de cada um destes créditos sofreu pouca alteração, 

conforme figura 17, com destaque para os créditos direcionados para financiamento 

de investimento com recursos BNDES, que em média representou 69% do total dos 

recursos direcionados PJ. 

 

Figura 17  – Participação do saldo de cada tipo de crédito direcionado para 
pessoas jurídicas no saldo total, de 2007 e 2012 

 
 
 Fonte: BCB, 2013 

 

Com relação às pessoas físicas, destaque para a evolução relativa dos 

créditos direcionados ao financiamento agroindustrial com recursos do BNDES, que 

evoluíram a uma taxa superior a 50% ao ano. Na âmbito absoluto, os financiamentos 

imobiliários foram os que apresentaram maior incremento de 2007 a 2013, R$ 261 

bilhões, aumento muito superior ao segundo colocado, crédito PF rural, que 

apresentou incremento de R$ 56 bilhões, conforme podemos ver pela tabela 6 

abaixo. 

 

 

 

 



53 

 

Tabela 6 – Saldo médio da carteira de crédito com recursos direcionados para pessoas físicas, de 2007 e 2013, em R$ 
milhões. 

Ano 
Direc. PF 

Cred. Rural 
(R$ Milhões) 

Direc. PF 
Imob. 

(R$ Milhões) 

Direc. PF 
Capital de 

Giro com Rec. 
BNDES 

(R$ Milhões) 

Direc. PF Financ. 
de invest. com 
Rec. BNDES 
(R$ Milhões) 

Direc. PF 
Micro Cred. 
para cons. 

(R$ Milhões) 

Direc. PF Financ. 
Agroind. com 
Rec. BNDES 
(R$ Milhões) 

Direc. PF Outros 
Cred. 

(R$ Milhões) 

2007 
                  

44,341  
                  

39,667  
                            
-    

                            
1,873  

                        
901  

                           
14,867  

                             
6,750  

2008 
                  

51,152  
                  

50,949  
                            
-    

                            
2,586  

                        
913  

                           
15,124  

                             
4,686  

2009 
                  

57,008  
                  

72,134  
                            
-    

                            
3,524  

                        
866  

                           
14,639  

                             
3,556  

2010 
                  

58,976  
                

108,698  
                            
-    

                            
5,476  

                     
1,340  

                           
15,330  

                             
4,303  

2011 
                  

66,051  
                

160,814  
                             

3  
                            

7,283  
                     

1,202  
                           

16,532  
                             

4,628  

2012 
                  

79,216  
                

223,634  
                             

3  
                            

7,674  
                        

829  
                           

19,103  
                             

5,821  

2013 
                

100,795  
                

301,152  
                           

32  
                            

9,367  
                        

828  
                           

24,066  
                             

8,553  
                

Var Med 
Anual 

15% 40% 95% 32% 2% 9% 8% 

  

Fonte: BCB, 2013 
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2.4.  Crédito por controle da instituição financeira: instituições financeiras 
sob controle público e privado 

 

 Com vistas a melhor entender o crédito pelo lado dos ofertantes, esta seção 

analisará o desenvolvimento do mercado de crédito pelo lado da oferta, isto é, 

segundo a propriedade das instituições financeiras (públicas ou privadas), durante 

os anos 2000. 

 Novamente é possível observar uma elevação expressiva nos saldos de 

créditos tantos das instituições financeiras sob controle do poder público quando das 

instituições financeiras privadas. No primeiro caso, o saldo nominal das operações 

de crédito iniciam o ano 2000 em torno de R$ 129 bilhões e terminam o ano de 2013 

em R$ 1.243 bilhões, saldo quase dez vezes maior do no primeiro mês observado. 

No caso das instituições financeiras privadas, o crescimento é praticamente o 

mesma, já que elas partem de um saldo inicial de R$ 141 bilhões e chegam a R$ 

1.321 bilhões em dezembro de 2013. A figura 18 abaixo mostra essa evolução. 
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Figura 18 – Saldo das operações de crédito das instituições financeiras, 
segundo controle de capital, de janeiro de 2000 a dezembro de 2013. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Entretanto, é interessante notar que, apesar do crescimento parecido, 

conseguimos identificar durante os anos particularidades quanto a expansão de 

cada tipo de crédito. A tabela 7 abaixo nos auxilia nesta análise ao avaliar a 

evolução dos saldos médios anuais das operações de crédito sob controle de 

instituições públicas e privadas. 
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Tabela 7 – Saldo médio nominal das operações de crédito segundo controle de 
capital, de 2000 e 2013, em R$ milhões. 

Ano 
Controle Público 

(R$ Bilhões) 

Variação 
Controle 
Público 

(%) 

  
Controle Privado 

(R$ Bilhões) 

Variação 
Controle 
Privado 

(%) 

2000                    133,039   -                       154,533   -  
2001                    114,606  -14%                      208,356  35% 
2002                    121,570  6%                      228,290  10% 
2003                    142,613  17%                      237,526  4% 
2004                    162,078  14%                      275,774  16% 
2005                    190,728  18%                      338,421  23% 
2006                    227,020  19%                      417,666  23% 
2007                    275,125  21%                      532,886  28% 
2008                    358,928  30%                      711,687  34% 
2009                    472,916  32%                      794,112  12% 
2010                    588,216  24%                      903,344  14% 
2011                    718,342  22%                  1,070,508  19% 
2012                    899,272  25%                  1,185,937  11% 
2013                 1,132,132  26% 

                  1,263,543  7% 
            

Média Geral                    415,657  19%                        628,311  18% 
 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Verificamos claramente que o período de maior expansão dos créditos das 

instituições sob controle privado vai de 2005 a 2008, quando apresentou taxas 

médias de crescimento de 27%, por outro lado, após este último ano, os bancos 

privados pareceram se comportar de maneira mais defensiva e apresentaram 

crescimento nominal mais tímido, de 12% ao ano de 2009 a 2013. Em termos reais o 

crescimento ficou pouco acima dos 6%. Neste aspecto, os créditos dos bancos sob 

controle público foram importantes para manter o ritmo de crescimento do mercado 

de crédito brasileiro, já que neste mesmo período (2009 a 2013), o saldo nominal 

das operações de crédito destes bancos atingiram uma elevação média de 26% - 

versus 14% de crescimento no período 2001 – 2008. Em termos reais, o período 

2009 a 2013 apresentou crescimento médio de 17,6%, quase três vezes maior do 

que o observado nos bancos privados. 
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Lundberg (2011, p.8 p.9), entende que, “com a crise internacional, os 

empréstimos dos bancos oficiais e, em especial, os créditos direcionados voltaram a 

crescer, compensando certa perda de dinamismo do crédito livre e aumentando a 

participação relativa no total de créditos do SFN em 2009”.  

 Dos créditos concedidos pelas instituições financeiras controladas pelo setor 

público, observamos uma elevação relativamente homogênea entre os tipos de 

crédito, isto é, taxas de crescimento semelhantes no período como um todo, 

conforme figura 19: 

 

Figura 19 – Saldo das operações de crédito das instituições financeiras sob 
controle do poder público, de 2000 a 2013, em R$ milhões. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 As taxas médias de crescimento dos créditos foram de 17% ao setor privado 

industrial, 16% ao setor rural, 24% para pessoas físicas, 21% ao setor comercial, 

25% ao setor privado de outros serviços e 19% ao setor imobiliário. 

 Com relação às instituições financeiras sob controle da iniciativa privada, o 

destaque fica por conta dos créditos às pessoas físicas, que apresentou a maior 

taxa de crescimento (23% ao ano) durante 2000 e 2013 e atingiu um saldo de 

aproximadamente R$ 519 bilhões (conforme figura 20), o que fez com que os 
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empréstimos às pessoas físicas representassem 41% do saldo médio das 

operações de crédito deste tipo de instituição financeira em 2013 – em 2000 

representava 25%. 

 

Figura 20 – Saldo das operações de crédito das instituições financeiras sob 
controle privadas, de 2000 a 2013, em R$ milhões. 

 

Fonte: BCB, 2013 
 

 Apesar de também apresentar crescimento em seu saldo, os créditos ao setor 

privado industrial, em oposição aos créditos às pessoas físicas das instituições 

privadas, perderam grande participação no total do saldo de crédito destas 

instituições, já que em 2000, eles respondiam por 30% dos saldos de créditos 

concedidos por elas e em 2013 esse índice não chegou a 18%. 

 

2.5. Comparações internacionais 
 

Este importante desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil durante os 

anos 2000 fez com que o percentual de crédito ao setor privado em relação ao PIB 

do Brasil saísse de 30% em 2001 para 61% em 2011 e deixou o Brasil em posição 
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de relativo destaque entre as principais economias da América Latina, conforme 

figura abaixo: 

 

 

Figura 21 - Crédito ao setor privado em % PIB nas principais economias da 
América Latina, de 2000 a 2011. 

 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 

 

 Durante os primeiros anos da década de 2000, verificamos que, com exceção 

do Chile, todos os países apresentaram percentuais de crédito com relação ao PIB 

em uma escala entre 12% e 30%, entretanto, o desenvolvimento do mercado de 

crédito no Brasil fez com que seu indicador crescesse de maneira destacada e se 

aproximasse do observado no Chile, que possui o maior índice de crédito da 

amostra selecionada em todos os anos avaliados. 

 Porém ao introduzir na análise países de maior importância no âmbito 

econômico mundial a situação se inverte. Quando levamos em conta as maiores 

economias do mundo (em termos de PIB), o Brasil aparece numa posição bem baixa 

no ranking crédito/PIB, ficando a frente apenas de países como México, Rússia e 

Índia– economias ainda tidas como em desenvolvimento. A figura abaixo mostra a 

comparação entre os indicadores de crédito do Brasil em relação aos países mais 

desenvolvidos e de maior renda. 
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Figura 22 - Crédito ao setor privado em % PIB das principais economias da 
mundo e do Brasil, de 2000 a 2011. 

 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 

 

Observa-se que, da amostra selecionada, todos os países possuem uma 

relação crédito/PIB acima de 100% no último ano avaliado. Neste critério, os 

Estados Unidos, por exemplo, possuem um volume de crédito três vezes maior do 

que o Brasil. Entendemos que essa diferença observada indica que o Brasil ainda 

possui um grande espaço para o crescimento no mercado de crédito e que atingir os 

patamares dos países de maiores produtos é uma condição importante para o 

desenvolvimento econômico do país. 

 

2.6.  Resumo e considerações sobre o mercado de crédito brasileiro. 
 

Em resumo, verificamos que apesar das boas expectativas após a 

estabilização da inflação, o mercado de crédito só começou a evoluir de forma 

significativa a partir de 2003.  

Ao avaliar de maneira mais aprofundada o mercado de crédito brasileiro 

durante os anos 2000, observamos que praticamente todos os tipos de crédito 

apresentaram avanço significativo. A despeito de parte dos autores que analisaram 
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o mercado de crédito brasileiro terem apontado com mais ênfase para os créditos às 

pessoas físicas como grandes propulsores do crescimento do crédito no Brasil, essa 

afirmativa não se corrobora pelos dados, uma vez que o crescimento dos créditos 

totais às pessoas físicas e jurídicas mostrou-se equilibrado, com apenas um 

pequeno destaque às pessoas físicas, que aumentaram cerca de 18% ao ano, 

contra 17% do crescimento médio do saldo de pessoas jurídicas. 

Se considerarmos a diferenciação entre os créditos com recursos livres e 

direcionados, notamos um aumento médio mais significativo das operações com 

recursos livres (19%), com destaque para os créditos com recursos livres para 

pessoas físicas, que evoluíram a uma taxa média de 23% de 2000 a 2012. Tal 

crescimento pode ser atribuído em boa medida à criação do crédito consignado, que 

permitiu forte avanço das operações de crédito pessoal e também às medidas de 

incentivo do governo, que em conjunto com as melhorias estruturais vividas pelo 

Brasil nos anos 2000, ajudaram a elevar de maneira significativa os financiamentos 

de veículos.  

Apesar do menor crescimento dos créditos direcionados, seu avanço também 

foi expressivo (16%), com destaque aos créditos às pessoas jurídicas, que 

cresceram a uma taxa média anual superior a 19%, influenciadas em grande medida 

pelas medidas do PAC, que aumentaram os volumes de concessões do BNDES, 

tanto nas operações diretas, quanto nas operações de repasse. 

Quando incluímos as informações de créditos segundo controle das 

instituições financeiras, notamos taxas de crescimento parecidas entre os saldos das 

instituições sob controle privado e controle público, porém o tipo de crescimento é 

diferenciado, tendo as instituições financeiras sob controle do capital privado se 

destacado por altas taxas de crescimento nos créditos às pessoas físicas e as sob 

controle público se desenvolvido de maneira um pouco mais homogênea, com taxas 

de crescimento mais equilibradas entre as modalidades de crédito para pessoas 

físicas e jurídicas. Outra constatação importante nesta análise foi a de que, até 

2008, os créditos das instituições financeiras privadas apresentavam taxas de 

elevação mais consideráveis do que as verificadas para instituições públicas, porém 

essa tendência reverte e aquelas instituições passam a crescer de maneira mais 

tímida. Os bancos públicos passam a partir de então, a desempenhar um importante 



62 

 

papel para o desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro por elevar seus 

índices de crédito e não permitir que o ritmo expansivo arrefecesse de maneira 

significativa.  

Neste sentido, nitidamente notamos um maior foco do crédito privado nas 

operações de mais curto prazo e aparentemente mais rentáveis, como crédito 

pessoal para consumo e capital de giro. Por outro lado, em geral, os bancos públicos 

atuaram de maneira mais definitiva nos créditos produtivos, com forte atuação do 

BNDES. Sendo assim, conforme discutimos no capítulo 1, o crédito produtivo é o 

que faz com que a economia de fato se desenvolva, indicando que os bancos 

privados não tem atuado no país nesta direção, deixando a cargo dos bancos 

públicos grande parte dos financiamentos deste tipo.  

 Além disso, o desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro no período 

fez com que o país se destacasse dentre os países da América Latina, 

apresentando índices de crédito ao setor privado sobre o PIB relativamente 

elevados. Por outro lado, ao se comparar com os países mais desenvolvidos, 

notamos que o mercado de crédito brasileiro se encontra em patamar inferior e 

ainda possui grande possibilidade de expansão. 

 Parte da literatura atribui parte deste relativo baixo desenvolvimento do 

mercado de crédito aos patamares relativamente elevados das taxas de juros e 

spreads bancários praticados no Brasil, já que em 2011, por exemplo, segundo o 

Banco Mundial (2013), as taxas de juros de empréstimos praticadas no Brasil eram 

maiores do que 40.p.p ao ano, versus uma taxa média de 11 p.p. nos países da 

América latina e 2 p.p. nos países de maiores rendas. No próximo capítulo 

procuraremos entender os principais determinantes destes elevados custos de 

financiamento e contextualizar a posição brasileira no cenário internacional.  
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3.  ANÁLISE DOS DETERMINANTES DOS CUSTOS DOS EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS NO AMBITO INTERNACIONAL 
  

 

O mercado de crédito brasileiro se desenvolveu de maneira importante e de 

forma relativamente homogênea dentre os tipos de crédito durante os anos 2000. 

Entretanto, o Brasil ainda apresenta indicadores de crédito com relação ao PIB 

abaixo dos verificados em economias mais avançadas, fator que pode estar 

fortemente relacionado ao fato de o país apresentar taxas de juros e spreads 

bancários em patamares muito superiores ao padrão internacional. Entender os 

motivos que explicam esta diferença de patamares torna-se importante para explicar 

a atual situação do mercado de crédito no Brasil. 

Grande parte da literatura sobre os determinantes dos custos de 

financiamento possui viés mais ortodoxo. Segundo o resumo de Gelos (2006), os 

principais fatores apontados como determinantes para a formação dos custos de 

crédito, dos spreads e das taxas de juros, nas comparações entre países são: 

direitos dos credores e da qualidade do quadro legal; grau de competição do setor 

bancário; ambiente macroeconômico; tributação, requerimento de reservas, 

regulação bancária e empréstimos subsidiados e; disponibilidade de informações 

sobre os mutuários. 

Por esta abordagem, pouca atenção é dada a um fator que, para nós, pode 

ser um dos principais determinante dos elevados custos de financiamento no Brasil: 

o papel da taxa básica de juros (SELIC), que como veremos neste capítulo, parece 

exercer forte influência no comportamento dos bancos com relação à alocação de 

seus ativos e precificação dos produtos de crédito. 

Sendo assim, nosso objetivo neste capítulo será o de analisar de maneira 

mais detalhada os itens mencionados acima como determinantes dos custos de 

crédito, a partir do princípio de que se tratam de variáveis relevantes e que podem 

ajudar a explicar a diferença entre os patamares de spreads e taxas de juros 

praticadas pelo setor bancário dos países. Além disso, buscaremos contextualizar a 

posição brasileira em cada um dos itens e compará-la a de outros países latino 

americanos e de maiores rendas.  
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3.1. Direitos dos credores e da qualidade do quadro legal 
 

Em geral, espera-se que países com ambientes legais mais desenvolvidos 

elevem as taxas de recuperação e reduzam o tempo no processo de reaver 

garantias. Dessa forma, acredita-se que quanto mais desenvolvido o quadro legal 

menor será o custo de crédito e maior será a redução nas taxas de juros e spreads 

bancários (Gelos, 2006). 

Essa afirmação é corroborada pelo estudo de Laeven e Majnoni (2003), que 

investigou os efeitos da eficiência jurídica nos spreads de diversos países. O estudo 

levou em consideração informações agregadas de spreads de operações de 

empréstimo de 106 países.  

Assim, os autores afirmam que: 

 

Uma das motivações por trás das reformas judiciais é que elas 

melhoram o clima para o investimento. Acredita-se que a 

transparência e a eficiência do sistema judiciário em prover melhor 

proteção aos direitos dos credores e julgamentos mais rápidos em 

casos de calotes podem reduzir as incertezas em torno do pagamento 

dos empréstimos em cenários pessimistas. Maiores volumes de 

recuperação e menores prazos para reaver garantias em caso de 

calote são vistos como indutores para os bancos reduzirem seus 

spreads sob as taxas de empréstimos e praticar menores taxas de 

juros em operações de crédito a seus clientes. Ao reduzir o nível das 

taxas reais de empréstimos, os bancos obtém sucesso não apenas em 

alcançar os clientes localizados mais para baixo na curva de demanda, 

mas também por reduzir a relevância da seleção adversa e do risco 

moral e assim, provavelmente, obter sucesso em ampliar a oferta de 

crédito para clientes que anteriormente racionados. (LAEVEN, 

MAJNONI, 2003, p.1 tradução nossa) 

Como variáveis explicativas, os autores utilizaram duas medidas diferentes 

para capturar a eficiência e a aplicação de práticas de direitos de propriedade por 

parte do Judiciário (e outras instituições legais). A primeira variável foi chamada de 

“PROP”, com o objetivo de capturar o grau de proteção de propriedade no país e 
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extraída do Índice de Liberdade Econômica da Heritage Fundation. Este índice varia 

de 1 a 5 e quanto maior a pontuação, maior é o grau de proteção da propriedade 

privada. Ele leva em consideração os seguintes aspectos: 

i) A liberdade do sistema judiciário com relação às 

influências do governo; 

ii) Código comercial para regular contratos; 

iii) Sanção de arbitragem estrangeira em disputas 

contratuais; 

iv) Expropriação comercial por parte do governo; 

v) Corrupção do sistema judicial; 

vi) Atraso de recebimento das decisões judiciais e 

vii) Propriedade privada legalmente concedida e garantida. 

 

A segunda variável, denominada “LAW”, procura mensurar o estado de direito 

no país. Trata-se da “da avaliação da lei e da tradição da ordem no país a partir do 

International Country Risk Guide (ICRG)” (LAEVEN, MAJNONI, 2003, p.9, tradução 

nossa) produzida pela agência de classificação de riscos Political Risk Services 

Group. Essa variável possui um escopo maior do que a primeira, por abordar uma 

maior noção do cumprimento das disposições legais. Ainda de acordo com os 

autores, a variável já foi utilizada por diversos outros estudos como proxy para a 

qualidade do sistema legal e sua aplicação aos contratos. Nesta variável, a escala 

vai de 0 a 6, sendo que quanto maior a pontuação, maior é a tradição para a lei e a 

ordem. 

Variáveis de controle também foram utilizadas, dentre elas as taxas de 

inflação dos países, dados sobre características da regulação bancária, se há 

imposições legais de reservas e qual é o seu grau, possibilidade dos bancos 

praticarem atividades financeiras não bancárias (como securitização e seguros), 

grau de concentração bancária, dentre outras. 

Como resultados, os autores concluíram que as duas variáveis relacionadas a 

qualidade do sistema legal dos países são altamente correlacionadas com níveis de 

spreads dos países e  
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[`]aparentam ser “o” principal direcionador das taxas de juros e 

spreads. Não apenas a significância estatística dos efeitos da 

eficiência judicial nos spreads bancários é muito forte, mas também o 

tamanho do impacto parece ser notável, indicando que, para um país 

típico de renda  média, a melhoria na proteção de seus direitos para os 

índices de proteção observados nos países do G10  geraria uma 

redução nos spreads de empréstimos de cerca de 2.0 a 2.5 pontos 

percentuais . (LAEVEN, MAJNONI, 2003, p.18, tradução nossa) 

 

Por fim, os autores afirmam que os resultados sugerem que, além de 

melhorias no clima macroeconômico como um todo, reformas no sistema judiciário 

podem melhorar a execução dos contratos legais e são essenciais para reduzir os 

custos da intermediação financeira nos países. 

Os dados utilizados pelos autores foram do ano 2000, época em que o Brasil 

possuía a nota 3 no Índice de Liberdade Econômica (PROP)19, o que o deixou 

abaixo, porém não muito, da média geral da base avaliada – que foi de 3,5. Diversos 

países se destacaram positivamente neste item e tiveram a nota máxima no período. 

Além dos países de maior renda, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, 

Inglaterra, Noruega e Dinamarca, o Chile também obteve a nota máxima neste item. 

Com relação ao International Country Risk Guide, utilizado na época do 

desenvolvimento do modelo de Laeven e Majnoni, o Brasil possuía a nota 2 (em um 

universo que variava de 0 a 6). Neste item, o país ficou abaixo da média (4,18) dos 

mais de 100 países avaliados20. 

No início dos anos 2000, diversos autores criticavam o quadro legal-

institucional brasileiro, como Troster (2001), que a época o avaliava como:  

uma colcha de retalhos, pouco adequada às nossas necessidades 

atuais. É resultado de ações ao longo do tempo, e não de um 

planejamento cuidadoso que privilegie a eficiência na intermediação 

                                                           
19 Apesar de algumas alterações de metodologia, ao avaliar os dados mais atuais (referentes a 2014), 
o Brasil continua com um índice abaixo da média geral, fazendo com que ficasse na posição 114 
dentre os 186 países avaliados. No ranking regional (América do Sul, América Central e Caribe) o 
Brasil aparece em 20° lugar dentre as 29 nações avaliadas. 
20 Vale ressaltar que nove países não possuíam o índice disponível. 
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bancária. Existem distorções que devem ser corrigidas. São 

necessárias regras específicas que deem um tratamento justo ao 

tomador de recursos, garantam o retorno dos depósitos e diminuam 

ônus e riscos da atividade bancária. A falta de boas regras cria custos 

que são dissipados pela sociedade brasileira, carente de recursos, 

enquanto que boas regras promovem uma boa intermediação, e têm 

de estar fundamentadas nos princípios de estabilidade, eficiência e 

justiça. (TROSTER, 2001, p.3) 

 

 Dentre as críticas do autor estavam:  

i) A ineficiência na aplicação da justiça: no Brasil os 

processos são custosos e demorados por conta de 

algumas distorções, como possuir uma estrutura obsoleta 

nos tribunais, falta de recursos humanos e técnicos, 

politização de decisões, excesso de recursos protelatórios 

e código processual desnecessariamente complexo. Para 

que esse quadro seja revertido, as sugestões são 

modernizar a gestão administrativa dos tribunais, possuir 

maior alocação de recursos humanos e matérias, vincular 

sentenças, restringir as decisões politizadas, reduzir os 

recursos postergadores além de simplificar o código 

processual;  

ii) Lei de falência antiquada: Troster argumenta que a lei de 

falências era inadequada para resolver problemas entre 

credores e devedores e data da primeira metade do 

século passado, quando a estrutura financeira e produtiva 

era muito diferente das dos dias atuais. “Na sua forma 

atual, a lei inviabiliza a sobrevida do empreendimento, 

elimina fontes de emprego e permite fraudes na 

liquidação de ativos produtivos” (TROSTER, 2001, p.3). 

iii) Indefinição da competência concorrente de órgãos 

subnacionais: estes órgãos regulamentariam a atuação 

dos bancos no Brasil, impondo restrições e obrigações 
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inconstitucionais ao sistema bancário (já que esta 

competência seria do Conselho Monetário Nacional – 

CMN). Essas atuações resultam em mais ônus aos 

bancos, que precisam revogar na justiça algumas regras 

impostas; 

iv) Tendência jurisprudencial de alterar condições de 

empréstimos: alguns empréstimos podem ter suas 

condições alteradas através de ações judiciais, o que 

gera um risco sistêmico. Exemplo disso é o leasing. 

Mesmo existindo contratos indexados ao dólar com taxas 

inferiores às taxas dos contratos sem indexação – já que 

embutem o risco de desvalorização cambial, alguns 

tribunais obrigaram os bancos a alterar os contrato para 

IPC, desde o momento da desvalorização cambial. 

v) Intempestividade de regras: existe uma tendência de que 

as regras com que os bancos atuam mudem 

bruscamente, o que impõe custos de adaptação elevados 

em razão da rapidez, da frequência e do curto prazo para 

adaptação às mudanças. Um exemplo são as mudanças 

de tributação ocorridas entre 1990 e 2000. 

vi) Separação de principal dos encargos: se há uma 

pendência judicial referente aos encargos de uma 

operação, o devedor não é obrigado a depositar o 

principal até que haja definição quanto aos encargos. Isso 

faz com que alguns clientes usem estes recursos judiciais 

para protelar o pagamento do principal, sobrecarregando 

desnecessariamente o judiciário. 

 

Diante de tantas críticas, o próprio Banco Central admitiu em seu Relatório de 

Economia e Crédito Bancário (RECB) de 2004, que o “ambiente institucional e 

jurídico brasileiro é pouco favorável ao crédito e, principalmente, aos credores” 

(RECB, 2004, p.35). Por conta disso, diversas medidas foram tomadas pelo governo 

e pelo Banco Central a fim de melhorar as condições do quadro legal-institucional 
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brasileiro e que atenderam de maneira direta às reivindicações apresentadas acima. 

Dentre elas, podemos citar, de acordo com o RECB de 2004:  

 

i) Sanção da lei 10.931, em 2004, que cria o patrimônio de 

afetação em empreendimentos imobiliários, que trata 

também da criação da CCB (cédulas de crédito bancário) 

e dos CCCB (certificados de cédulas de crédito bancário). 

De acordo com o Bacen, “por sua característica de título 

judicial, a CBB independe de um processo de 

conhecimento para sua execução judicial, o que agiliza e 

reduz os custos de cobrança de dívidas bancárias na 

justiça” (RECB, 2004, p.35). Além disso, a criação das 

CCCB, que são negociáveis em mercado, também foi 

importante, pois aumenta a liquidez e os atrativos para a 

concessão de crédito bancário;  

ii) Ainda sobre a lei 10.931, alguns artigos modificaram e 

atualizara a legislação sobre alienação fiduciária, 

estendendo sua utilização para operações em garantia e 

coisa fungível ou de direito. Essa nova legislação também 

contempla a capitalização dos juros nas operações de 

crédito com utilização de título executivo, o que reduz os 

riscos jurídicos das transações; 

iii) Novo tratamento dados aos contratos de financiamentos 

de imóveis, apartando o tratamento de valores 

controversos e incontroversos nas ações judiciais 

envolvendo estes créditos. Como esta nova disposição, o 

devedor fica obrigado a continuar pagando os valores 

incontroversos normalmente, no tempo e forma 

acordados, mesmo se houver processos judiciais acerca 

do contrato; 

iv) Diversas outras ações tomadas com vistas a simplificação 

da execução de títulos judiciais como, por exemplo, a 

eliminação de necessidade de abertura de novo processo 
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para liquidação e execução de uma sentença judicial (PL. 

3.253/2004). 

 

Outra ação importante e que atende de maneira explicita as reivindicações 

dos credores, traduzidas nas palavras de Troster, é a reforma da lei das falências, 

que tomou forma pela lei 11.101 e pela lei complementar 117 (ambas de 2005). De 

acordo com a RECB de 2005, essa foi uma das reformas mais importantes para a 

expansão da oferta de crédito e redução dos custos de financiamento já realizadas 

no país, uma vez que ela criou condições para recuperação de empresas em 

dificuldades financeiras, além de aumentar a segurança jurídica do crédito ao setor 

empresarial. As principais alterações de interesse dos credores são as que trataram 

das regras de prioridades de falências, fazendo com que os créditos com garantias 

reais passassem a frente dos créditos tributários. A partir desta mudança “as 

garantias reais passaram a cumprir melhor sua finalidade de reduzir risco de crédito, 

protegendo os credores na eventual insolvência da empresa devedora, a exemplo 

do que ocorre na legislação da maioria dos países” (RECB, 2005, p.16). 

Outras reformas também foram realizadas, mas acreditamos que, do já 

exposto, é possível inferir que parte significativa das críticas realizadas às leis e 

instituições brasileiras foram endereçadas e receberam tratamento. Neste sentido, 

podemos avaliar a posição relativa do Brasil no ranking 2013/2014 do índice de 

competitividade global do World Economic Forum (WEF). De acordo com o WEF, o 

indicador expressa como um país cria condições de ambiente legal, econômico e 

social para o desenvolvimento econômico sustentável e avalia 12 principais 

variáveis, que dizem respeito a políticas do governo, instituições e produtividade. 

A tabela 8 abaixo mostra a posição de algumas economias da América latina 

no ranking de 148 países avaliados pelo WEF, onde podemos notar que, ao 

contrário dos outros índices avaliados, o Brasil possui uma situação relativamente 

positiva, ficando mais bem avaliado que a maior parte dos países da América Latina: 
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Tabela 8 –  Ranking do Índice de Competitividade Global 2013/2014 de países 
da selecionados da América Latina 

País Posição Pontuação 

Chile 34 4.61 

México 55 4.34 

Brasil 56 4.33 

Peru 61 4.25 

Colômbia 69 4.19 

Equador 71 4.18 

Uruguai 85 4.05 

Bolívia 98 3.84 

Argentina 104 3.76 

Paraguai 119 3.61 

Venezuela 134 3.35 

Fonte: WEF, 2014. 

 

Com isso, parece que durante os anos 2000 diversas medidas foram tomadas 

com vistas a atender as demandas do setor bancário por um ambiente institucional 

mais pró-credor e que o Brasil ficou em uma posição relativamente de destaque 

entre as economias na América latina no indicar de competitividade global do WEF. 

 

3.2. Grau de competição do setor bancário 
 

Segundo Gelos (2006), apesar de ser difícil encontrar forte correlação entre 

medidas diretas de competição ou concentração e os spreads bancários, a literatura 

indica que maior intensidade na competição do setor bancário deve conduzir o 

mercado para menores níveis de spreads.  

Para entender estes efeitos, Peria e Mody (2004), buscaram primeiramente 

entender a relação entre os níveis de concentração e o aumento na participação de 

bancos estrangeiros – que deveria conduzir, a princípio, a maior competição por 

contar com mais players no mercado - nos spreads bancários dos países latino-

americanos durante os anos 90. Constatam que altos spreads, considerados como 



72 

 

uma medida do custo da intermediação financeira e que podem impedir o 

crescimento das poupanças e dos investimentos e implicam no fato de que o custo 

de utilização do sistema financeiro poder se tornar proibitivo para alguns possíveis 

mutuários. Além disso, acrescentam que tal efeito pode ser mais forte nos países em 

desenvolvimento, dado que, em geral, seus mercados de capitais são pequenos e 

pouco desenvolvidos, o que faz com que empresas e famílias dependam apenas 

dos bancos para suprir suas necessidades de financiamento. 

 O estudo utilizou dados de bancos de Argentina, Chile, Colômbia, México e 

Peru e verificou que todos os países (com exceção da Colômbia) observaram 

aumento expressivo da participação de bancos estrangeiros no sistema financeiro 

durante os anos 90. O período também foi marcado pela redução do número de 

instituições financeiras, isto é, aumento da concentração bancária (exceto no 

México), tendo países como Argentina e Peru experimentado redução do número de 

bancos da ordem de mais de 30%. Isto refletiu na concentração das operações de 

crédito na região, já que em grande parte do período, os cinco maiores bancos 

detinham mais de 40% do total das operações de crédito nos respectivos países. No 

Chile, por exemplo, a concentração das operações de crédito entre 1995 e 2000 

cresceu de 51,9% para 61,5% entre os cinco maiores bancos. A concentração 

bancária na região foi motivada por diversos fatores, como por exemplo, o 

fechamento de diversas instituições financeiras durante os períodos de crise (como 

durante o “efeito tequila”), entrada de bancos estrangeiros por meio de aquisição de 

bancos nacionais (isto é, não aumentado a competição bancária existente) e, ao 

mesmo tempo, fusões dos bancos domésticos com vistas à competição com os 

grandes bancos estrangeiros que se instalavam nos países.  (PERIA, MODY, 2004). 

 Para entender o comportamento dos spreads, Peria e Mody (2004) testaram 

algumas variáveis como: custos administrativos, participação do banco no total das 

operações de crédito, dummy para identificar bancos estrangeiros, taxa de inflação, 

taxa de juros real da economia, crescimento do PIB, dentre outras. Dentre as 

constatações alcançadas, destaca-se a de que os bancos estrangeiros tendem a 

praticar spreads menores do que os bancos domésticos devido a sua provável 

orientação para ganho de market share, por atuarem em mercados menos 

arriscados ou por possuírem maior eficiência de custos em relação aos bancos 

domésticos. Além disso, apontam para o fato de que, altas taxas de concentração 
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aumentam os spreads significativamente – em especial para os bancos domésticos, 

uma vez que a concentração bancária doméstica está associada diretamente aos 

altos custos administrativos. 

 Por sua vez, Belaisch (2003) analisou a relação entre o nível de concentração 

bancária e o desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil, uma vez que, 

segundo ele, a existência de mercados não competitivos, isto é, com um setor 

bancário que atue de maneira monopolista ou oligopolista, implica em poucos 

incentivos para aumento de eficiência, o que consequentemente gera elevadas 

taxas de juros e spreads bancários, o que desencoraja a demanda por altos volumes 

de empréstimos.  Além disso, o autor tencionou investigar a qualidade e a 

profundidade da intermediação financeira no país, ao comparar seus índices de 

eficiência e rentabilidade com o dos bancos de outras economias emergentes, como 

dos Estados Unidos, Japão e a zona do Euro. 

 A partir de suas análises, Belaisch (2003) verificou um aumento gradual na 

concentração bancária no Brasil, já que em 1995, os 10 maiores bancos brasileiros 

detinham 64,4% dos ativos bancários totais, passando para 70,3% em 2001. O 

número total de bancos também caiu de 184 para 135 (-27%) na comparação entre 

os mesmos anos. Com isso, o autor observou evidencias de que o setor bancário 

brasileiro não é competitivo, ainda assim, para corroborar tal hipótese, um modelo foi 

desenvolvido para avaliar a estrutura de mercado21, que levou a conclusão de que o 

setor bancário brasileiro se comporta de maneira oligopolista. Em exercício 

semelhante, porém com objetivo de avaliar créditos livres, Nakane (2003) indica que 

o setor bancário brasileiro apresenta forte concorrência, apesar de admitir a 

existência de desequilíbrio no poder de mercado. 

 A Febraban (2010), divulgou dados sobre concentração e concorrência do 

setor bancário brasileiro no período entre 2004 a 2007 e as comparou com outras 

economias do mundo22. Apesar da afirmativa de que “a concentração bancária não é 

alta no Brasil relativamente ao resto do mundo” (FEBABRAN, 2010, p.3), no último 

                                                           
21 O modelo foi baseado na teoria microeconômica convencional e tem como ponto chave o fato de 
que o produtos e as receitas monopolistas caem quando sua curva de custo marginal se desloca para 
cima. Por outro lado, em um setor em concorrência perfeita, um aumento nos custos marginais seria 
totalmente refletidos nos preços, aumentando assim a receita de cada um dos players como um todo. 
Entre estes extremos estará os setores oligopolistas. Para mais detalhes ver Belaish (2003). 
22 Para mais detalhes, ver Febraban (2010). 
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ano da comparação, o Brasil apresentou níveis de concentração semelhantes aos 

dos países de alta renda, média renda e China (os maiores índices da amostra 

selecionada). Países como Argentina, Chile, Colômbia, Coréia e Índia apresentaram 

concentração inferior a do Brasil, que no caso da Índia, por exemplo, verificou-se um 

índice de praticamente a metade do observado no Brasil. 

Ao avaliar a figura 23, com dados mais recentes dos cinco 23  e dos dez 

maiores bancos em ativos no Brasil, é possível verificar que sua participação nos 

ativos totais cresceram de maneira sucessiva entre 2001 e 2010 e estabilizaram 

durante os últimos três anos avaliados. 

 

Figura 23 - Participação nos ativos totais dos bancos dos cinco e dos dez 
maiores bancos em ativos do Brasil durante 2000 e 2013 no mês de junho. 

 

Fonte: Bacen, 2013. 

  

                                                           
23 Os cinco maiores bancos comerciais em termos de ativo dos anos em questão foram (do maior 
para o menor):Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF), Bradesco, Itaú e Unibanco em 
2000;  BB, CEF, Bradesco, Itaú e Santander-Banespa (SB) em 2001; BB, CEF, Bradesco, Itaú e 
Unibanco em 2002, 2003, 2004 e 2005; BB, Bradesco, CEF, Itaú e ABN-AMRO (ABN) em 2006; BB, 
Itaú, Brasdeco, CEF e ABN em 2007; Itaú, BB, Brasdeco, SB e CEF em 2008;   BB, Itaú, Brasdeco, 
SB e CEF em 2009 e 2010; BB, Itaú, Brasdeco, CEF e SB  em 2011; BB, Itaú, CEF, Brasdeco e SB  
em 2012 e 2013;  
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O significativo aumento na concentração observado de 2008 para 2009 é 

explicado por duas grandes alterações no panorama bancário brasileiro no período: 

a fusão entre Itaú (terceiro maior banco em ativos em 2008) e Unibanco (sexto maior 

banco em ativos no mesmo ano) e a compra das operações do Banco ABN AMRO 

Real (quinto maior banco em ativos também em 2008) pelo Santander24 (sétimo 

banco em ativos no período). 

 A partir da tabela 9 é possível observar os números da figura acima em 

detalhes e verificar o número de bancos no Brasil em cada ano: 

 

Tabela 9– Número de bancos e participação nos ativos totais dos bancos dos 
cinco e dos dez maiores bancos em ativos do Brasil durante 2000 e 2013 no 
mês de junho. 

Ano 
Número de 
Bancos 

% Ativos 
Totais Top 5 
maiores 

% Ativos 
Totais Top 10 
maiores 

2000 191 50,2% 61,8% 
2001 188 46,3% 58,6% 
2002 170 48,5% 60,8% 
2003 163 52,4% 63,8% 
2004 164 52,2% 64,2% 
2005 157 53,2% 66,0% 
2006 161 52,7% 66,6% 
2007 155 53,5% 70,2% 
2008 156 54,1% 71,0% 
2009 158 64,6% 76,2% 
2010 158 67,7% 78,9% 
2011 161 67,5% 78,5% 
2012 162 67,5% 78,0% 
2013 159 67,7% 77,8% 

Fonte: BCB, 2013. 

 

 A partir da tabela é possível notar uma queda significativa da quantidade de 

bancos no país durante o período avaliado, já que no início da década de 2000 havia 

                                                           
24 Apesar da compra das operações do Banco Real pelo Santander ter sido anunciada em 2007, nos 
registros do Banco Central os dados de ativos só foram unificados a partir de 2009. 
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191 bancos e em 2013, 159. Isto é, 32 bancos a menos ou uma redução de 

aproximadamente 17%. 

 As observações sugerem que a concentração bancária é um indicativo para 

níveis mais elevados de taxas de juros e spreads de empréstimos. Neste caso, o 

Brasil possui essa característica, já que na comparação com outros, o país possui 

índices de concentração relativamente altos, além do fato de que, durante os últimos 

anos, o setor se concentrou mais, seja pela redução do número de bancos em 

operação ou pela concentração dos ativos nas mãos dos maiores bancos. 

 

 

3.3. Ambiente macroeconômico 
 

Apesar de não haver um modelo geral que relacione desempenho 

macroeconômico e spreads bancários, acredita-se que economias com elevado grau 

de volatilidade podem comprometer a capacidade de pagamento dos mutuários e 

aumentar os riscos de default, por consequência, ocorreria também um aumento no 

valor dos spreads. Além disso, existem estudos empíricos que mostram que 

economias que apresentam elevadas taxas de inflação também apresentam 

elevados spreads (Gelos, 2006), como por exemplo, afirma Honahan (2003), que 

encontra forte correlação entre a taxa de inflação e a rentabilidade dos bancos, que 

também é refletida nos spreads e taxas de juros de financiamentos praticadas. Por 

outro lado, Bernanke e Gertler (1989) avaliam que aumentos na atividade econômica 

podem aumentar o patrimônio liquido dos mutuários e reduzir os spreads. 

A economia brasileira do início dos anos 2000 era alvo de diversas críticas, 

contava com elevado índice de endividamento externo (o que a tornava mais 

vulnerável e choques externos), taxas de desemprego relativamente altas, inflação 

em patamares relativamente altos, taxas de juros básicas muito acima da média, 

além de vir de décadas de baixo crescimento econômico. Durante os anos 2000, 

porém, observam-se diversas mudanças na macroeconomia brasileira que 

contribuíram para o aumento da estabilidade. Dentre elas, destacamos as melhorias 

nos volumes de reservas internacionais, que ajudou o país a se proteger das crises 
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internacionais, a sensível redução nos índices de desemprego, que alcançaram 

mínimas históricas nos últimos anos e a estabilidade dos preços, que apesar de o 

Brasil apresentar taxas de inflação consistentemente acima da média mundial, ela 

tem estado dentro das metas atribuídas, o deveria ajudar na formação de 

expectativas mais assertivas acerca do cenário futuro dos preços no pais.  

Nesse sentido, o Brasil se destaca positivamente como um dos países com 

menores taxas de desemprego, tanto na América Latina (conforme figura 24), como 

na comparação com países de maior produto (figura 25),  

 

 

Figura 24 – Percentual de desemprego nos países de maiores produtos da 
América Latina durante anos 2000. 

 

Fonte: Para os dados do Brasil, IBGE, 2013. Dados referentes à outros países, 

Banco Mundial, 2013. 
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Figura 25 – Percentual de desemprego nos países de maiores produtos do 
mundo durante anos 2000. 

 

Fonte: Para os dados do Brasil, IBGE, 2013. Dados referentes à outros países, 

Banco Mundial, 2013. 

 

 Em ambas as comparações, o Brasil inicia o período com taxas de 

desemprego maiores do que a maioria dos outros países (com exceção de Argentina 

e Colômbia) e termina, em 2012, ficando entre as economias com menor taxa– com 

o Japão sendo o único país a apresentar taxas de desemprego inferiores às 

verificadas no Brasil.  

Além da questão da redução do desemprego, vale ressaltar que, apesar de 

em patamares mais elevados do que os observados pelos outros países latino 

americanos, conforme tabela 10, a taxa de inflação tem se apresentado dentro das 

metas estabelecidas pelo Regime de Metas de Inflação (RMI). 
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Tabela 10   – Taxa de inflação dos países de maiores produtos da América Latina durante anos 2000. 

País 

Ano 
Média 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 
        
6,2  

        
9,0  

     
10,6  

     
13,7  

        
8,0  

        
7,2  

        
6,2  

        
5,9  

        
8,3  

        
7,2  

        
8,2  

        
7,0  

        
5,3   

        
7,9  

Argentina 
        
1,0  

     
(1,1) 

     
30,6  

     
10,5  

        
9,2  

        
8,8  

     
13,4  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

          
-     

        
5,6  

Chile 
     
10,3  

        
3,8  

        
4,2  

        
5,9  

        
7,5  

        
7,6  

     
12,8  

        
4,8  

        
0,5  

        
3,8  

        
8,8  

        
3,4  

        
1,8   

        
5,8  

Colômbia 
     
31,8  

        
6,5  

        
6,0  

        
6,8  

        
7,3  

        
5,6  

        
5,8  

        
5,0  

        
7,6  

        
3,4  

        
3,9  

        
7,0  

        
2,6   

        
7,6  

México 
     
10,8  

        
5,3  

        
5,6  

        
6,0  

        
7,6  

        
5,3  

        
5,8  

        
5,0  

        
6,0  

        
3,5  

        
4,1  

        
4,9  

        
3,6   

        
5,7  

Venezuela 
     
29,5  

        
8,0  

     
33,0  

     
34,9  

     
34,0  

     
29,6  

     
17,9  

     
15,4  

     
30,1  

        
7,8  

     
45,9  

     
28,1  

     
14,1  

  
      
25,3  

 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 
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Conforme a tabela 10, que compara as taxas de inflação apresentadas pelos 

países de maior produto da América Latina, verificamos que o Brasil situa-se entre 

os países de maior inflação. Nesse sentido, a inflação média anual do Brasil no 

período foi de 7,9%, enquanto México e Chile, por exemplo, apresentaram taxas 

médias de 5,7% e 5,8% respectivamente. Por outro lado, ao avaliarmos a 

estabilidade dos índices de preço, vemos que o Brasil é o segundo país com menor 

desvio padrão no período em questão, conforme tabela 11, abaixo: 

 

Tabela 11  – Média e Desvio Padrão da inflação dos países de maiores 
produtos da América Latina durante de 2000 a 2012. 

País Média 
Desvio 

Padrão 

Brasil 7.9 2.3 

Argentina 5.6 9.1 

Chile 5.8 3.5 

Colômbia 7.6 7.4 

México 5.7 1.9 

Venezuela 25.3 11.6 

Fonte:Banco Mundial, 2013. 

 

Se considerarmos apenas os últimos 5 anos com dados disponíveis, o desvio 

padrão apresentado pelo Brasil cai para 1.2p.p.. Essa menor volatilidade é 

importante e mostra que o país tem apresentado maior equilíbrio macroeconômico 

no período em questão, contribuindo significativamente para o aumento da 

previsibilidade do cenário macroeconômico futuro e facilitando a criação de 

expectativa dos agentes 

Na comparação com os países de maiores produtos, o diferencial entre as 

taxas de inflação do Brasil é maior, conforme podemos ver pela tabela 12. 
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Tabela 12– Taxa de inflação dos países de maiores produtos do mundo durante anos 2000 

País 
Ano 

Média 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 
       
6,2  

       
9,0  

     
10,6  

     
13,7  

       
8,0  

       
7,2  

       
6,2  

       
5,9  

       
8,3  

       
7,2  

       
8,2  

       
7,0  

       
5,3   

         
7,9  

Alemanha 
     
(0,7) 

       
1,1  

       
1,4  

       
1,1  

       
1,1  

       
0,6  

       
0,3  

       
1,6  

       
0,8  

       
1,2  

       
1,0  

       
1,2  

       
1,5   

         
0,9  

França 
       
1,6  

       
2,0  

       
2,2  

       
2,0  

       
1,7  

       
1,9  

       
2,1  

       
2,6  

       
2,5  

       
0,7  

       
1,0  

       
1,3  

       
1,5   

         
1,8  

Reino Unido 
       
0,8  

       
2,3  

       
2,5  

       
2,2  

       
2,4  

       
2,0  

       
2,9  

       
2,3  

       
3,2  

       
2,2  

       
3,1  

       
2,3  

       
1,7   

         
2,3  

Japão 
     
(1,2) 

     
(1,2) 

     
(1,6) 

     
(1,7) 

     
(1,4) 

     
(1,3) 

     
(1,1) 

     
(0,9) 

     
(1,3) 

     
(0,5) 

     
(2,2) 

     
(1,9) 

     
(0,9)  

      
(1,3) 

Estados 
Unidos 

       
2,3  

       
2,3  

       
1,5  

       
2,0  

       
2,7  

       
3,2  

       
3,1  

       
2,7  

       
2,0  

       
0,8  

       
1,2  

       
2,0  

       
1,7   

         
2,1  

China 
       
2,1  

       
2,1  

       
0,6  

       
2,6  

       
6,9  

       
3,9  

       
3,8  

       
7,6  

       
7,8  

     
(0,6) 

       
6,7  

       
7,8  

       
1,8  

  
         
4,1  

 

Fonte:Banco Mundial, 2013. 
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Enquanto Japão apresentou deflação média de 1,3% ao ano no período, 

Alemanha teve inflação média de 0,9%, França 1,8%, Estados Unidos 2,1%, Reino 

Unido 2,3% e China 4,1%.  

Ao avaliar o crescimento do PIB, conforme podemos vemos pela figura 26, o 

Brasil apresentou taxas de crescimento do PIB durante os anos 2000 em patamares 

considerados médios. De fato, da amostra selecionada, a taxa média de crescimento 

foi de 3,6%, enquanto a do Brasil ficou na casa dos 3,4%. Por outro lado, o Brasil 

apresentou menos oscilação nas taxas de crescimento, já que o desvio padrão do 

período para a taxa de crescimento brasileira foi de 2,2%. O desvio padrão médio da 

amostra como um todo ficou em 3,7%. Por outro lado, na comparação com países 

de maior renda, conforme figura 27, o Brasil apresentou taxas de crescimento mais 

robustas, sendo que da amostra selecionada, apenas China apresentou taxas de 

crescimento maiores do que as do Brasil. Da amostra selecionada, o crescimento 

médio foi de 2,9%. Se excluirmos a China (que cresceu em média 9,8%), a média 

geral fica em 1,7%. 

 

Figura 26 – Crescimento do PIB do Brasil e de principais países da América 
Latina durante anos 2000. 

 

Fonte: Banco Mundial, 2014. 
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Figura 27– Crescimento do PIB do Brasil e de principais países economias 
durante anos 2000. 

 

Fonte: Banco Mundial, 2014. 

 

A partir do apresentado, acreditamos que para o item “cenário 

macroeconômico” o Brasil apresentou melhorias estruturais significativas durante os 

anos 2000, que incluíram redução dos níveis de desemprego, aumento de reservas, 

manutenção de um cenário inflacionário e de crescimento econômico relativamente 

estáveis. Talvez um dos pontos de atenção, tendo em vista reduções nos custos de 

crédito e, por consequência, dos spreads e taxas de juros de empréstimos em 

financiamentos pelo setor bancário, seja a inflação que, apesar de estável, ainda é 

considerada alta nas comparações internacionais. 

 

3.4. Tributação, requerimento de reservas, regulação bancária e 
empréstimos subsidiados 
 

De acordo com Gelos (2006), quanto mais elevados os impostos e os tributos 

(sobre intermediação financeira, lucro e receita dos bancos, etc.) e os níveis de 

reserva exigidos (que, em geral, são remuneradas abaixo das taxas me mercado) 

maiores serão os custos de crédito das instituições financeiras a mais altos serão os 
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spreads praticados pelo setor bancário do país. De fato, é razoável considerar que 

impostos elevados podem reduzem o retorno sobre as operações de crédito, o que 

pode indicar aumento de taxas de juros e spreads. Por outro lado, níveis elevados 

de exigência de reservas compulsórias, fazem com que os bancos tenham menores 

níveis de alavancagem e tentem compensar a redução de recursos disponíveis para 

empréstimos com aumentos nas suas margens - o que também se reflete em taxas 

de juros e spreads maiores. 

Além disso, segundo Gelos(2006), barreiras regulatórias a entrada no 

mercado devem reduzir a competição e aumentar os spreads. Por fim, a existência 

de empréstimos mandatórios para grupos ou setores específicos, a taxas menores 

ou subsidiadas, deve incorrer na elevação dos custos bancários, que levarão ao 

repasse do ônus para outros mutuários por meio de maiores taxas de juros e 

spreads dos empréstimos e financiamentos não mandatórios. 

A partir de sua pesquisa, que utilizou dados médios de 1999 a 2002 extraídos 

do Bankscope, Gelos (2006) avaliou que os impostos incidentes sobre receitas e 

lucros dos bancos são, em geral, relativamente baixos na América Latina, quando 

comparados a outros países do mundo, com exceção de alguns países como 

Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru que, segundo o autor, apresentam 

características de tributação capazes de elevar os custos de crédito e os spreads, 

apesar da limitação de informações disponíveis, que dificulta a comparação. 

De acordo com seu estudo, o Brasil apresentou uma taxação média de 14,5% 

sobre o lucro bancário no período, o sexto maior valor dentre os 14 países 

avaliados. Os menores índices de tributação foram apresentados pelo Paraguai 

(1,1%), Chile (5,8%) e Costa Rica (7,1%). Por outro lado, Bolívia (47,2%), Colômbia 

(33%) e Peru (26,3%) destacaram-se pelos valores de tributação mais elevados. A 

mediana apresentada pela América Latina foi 13% e de outros países emergentes 

18,8%. 

Por meio dos “Relatórios da Economia Bancária e Crédito”, o Banco Central 

divulga dados sobre a composição das taxas de juros e spreads praticados pelos 

bancos brasileiros e, a partir destes relatórios, é possível avaliar quanto os impostos 

diretos contribuem para a composição das taxas de juros praticadas pelos bancos, 

isto é, da taxa de juros total dos bancos, quanto é referente aos impostos cobrados. 
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Os dados disponíveis são de 2004 a 2010 e neste período, conforme podemos ver 

pela figura 28, essa relação apresentou ligeiro aumento, em especial no ano de 

2008, quando os impostos diretos contribuíram com 9,28 p.p. para o valor total das 

juros praticadas naquele ano (versus uma média de 5,17 p.p. dos três anos 

anteriores). Entre 2009 e 2010, os valores voltaram a cair e mantiveram-se próximo 

a 6 p.p. 

 

Figura 28– Contribuição dos impostos para a formação das taxas de juros de 
empréstimos bancários no Brasil de 2004 a 2010, em p.p. 

  

Fonte: BCB, 2013 

  

Uma das explicações para esse avanço observado em 2008 e a posterior 

queda está no fato de que no início daquele ano, pelo Decreto nº 6.339, de 3 de 

janeiro de 2008,  o governo elevou as alíquotas do imposto sobre Operações de 

Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), 

fazendo com que o imposto para pessoas físicas saísse de 0,0041% ao dia para 

0,0082%, até um máximo de 3,0% (versus 1,5% anteriores), mais uma alíquota 

adicional de 0,38% sobre a operação de crédito. No caso de pessoas jurídicas, as 

alíquotas de 0,0041% ao dia com máximo de 1,5% foram mantidas, porém foi 

incluída a alíquota adicional de 0,38% sobre as operações de crédito. Essas 

instruções valeram até 11 de dezembro do mesmo ano, quando a crise internacional 

se mostrava mais intensa e obrigando que o governo voltasse às alíquotas de 

pessoas físicas para o mesmo patamar anterior (0,0041% ao dia, até um máximo de 
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1,5%), porém com a manutenção da alíquota adicional de 0,38% sobre as 

operações de crédito. 

 Assim, após um importante aumento no IOF no início de 2008 – que ajuda a 

explicar o pico da participação de impostos nas operações de crédito observado – o 

governo voltou a reduzi-lo, mesmo com a alíquota adicional, o que ajudou a 

estabilizar a contribuição dos impostos em um patamar ligeiramente superior ao 

período anterior. (RECB, 2008) 

Com relação aos depósitos compulsórios, algumas medidas foram tomadas 

pelo Banco Central com vistas a reduzir os custos de crédito (taxas de juros e 

spreads bancários) e incentivar o desenvolvimento do mercado de crédito no Brasil. 

De acordo com o RECB (2008), dentre as medidas tomadas com vistas a redução 

dos custos com depósitos compulsórios destaca-se: 

 

i) Redução do recolhimento de compulsórios de 45% para 

42% (não remunerados) sobre os depósitos à vista 

(Circular BCB nº 3.413, de 2008); 

ii) Redução para 15% sobre os depósitos a prazo (Circular 

BCB nº 3.127, de 14 de junho de 2002), com dedução 

aumentada de R$300 milhões para R$700 milhões 

(Circular BCB nº 3.408, de 2008) e para R$2,0 bilhões 

(Circular BCB nº 3.410, de 2008); 

iii) Reduzido de 100% para 40% o cumprimento da 

exigibilidade em títulos federais, passando os demais 

60% a serem recolhidos em espécie, sem remuneração 

(Circular BCB nº 3.427, de 2008); 

iv) Redução de 25% para 15% sobre os depósitos 

interfinanceiros de sociedades de arrendamento 

mercantil, com dedução de R$ 2,0 bilhões da base de 

cálculo, 40% da exigibilidade em títulos federais e 60% 

em espécie, sem remuneração (Circular BCB nº 3.427, de 

2008). 
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v) Autorização da utilização de até 40% dos recolhimentos 

compulsórios sobre depósitos a prazo para aquisição 

interbancária de operações de crédito   (Circular BCB nº 

3.407, de 2008). Este limite foi aumentado para 70% dos 

mesmos recolhimentos (Circular BCB nº 3.411, de 2008). 

vi) Autorização da dedução da base de cálculo do 

recolhimento compulsório sobre os depósitos a vista do 

adiantamento voluntário de até 60 contribuições mensais 

do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) (Circular BCB nº 

3.416, 2008), que teve seu estatuto modificado para que 

houvesse maior flexibilidade na realização de depósitos e 

na aquisição de direitos creditórios de instituições 

financeiras e sociedades de arrendamento mercantil 

(Resolução CMN nº 3.656, de 2008). 

 

Apesar dos esforços do Banco Central se concentrarem no combate a crise 

internacional, o Brasil manteve os maiores índices de reservas liquidas sobre os 

ativos bancários da amostra selecionada (países de maior relevância na América 

Latina25 e de maiores produtos no mundo), conforme figura 29 abaixo, construída a 

partir de dados do Banco Mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Não foram encontrados dados disponíveis para países como Argentina, China e Reino Unido. 
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Figura 29 – Percentual de reservas liquidas bancárias sobre os ativos 
bancários  em países selecionados 

  

Fonte: Banco Mundial, 2014 

 

A explicação para esses níveis mais elevados está no fato de que, nos anos 

subsequentes a crise internacional, parte das medidas que visavam a redução dos 

custos com compulsórios foram modificadas visando “enxugar a excesso de liquidez 

do sistema” (RECB, 2010), isto é, o Banco Central julgava que após as medidas de 

redução de custos com compulsórios havia um excesso de liquidez na economia e 

para que este excesso fosse “drenado” resolveu alterar algumas medidas. Um 

exemplo disso é que, após uma redução de 15% para 13,5% (Circular nº 3.468, de 

28 de setembro de 2009), o recolhimento sobre depósitos a prazo e interfinanceiros 

de sociedades de arrendamento mercantil foi recomposto para os mesmos 15% 

(Circular nº 3.485, de 24 de fevereiro de 2010). 

 Por outro lado, ao avaliar os dados de taxas de juros e spreads decompostos 

do Bacen, verificamos uma queda acentuada nos custos referentes a compulsórios, 

subsídio cruzado, encargos fiscais e Fundo Garantidor de Crédito (FGC), conforme 

figura 30 abaixo: 
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Figura 30– Contribuição dos depósitos compulsórios, subsídio cruzado, 
encargos fiscais e Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para a formação dos 
spreads bancários no Brasil de 2004 a 2010, em p.p. 

  

Fonte: BCB, 2013 

 

 Como os dados não são abertos, não é possível identificar precisamente o 

quanto cada componente contribuiu para a redução do item em questão. Entretanto, 

de acordo com REBC de 2010 divulgado pelo Banco Central, que também destaca a 

redução de 3.3 p.p. para 1.1 p.p. nos depósitos compulsórios, subsídio cruzado, 

encargos fiscais e Fundo Garantidor de Crédito (FGC), é importante fazer uma 

análise sobre o  

[...]impacto dos efeitos indiretos da inadimplência e dos custos 

administrativos, além dos efeitos diretos sobre o spread 

bancário, por meio de subsídios cruzados referentes à 

inadimplência e custos administrativos do crédito rural e do 

imobiliário (BACEN, 2010).  

 

De acordo com a mesma publicação, o crédito rural apresentou no período 

uma tendência à redução da inadimplência (principalmente após 2008) e nos custos 

administrativos. Este movimento fez com que o subsidio cruzado estimado do crédito 

rural reduziu de 64% das receitas dos empréstimos rurais em 2004 para algo 

próximo a 14% em 2010. Já com relação aos empréstimos imobiliários, nota-se uma 
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redução das despesas administrativas, de cerca de 65% das receitas de 

empréstimos imobiliários em 2004 para aproximadamente 38% em 2010. Tal fato fez 

com que o Banco Central afirmasse que, de acordo com suas estimativas, as 

receitas de financiamentos sejam suficientes para cobrir a quase totalidade dos 

custos dessa modalidade de crédito subsidiado (BACEN, 2010). 

 A queda neste item fez com que, somando-se os custos de “impostos” e 

“depósitos compulsórios, subsídio cruzado, encargos fiscais e Fundo Garantidor de 

Crédito (FGC)”, houvesse uma redução dos custos de financiamento com estes itens 

da ordem de 1.7 p.p. (aproximadamente 19%), conforme tabela 13: 

 

 

Tabela 13 – Contribuição dos impostos diretos e dos depósitos compulsórios, 
subsídio cruzado, encargos fiscais e Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para a 
formação dos spreads bancários no Brasil de 2004 a 2010, em p.p. 

Discriminação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   
Var. 

Período 
(p.p.) 

Var. 
Período 

(%) 

1 - Taxa de Aplicação 53.1 53.3 47.3 40.2 52.9 40.3 39.7 
 
13.4 -25% 

2 - Compulsório + 
Subsídio Cruzado 
 +  Encargos Fiscais e 
FGC 3.3 2.9 2.1 1.8 2.1 1.6 1.1 2.2 -66% 
 3 - Impostos Diretos 5.6 5.6 5.4 4.6 9.3 6.0 6.1 -0.5 10% 
Soma Itens 2 e 3 8.9 8.5 7.5 6.4 11.4 7.5 7.2 1.7 -19% 
                      
Fonte: BCB, 2013 

  

Justamente por esta queda, não corroboramos a opinião de alguns autores, 

como Troster (2001), que é mais pessimista ao afirmar que “não pode haver spread 

baixo com essa estrutura. A oferta de crédito vai ser sempre escassa se não houver 

uma mudança na tributação explícita (leia-se IOF, Imposto de Renda, CPMF, PIS, 

COFINS e Contribuição Social) e na tributação implícita (leia-se depósitos 

compulsórios)” (TROSTER, 2011, p.8). Apesar de admitirmos que o Brasil possui 

espaço para melhorias – em especial com relação ao requerimento de reservas - 
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acreditamos que o país evoluiu positivamente e aparentemente está na trajetória 

correta. 

 

3.5. Disponibilidade de informações sobre os mutuários 
 

Gelos (2006) acredita que a existência de informações sobre os potenciais 

mutuários deve reduzir o risco de calote e também os spreads praticados. Chu e 

Schechtman (2003) corroboram essa afirmativa e acrescentam que também é 

importante que os mutuários tenham acesso às informações dos bancos e cita que  

[...]os principais problemas informacionais encontrados 

pelo tomador se devem à dispersão das taxas e à não 

transparência da precificação do crédito de acordo com as 

características individuais do tomador. Há ainda, 

particularmente no caso dos pequenos tomadores, os 

custos de mudança (switching-costs), que, no aspecto 

informacional, se devem ao desconhecimento da 

instituição financeira das características do novo cliente.” 

(CHU; SCHECHTMAN, 2003, p.1) 

 

Com relação ao acesso a informação sob a ótica do credor, Chu (2003) utiliza 

a teoria econômica e define uma estrutura de informações com dados de 

informações negativas sobre o devedor – implicando em afirmar que possíveis 

clientes com informações negativas possuem maiores riscos, o que aumenta o 

spread bancário, e que informações positivas teriam um efeito de redução nas taxas 

de juros e spreads dos empréstimos, acabando por beneficiar o tomador.  

Quanto às informações negativas, dentre as proposições encontradas 

destaca-se o fato de que, quando um devedor fica inadimplente, o banco credor irá 

comunicar todos os outros potenciais fornecedores de crédito, fazendo com que o 

mutuário fique sem acesso ao mercado de crédito, o que gerará incentivos para que 

os tomadores permaneçam adimplentes. O resultado teórico parece confirmado pela 

prática já que, de acordo com Chu e Schechtman (2003), a Serasa, um dos maiores 
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bureaus de crédito do país, foi criada a partir dos bancos e contava em principio 

apenas com as informações deles mesmos. Outro exemplo é a criação do Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC) pelas associações comerciais com vistas a 

compartilhar informações negativas de seus associados.  

Por outro lado, as informações positivas são obtidas pelas instituições 

financeiras a partir da identificação do comportamento dos clientes em suas 

operações rotineiras, como compensação de cheques, emissão de extratos e 

aplicações financeiras. Certos tipos de clientes possuirão características que os 

identifiquem como bons pagadores e, em geral, os bancos não compartilharão estas 

informações, pois isso não o permitiria explorar uma renda informacional do 

tomador. Assim, Chu (2003) entende que os bancos não compartilham suas 

informações positivas obtidas nas operações com seus clientes. 

O fato dos bancos não dividirem suas informações positivas, acarreta em 

duas implicações: 

i) Ao mudar para outro banco, os clientes irão se defrontar 

com um custo informacional na mudança, já que o novo 

banco demorará certo tempo de relacionamento para 

conhecer a qualidade deste novo cliente. Kim et al (2001), 

corroboram esta hipótese para bancos da Noruega. 

Utilizando dados de painel, estimaram um custo de 

mudança em 4,1 p.p. durante o período de 1988 e 1996, o 

que significava aproximadamente um terço da taxa média 

à época. 

ii) Como consequência do custo da mudança, “o banco 

incumbente consegue extrair uma renda informacional 

dos seus bons clientes. Essa renda informacional consiste 

em cobrar um spread acima do correspondente ao risco 

desse bom cliente.” (CHU; SCHECHTMAN, 2003, p. 3).  

 

Alguns outros trabalhos também verificaram a existência e a prática de 

extração de renda informacional, como Sharpe (1990) e Dell’Ariccia (2001). Além 
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disso, Berger et al. (1999) apontam para o fato de que a renda informacional dos 

clientes ajuda a persistência dos lucros bancários. 

As informações de crédito se iniciaram majoritariamente a partir do 

compartilhamento de dados negativos de pagamento. Foi apenas após certo tempo 

que informações de natureza positiva receberam maior atenção. No Brasil, um 

sistema de informações positivas abrangentes a todos mutuários só foi 

implementado em 2013, caracterizando o Brasil como último país a aprovar esse 

tipo de ferramenta entre os países do G20 e dos BRICs26. Entretanto, informações 

referentes aos financiamentos de maior valor já eram computadas na Central de 

Riscos do Banco Central. A partir destes dados, Chu e Schechtman (2003), 

utilizaram dados (positivos e negativos) de tomadores corporate entre 2000 e 2002 

para estimar modelos de previsão de inadimplência. A ideia era comparar o grau de 

assertividade entre um modelo construído apenas com informações negativas 

(tempo de atraso, proporção do financiamento em atraso, etc.) e um modelo 

chamado de completo, que contivesse tanto informações positivas e negativas. 

A partir de um modelo de regressão logística os autores afirmam 

primeiramente que a inclusão de informações positivas revela-se significativa para 

explicação da ocorrência de default, verificado ao nível de confiança de 1% através 

de testes de significância. Essa importância também ficou confirmada através de um 

forte aumento na medida de ajustamento pseudo-R2 de 0,138 no modelo com dados 

negativos apenas para 0,231 no modelo completo. Concluem que a inclusão de 

informações positivas melhora substancialmente a capacidade de previsão de 

default e permite aos bancos conceder maiores volumes de crédito com menores 

índices de inadimplência (Chu, Schechtman, 2003). 

Ao avaliar o indicador percentual de cobertura privada de bureaus de 

crédito27, do Banco Mundial, verificamos que o Brasil apresenta índices de cobertura 

em relação a população adulta abaixo de parte dos países da América Latina e dos 

países de maior produto do mundo como um todo, conforme figura 31 e figura 32. 

                                                           
26

 De acordo com a Serasa Experian, 2012. 
27 De acordo com o Banco Mundial, 2014, este indicador “reporta o número de indivíduos ou firmas 
listadas por um escritório de crédito privado com informação atual de repagamento, débitos não 
pagos ou créditos em aberto. O número é expresso como um percentual da população adulta”. Sendo 
assim, as informações disponíveis no Banco Central acerca de indivíduos e empresas não devem 
estar contabilizadas neste indicador. 
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Figura 31– Percentual de cobertura privada dos bureaus de crédito em países 
selecionados da América Latina de 2004 a 2013.  

 

 

Fonte: Banco Mundial, 2013 

 

 Dentre os países latino americanos selecionados, nota-se que o Brasil partiu 

de uma cobertura de 42% em 2004 para 63% de cobertura em 2013, um avanço de 

50%. Também obteve níveis de cobertura de bureaus de crédito acima do Chile 

(6%), porém, Argentina e México atingiram 100% de cobertura no mesmo ano e 

Colômbia 84%. 
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Figura 32– Percentual de cobertura privada dos bureaus de crédito em países 
de maior produto de 2004 a 2013. 

 

Fonte: Banco Mundial, 2013 

 

Quando comparamos o índice de cobertura dos bureaus de crédito no Brasil e 

nos países de maior renda (que possuíam dados disponíveis no Banco Mundial), a 

diferença é maior, sendo que da amostra selecionada, já em 2011, praticamente 

todos os países possuíam cobertura de 100% da população adulta. Destaque para 

os Estados Unidos que desde 2004 – primeiro ano com informações disponíveis – 

possui este índice máximo de cobertura. Gelos (2006) afirma ainda que a 

disponibilidade de informações nos países da América Latina é mais limitada 

inclusive na comparação com outros mercados emergentes. 

O Banco Central corrobora a importância da existência de informações acerca 

dos mutuários: 

O maior acesso a informações [...][é] importante[s] para 

assegurar maior concorrência no mercado de crédito. Não 

adianta ter um grande número de bancos ou um alto grau de 

desconcentração bancária, se os bancos concorrentes não tem 

as informações relevantes sobre o cliente[...]. Sem 

informações, só o banco onde o cliente já opera consegue 
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avaliar o risco de crédito envolvido na operação de empréstimo. 

(RECB, 2004, p.33) 

 

 Preocupado com a disparidade de informações, o Banco Central tem 

tomado diversas medidas com vistas ao aumento da disponibilidade de informações 

(tanto para os clientes quanto para os mutuários). Dentre as ações, destacamos:  

i) Desde 1999, as informações básicas sobre os juros 

praticados pelas instituições financeiras passaram a estar 

disponíveis no site do Banco Central; 

ii) A partir de 2001, os bancos começaram a ter a obrigação 

de fornecer informações mais detalhadas, inclusive nos 

extratos mensais gratuitos, sobre os encargos financeiros 

cobrados; 

iii) Criação da portabilidade de informações cadastrais, 

fazendo com que os bancos sejam obrigados a fornecer a 

seus clientes (desde que solicitado), informações 

cadastrais dos últimos dois anos, compreendendo os 

dados pessoais, histórico de operações de crédito, saldo 

médio mensal, aplicações financeiras, dentre outras e;  

iv) Redução do limite mínimo de obrigatoriedade de cadastro 

na Central de Risco de Crédito, do banco central, das 

operações de crédito de R$50 mil para R$5 mil, em 2001.  

 

Apesar dos índices de cobertura divulgados pelo Banco Mundial mostrarem 

que o Brasil ainda possui menos informações do que, em especial, os países de 

maior renda, notamos que o percentual de cobertura da população adulta brasileira 

melhorou substancialmente durante os anos 2000 e que o Banco Central apresentou 

diversas medidas para que esse valor aumente ainda mais. Talvez a medida mais 

importante tenha sido a implementação das informações positivas de crédito, que 

apesar de já aprovada ainda é incipiente no país, já que se espera que ainda 

demore algum tempo até que os bureaus consigam autorização dos mutuários para 
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o cadastro das informações e que os bancos e instituições financeiras aprendam a 

utilizar essas informações e as incorpore em seus modelos de risco de crédito. De 

qualquer maneira, acreditamos que, mais uma vez, o país atuou de maneira direta 

neste item, fazendo com que as informações acerca de mutuários e bancos estejam 

cada vez mais disponíveis para a contraparte envolvida na negociação. 

 

3.6.  Estudos empíricos realizados no Brasil 
 

A partir destas constatações, nesta seção buscaremos verificar estudos 

empíricos realizados no Brasil com vistas a entender a variação dos spreads 

brasileiros durante os anos. Nos últimos quinze anos, alguns trabalhos foram 

realizados para identificar os principais determinantes no âmbito nacional das 

elevações ou quedas dos spreads.  

Apesar dos esforços do Banco Central com a divulgação da composição dos 

spreads bancários em fatores como custo administrativo, despesas com 

inadimplência, impostos, margem liquida etc., Koyama e Nakane (2002a) 

entenderam que seria necessário mais esforços para entender o impacto esperado 

nos spreads a partir de variação de um de seus componentes. Para tal, utilizaram 

um modelo econométrico - método VAR (vetor auto-regressivo) - com variáveis de 

1994 a 2001, com o objetivo de identificar os principais determinantes do spread 

bancário, além de avaliar a sensibilidade deste spread às estas variações.  

Para o cálculo do spread foi estimada uma equação com os logaritmos 

naturais das variáveis da taxa SELIC, custos administrativos, níveis de risco 28 , 

impostos indiretos e taxa média mensal do compulsório sobre depósitos à vista. 

Como conclusão, os autores atestaram que as principais variáveis que determinam 

as variações dos spreads foram: a taxa SELIC, despesas administrativas, impostos 

indiretos e, principalmente, o nível de risco, indicando que pioras nas expectativas 

com relação ao cenário macroeconômico devem levar ao aumento dos spreads. 

Em um cenário de reversão da tendência de queda dos spreads, os mesmos 

autores procuraram (por meio de modelo ARIMA) compreender este movimento. 

                                                           
28 Para mais detalhes ver Koyama e Nakane (2002a, p. 10)  
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Corroborando os resultado do estudo anterior, verificaram que a direção ascendente 

dava-se, em especial, por fatores conjunturais, confirmando o impacto de uma 

deterioração do panorama macroeconômico, indicado por variações da SELIC e da 

produção industrial, por exemplo (Koyama e Nakane, 2002b). 

A partir do modelo de dois estágios desenvolvido por Ho e Saunders29 e 

utilizando dados mensais de 1997 a 2000 para 142 bancos, Afanasieff, Lhacer e 

Nakane (2002) objetivavam verificar entre variáveis micro ou macroeconômicas, 

quais eram mais relevantes na explicação do comportamento dos spreads no 

período avaliado. 

Dentre as variáveis microeconômicas que foram testadas para cada banco 

estão: 

 “[`] a) número de agencias bancárias; b) a proporção de depósitos 

não remunerados dos ativos operacionais totais; c) a proporção de 

fundos remunerados do total de ativos financeiros; d) custos 

operacionais; e) Liquidez do banco; f) a proporção das receitas de 

serviço com relação às receitas operacionais totais; g) o patrimônio 

líquido do banco; e h) A alavancagem do banco”. (AFANASIEFF et al., 

2002, p.17, tradução nossa)  

Com relação as variáveis macroeconômicas, os autores testaram a taxa de 

juros de mercado, uma proxy para prêmio por risco, taxa de inflação, taxa de 

crescimento do produto, taxa de requerimento de reservas dos depósitos à vista e 

impostos. 

  Nesse sentido, os autores concluíram que as variáveis macroeconômicas 

parecem ser mais importantes para explicar os spreads bancários do que as 

características microeconômicas individuais dos bancos, com ênfase na taxa básica 

de juros, crescimento do produto e tributação. Utilizando a mesma metodologia e 

agregando outras variáveis, Afanasieff, Lhacer e Nakane (2002, apud Dantas et al, 

2011) chegaram a resultados semelhantes. 

Para um período posterior (2001 a 2004), Bignotto e Rodrigues (2006) 

utilizaram a metodologia de Chamberlain – baseada no modelo de Ho e Saunders - 

                                                           
29 Para mais detalhes ver, Ho e Saunders (1981) 
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e encontraram que, dentre as variáveis explanatórias com relevância estatística 

estavam: custos administrativos, risco de crédito, risco de juros, tamanho do banco e 

a SELIC. 

 Com vistas a corroborar a ideia de que fatores macroeconômicos são 

importantes para a determinação dos spreads bancários dos produtos de crédito, 

Oreiro et al. (2006) afirmam que  

[...] em consonância com a literatura internacional empírica – 

que os fatores macroeconômicos são importantes, no Brasil, na 

explicação da determinação do spread bancário. Em particular, 

destacam-se: (i) a elevada volatilidade da taxa de juros [...]; (ii) 

o nível da taxa de juros[...] (iii) a produção industrial [...]. 

(OREIRO et al., 2006, p.631) 

 Mais recentemente, Manhiça e Jorge (2012), baseados em dados de 

balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado de 2000 a 2010 para 140 

bancos, encontraram forte correlação entre os spreads e custos operacionais, 

patrimônio líquido dos bancos, nível de desemprego (utilizado como proxy para risco 

de crédito), inflação e taxa de juros.  

Apesar de não muito numerosos, os estudos realizados no Brasil corroboram, 

em geral, as hipóteses apontadas pela literatura aqui abordada, como por exemplo o 

fato de índices de inflação e nível de tributação afetarem os custos de crédito no 

país. 

 

3.7.  Resumo da situação brasileira e avaliação dos spreads e taxas de juros 
no Brasil no período de acordo com a teoria convencional 

 

Ao avaliar os itens apontados pela literatura tradicional como determinantes 

dos custos de crédito entre os países, identificamos que o Brasil apresentou 

melhoras significativas em praticamente todas as características apresentadas como 

indicativas para custos elevados e por consequência spreads e taxas de juros de 

empréstimos e financiamentos altos. 
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Assim, temos argumentos para acreditar que as reformas realizadas no 

ambiente legal e institucional devem ter elevado as taxas de recuperação e 

reduziram o tempo nos processos de reaver garantias, tendo como consequência 

spreads e taxas de juros menores. Neste sentido, o Brasil possui um indicador de 

grau de competitividade global relativamente bom quando comparado com os outros 

países da América Latina.  

Observamos que quanto mais concentrado é o setor bancário maiores 

deverão ser os spreads praticados pelos bancos e instituições financeiras já estas 

deverão exercer seu relativo poder de mercado e praticar taxas de juros e spreads 

mais elevados. Neste quesito, observamos que o Brasil possui um setor financeiro 

mais concentrado – direção que se intensificou nos últimos anos devido à 

concentração dos ativos bancários e redução no número de bancos - frente a 

maioria dos países latino americanos e de maiores produtos no mundo.  

Com relação ao ambiente macroeconômico dos anos 2000, verificamos que 

os níveis de emprego atingiram recordes históricos, que nossos índices de preço se 

reduziram e estabilizaram e que a economia voltou a apresentar crescimento 

relativamente elevado em comparação com as décadas anteriores. Apesar de ainda 

termos espaços para melhorias, acreditamos que neste quesito o Brasil se destacou 

de maneira marcante durante os anos 2000, mantendo bons indicadores 

macroeconômicos mesmo durante a grande crise financeira mundial, eclodida em 

2008. 

Ao contrário de algumas afirmativas, o patamar de tributação ao setor 

bancário no Brasil parece apenas ligeiramente acima da média dos países da 

América latina e abaixo dos verificados para outras economias emergentes, apesar 

de ter se elevado de maneira sutil nos últimos anos. Além disso, os custos com 

empréstimos subsidiados apresentaram queda durante os anos 2000. Por outro 

lado, quanto aos requerimentos de reservas, a situação brasileira é diferente, já que 

nas comparações internacionais figuramos entre os países de maior necessidade de 

reservas compulsórias. 

Quanto às informações disponíveis relativas aos mutuários, novamente 

observamos uma forte melhoria durante os anos 2000, porém, devido ao relativo 

atraso na aprovação e utilização de dados positivos de crédito, ainda figuramos 



101 

 

entre os países que não possuem cobertura de 100% de sua população adulta com 

informações de crédito disponíveis. 

Estudos empíricos realizados no Brasil corroboram boa parte das hipóteses 

levantas, mostrando, por exemplo, que a taxa de inflação, custos administrativos e 

impostos influenciam de maneira significava a variação dos spreads praticados no 

Brasil durante os anos. 

A partir dessa análise, o cenário que se desenha é de um país que 

apresentou diversas melhorias durante os anos 2000, que certamente contribuíram 

para a redução dos spreads e taxas de juros praticadas pelos bancos em suas 

operações de empréstimos e financiamentos, conforme podemos ver pela figura 33 

tabela 14.  

 

Figura 33– Taxas de juros e spreads das operações de crédito no Brasil, de 
2004 a 2010, em p.p. ao ano. 

 

Fonte: REBC, 2008, 2009 e 2010.  

 

 Ao avaliar a evolução das taxas de juros e spreads das operações de crédito 

em geral no Brasil de 2004 a 2010, nota-se uma tendência de queda – interrompida 

em 2008 devido à crise financeira internacional – fazendo com que no último ano 

com dados disponíveis, as taxas de juros e spreads tenham atingido seus valores 
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mínimos, a saber, 27,9 p.p. para este e 39.7 p.p. para o primeiro ano avaliado. A 

tabela 14, que mostra a composição dos spreads e taxas de juros, nos permite uma 

avaliação mais detalhada dos principais itens responsáveis pela redução observada. 
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Tabela 14 – Composição e variação das taxas de juros e spreads das operações de crédito no Brasil, de 2004 a 2010, em 
p.p. ao ano. 

                    

Discriminação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  

Var. 
 
Período 
(p.p.) 

Var. 
 
Período  
(%) 

A - Taxa de juros média das op. Crédito 53,1 53,3 47,3 40,2 52,9 40,3 39,7 -13,4 -25% 
B  - Taxa de Captação 17,6 16,9 12,6 11,8 12,9 10,5 11,8 -5,7 -33% 
 1 -Spread médio das op. Crédito 35,6 36,4 34,8 28,4 40,0 29,8 27,9 -7,7 -22% 
 2 - Custo Administrativo 7,3 7,1 6,2 5,2 4,1 4,3 3,5 -3,8 -52% 

 3 - Inadimplência  8,6 10,0 10,6 8,1 10,7 9,1 8,0 -0,6 -7% 
 4 - Compulsório + Subsídio Cruzado + 
 Encargos Fiscais e FGC 3,3 2,9 2,1 1,8 2,1 1,6 1,1 -2,2 -66% 

 5 - Margem Bruta, Erros e Omissões (1-
2-3-4) 16,3 16,4 15,8 13,3 23,2 14,9 15,2 

-1,1 -7% 

 6 - Impostos Diretos 5,6 5,6 5,4 4,6 9,3 6,0 6,1 0,5 10% 
 7 - Margem Líquida, Erros e Omissões 
(5-6) 10,8 10,8 10,4 8,8 13,9 8,9 9,1 

-1,6 -15% 

                  
  

Fonte: REBC, 2008, 2009 e 2010. 
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Nota-se que, em todos os anos, o componente mais significativo para a 

composição das taxas de juros praticadas são as taxas de captação, que em média 

responderam por aproximadamente 29% da taxa total. Na sequência, verificamos as 

margens liquidas dos bancos (representando em média 22% da taxa total), seguidas 

de perto pelos custos com inadimplência, que representaram em média 20% do total 

das taxas de juros cobrados pelos bancos. O quarto componente mais influente 

foram os impostos diretos, que representaram 13% do total das taxas de juros. Em 

seguida aparecem os custos administrativos, que representaram 11%. 

Com exceção dos impostos diretos que, como era de se esperar, apresentou 

aumento de 0,5 p.p (10% de elevação) entre 2004 e 2010. Todos os outros 

componentes tiveram queda no período. Em termos absolutos, taxa de captação (-

5,7 p.p.), custos administrativos (-3,8 p.p.), custos com compulsório, subsídio 

cruzado, encargos fiscais e FGC (-2,2 p.p.) e margem líquida, erros e omissões (-1,6 

p.p.) foram os principais responsáveis pela queda de 13,4 p.p. nas taxas de juros 

médias praticadas pelos bancos.  

Ao relacionar os itens apontados pela literatura como determinantes dos 

custos de crédito, verificamos que apesar da relativa estabilidade na exigência de 

depósitos compulsórios, os custos administrativos e a inadimplência referentes aos 

empréstimos subsidiados caíram, o que ajuda a explicar a redução dos custos com o 

item “compulsório, subsídio cruzado, encargos fiscais e FGC”, que também estão 

dentro do esperado. 

Uma possível explicação para a forte redução de 52% nos custos 

administrativos está relacionada ao fato de que, as fusões realizadas no período, 

podem ter contraído o número de funcionários dos bancos, fazendo com que estes  

ganhassem eficiência. Além disso, a própria estrutura bancária (em especial privada) 

do capitalismo é consensualmente dinâmica e voltada para resultados, sendo assim, 

os bancos podem ter buscado ganho de eficiência com vistas a melhores resultados. 

As reformas institucionais realizadas no período também podem ter auxiliado 

também na redução dos custos administrativos. Estas mesmas reformas, em 

conjunto com a estabilidade macroeconômica e aumento na disponibilidade de 

informações acerca dos mutuários, são importantes para explicar os 7% de queda 

nos custos com inadimplência.  
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Entretanto, ao avaliar as reduções totais das taxas de juros e spreads do 

setor bancário, ainda não conseguimos explicar a maior parte da queda. Isto é, 

supondo que o total da queda verificada nos itens custos administrativos (-3,8 p.p.), 

compulsório, subsidio cruzado, encargos fiscais e FGC (-2,2 p.p.) e inadimplência (-

0,6 p.p.) sejam reflexo das reformas e melhorias observadas (frutos em parte das 

reivindicações da analise de economistas ortodoxos), conseguimos explicar menos 

de 50% do total dos 13,4 p.p. de queda nas taxas de juros no período. Isto ocorre 

porque, ao avaliar os motivos apontados pela literatura da economia tradicional, não 

encontramos razões, a principio, que expliquem a notória queda de 33% (-5,7 p.p.) 

nos custos de captação e 15% (-1,6 p.p.) das margens liquidas dos bancos. 

Trataremos destes itens nas próximas seções.  

Apesar de todas as melhorias observadas e destas quedas nos custos de 

credito no período – que fizeram com que os spreads médios saíssem de um valor 

próximo a 35 p.p. ao ano para outros em torno de 27 p.p. - ao realizarmos 

comparações internacionais acerca das taxas de juros e spreads praticados no 

mundo, vimos que o Brasil ainda figura entre os países de maiores taxas e spreads.  

Na próxima seção veremos em mais detalhes a posição brasileira frente a outras 

nações.  

 

3.8.  Comparações internacionais 
 

Apesar das limitações comparativas30, verificamos a partir da figura 34 que no 

período de 2000 a 2011 a taxa média dos empréstimos ao setor privado no Brasil 

ficou na casa de 52% ao ano, acima da taxa média das principais economias da 

América Latina (14%), dos BRICS (10%) e das economias de maior PIB (3,7%). 
                                                           
30 De acordo com o site do Banco Mundial (2013), “[...] the terms and conditions attached to these 
rates differ by country, however, limiting their comparability”. Nakane e Costa (2005) observaram 
esses problemas metodológicos nas comparações e discutiram acerca do tema: [...] há de se 
esclarecer de forma mais precisa a metodologia de construção da variável spread bancário. No caso 
brasileiro, o spread divulgado oficialmente pelo Banco Central é calculado como a diferença entre a 
taxa de juros média dos empréstimos de carteira livre e a taxa média de captação dos bancos. Ele se 
refere, portanto, a apenas um subconjunto das operações de crédito efetuadas pelo sistema bancário, 
o subconjunto das operações nas quais os bancos tem liberdade de precificação. Se o objetivo for 
calcular o spread geral – ou médio – da indústria, há que se levar em conta outras modalidades de 
crédito, como os créditos direcionados a taxas subsidiadas, que tem um spread significativamente 
inferior ao dos empréstimos de carteira livre e que possivelmente respondem em parte pelas altas 
taxas dos primeiros. (NAKANE; COSTA, 2005 p.59) 
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Verificamos que nos últimos anos todas as séries indicadas apresentam tendência 

de queda, porém, por conta da diferença de escala, o Brasil aparenta ser o que teve 

a maior queda – e de fato teve, porém apenas em termos absolutos. Ao se realizar 

uma análise relativa entre 2011 e 2000, o Brasil foi o que proporcionalmente 

apresentou menor queda nas taxas relativas, com uma queda de 23%, contra 35% 

em média na América Latina, 41% nos BRICS e 70% nas economias de maiores 

produtos. 

 

Figura 34– Taxas de juros anual de empréstimos ao setor privado 

 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 

 

Para exemplificar, Dowbor (2012) mostra que as mesmas instituições 

financeiras praticam taxas de juros em patamares muito diferentes no Brasil e em 

outros países. Pela figura 35 abaixo, podemos ver a diferença entre a taxa de juros 

anual real de empréstimos pessoais praticadas por bancos no Brasil e no exterior, 

em 2009. O caso que mais chama a atenção é o do banco HSBC, que pratica no 

Brasil uma taxa de juros anual quase dez vezes maior do que a praticada no Reino 

Unido. A diferença entre as taxas de juros praticadas pelo Citibank também tem 

altas proporções, já que no Brasil uma operação de crédito pessoal sairia por uma 

taxa anual próxima a 61% e nos Estados Unidos 7,28%. 
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Figura 35– Taxa anual de juros real total sobre empréstimos pessoais em 
instituições financeiras em países selecionados na primeira semana de 2009 

 

Fonte: DOWBOR, 2012. 

 

Mesmo as informações de spreads sendo limitadas, a partir da tabela 15 é 

possível de se ter uma ideia de que, também com este indicador, as conclusões são 

parecidas com as observadas anteriormente e o Brasil continua, nitidamente, como 

o “líder” nas comparações com os mesmos países. 
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Tabela 15 – Spread médio anual das operações de crédito de países selecionados no período de 2001 a 2011 em pontos 
percentuais 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Média 

Alemanha 6,5 7,0 * * * * * * * * * 6,7 

China 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 

EUA * * * * * * * * * * * * 

França 4,0 3,6 3,9 4,4 * * * * * * * 4,0 

Japão 1,9 1,8 1,8 1,7 1,4 1,0 1,1 1,3 1,3 1,1 1,0 1,4 

Reino Unido * * * * * * * * * * * * 

Média Principais Economias** 4,0 4,0 3,0 3,1 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,7 

Brasil 39,8 43,7 45,1 39,5 37,8 36,9 33,1 35,6 35,4 31,1 32,9 37,4 

Argentina 11,5 12,4 9,0 4,2 2,4 2,2 3,1 8,4 4,1 1,4 3,4 5,6 

Chile 5,7 4,0 3,4 3,2 2,7 2,9 3,1 5,8 5,2 3,0 3,7 3,9 

Colômbia 8,3 7,4 7,4 7,3 7,5 6,6 7,4 7,4 6,9 5,7 7,0 7,2 

México 6,6 4,5 3,9 4,7 6,2 4,2 4,4 5,7 5,1 4,1 4,0 4,8 

Venezuela 6,9 7,6 8,0 5,9 5,2 5,2 6,4 6,2 3,5 3,5 2,6 5,5 

Média Princ. Eco. América Latina** 7,8 7,2 6,3 5,1 4,8 4,2 4,9 6,7 4,9 3,5 4,1 5,4 

Brasil 39,8 43,7 45,1 39,5 37,8 36,9 33,1 35,6 35,4 31,1 32,9 37,4 

China 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 

Índia * * * * * * * * * * * * 

Rússia 13,1 10,8 8,5 7,7 6,7 6,4 4,9 6,5 6,7 4,8 4,0 7,3 

Média BRICs (exceto Brasil) 8,3 7,0 5,9 5,5 5,0 5,0 4,1 4,8 4,9 3,9 3,5 5,3 

Brasil 39,8 43,7 45,1 39,5 37,8 36,9 33,1 35,6 35,4 31,1 32,9 37,4 
 

Fonte: Banco Mundial, 2013. 
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Dentre todos os países com informações disponíveis, o Japão foi o que 

apresentou o menor spread médio no período 2001-2011, ficando em 1,4% ao ano. 

A média dos países com as principais economias ficou em 2,7% ao ano, contra 5,4% 

das principais economias da América Latina e 5,3% dos BRICs. O Brasil apresentou 

um spread médio, de acordo com o BM31, de 37,4% no período, isto é, 12 vezes 

maior do que o apresentado pelos países desenvolvidos e praticamente seis vezes 

maior do que os dos BRICs e da América Latina. 

Neste sentido, assim como Gelos (2006), que afirma que o baixo grau de 

desenvolvimento do setor de crédito na América Latina parece estar correlacionado 

aos elevados spreads praticados pelo setor bancário da região, grande parte da 

literatura aponta para as elevadas taxas de juros (e spreads) aplicadas pelos bancos 

no Brasil como um dos principais determinantes para o ainda baixo grau de 

desenvolvimento do crédito no país32. 

As figuras 36 e 37, referentes ao Brasil, ajudam a corroborar a afirmativa de 

que spreads menores tendem a gerar maior nível de concessão de crédito, 

mostrando que no período analisado (2003 a 2012), há forte correlação inversa entre 

as variáveis para os créditos com recursos livres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Vale ressaltar que os valores de spreads e taxas de juros do Banco Mundial não são exatamente 
iguais aos disponíveis e divulgados pelo Banco Central, entretanto, em geral os valores fica muito 
próximos em termos de magnitude e para fins comparativos, parecem adequados. 
32 Ver por exemplo, Oreiro, Paula et al, 2005. 
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Figura 36– Volume de crédito de operações com recursos livres e spread anual 
de 2003 a 2012 

 

Fonte: BCB, 2013. 

 

 

Figura 37 – Volume de crédito de operações com recursos livres e spread 
anual de 2003 a 2012 

 

Fonte: BCB, 2013. 

 

 

A figura 37 mostra, para o período 2003-2012 como um todo, uma forte 

correlação inversa entre os spreads e a concessão de crédito. Por sua vez, a figura 

36 mostra que, a partir de 2003, os spreads das operações de crédito no Brasil 

apontam para uma tendência não regular de queda – e por consequência um 

aumento no volume de concessões. A interrupção da tendência de queda dos 
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spreads em 2008 e 2009 pode ser explicada pela crise econômica mundial, que fez 

com que os bancos, em um cenário de maior incerteza, voltassem a elevar suas 

taxas de juros e spreads como forma de proteção ao risco.   

 A questão que fica agora é: mesmo após as reformas institucionais, aumento 

na disponibilidade de informações acerca dos mutuários, estabilização da economia, 

etc., por que o Brasil ainda apresenta taxas de juros e spreads bancários tão acima 

dos verificados em outros países, como Argentina, México, Colômbia e Venezuela? 

Além disso, por que ao avaliar os itens apontados pela literatura tradicional não é 

possível explicar a maior parte da queda observada nas taxas de juros das 

operações de crédito no Brasil? 

A teoria convencional não trata do papel da taxa básica de juros (SELIC, no 

caso Brasil) na formação dos custos de crédito. Por outro lado, a teoria pós-

keynesiana trata do tema e a influência desta variável nas taxas de juros e spreads 

praticados no Brasil fica evidenciada se tivermos em conta que  em todos os testes 

econométricos realizados no Brasil, conforme item 3.6, a SELIC apareceu como 

determinante na formação dos nossos custos de crédito. 

 

3.9.  O papel da SELIC 
 

Apesar das sistemáticas reduções, em especial a partir de 2003, conforme 

figura 38, a SELIC ainda figura entre as maiores taxas básicas do mundo, 

principalmente quando comparada às taxas das principais economias em termos de 

PIB, como mostrado pelas figuras 39 e 40. 
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Figura 38 – Taxa de juros SELIC anualizada de 2000 a 2013 

. 

Fonte: BCB , 2013. 

 

 

Figura 39– Taxa de juros nominal básica de países selecionados em junho de 
2014. 

 
Fonte: Tradingeconomics, 2014. 
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Figura 40– Taxa de juros real33 de países selecionados de maio de 2014 

 
 
Fonte: Money You, 2014. 
  

 

Consideramos esse fato como relevante para a determinação dos spreads e 

taxas de juros praticados pelos bancos brasileiros, por que, em linha com a teoria 

keynesiana e pós-keynesiana, acreditamos que os bancos (e banqueiros) agem de 

acordo com suas próprias expectativas em relação ao futuro, não se subordinando 

às preferências dos depositantes e às determinações das autoridades monetárias, 

podendo escolher entre ofertar crédito (mesmo sem possuir previamente reservas, 

como vimos) ou manter seus ativos em opções mais líquidas e mais seguras. Ainda, 

a decisão de alocação de recursos dos bancos em uma “economia monetária da 

produção [...] estará sujeita a mudanças permanentes, e sua composição será [a] 

expressão de sua escala de preferência por liquidez em cada momento.” 

(OLIVEIRA; CARVALHO, 2007, p.373). 

Os bancos escolherão a composição de seus portfólios de acordo com a taxa 

de juros de cada ativo disponível, conforme Keynes (1985) detalhou no capítulo 17 

de sua “Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda”.  Essa taxa de juros será 

definida de acordo com quatro variáveis, a saber: 

                                                           
33 Calculada a partir da taxa de juros nominal atual e da inflação projetada para os próximos 12 
meses. 
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• �: rendimento esperado de posse ou utilização do bem; 

• �: custo de carregamento ou manutenção do ativo; 

• �: prêmio pela liquidez, isto é, o montante que “as pessoas estão 

dispostas a pagar pela conveniência ou segurança potenciais 

proporcionadas pelo poder de se dispor dele” (KEYNES, 1985, 

p.222) ou, em outras palavras, como descrito por Oliveira e 

Carvalho (2007, p.374), o prêmio pela liquidez pode ser 

considerado o “rendimento monetário que as pessoas abrem mão 

em razão da conveniência ou segurança oferecidas pela liquidez”. 

• �: valor de mercado do bem (com apreciação ou depreciação). 

 

Desta maneira, entendemos que a taxa de juros (i) de cada ativo será 

determinada pela seguinte equação:  

 

� = �	 + 	�	– 	�	 + 	� 

 

Assim, Keynes (1971, p.59) dividiu as opções de ativos dos bancos em 

basicamente três grandes tipos: “(i) letras de câmbio e empréstimos de curto prazo, 

(ii) investimentos [e] (iii) adiantamentos à clientes”, sendo que, em geral, os 

adiantamentos aos clientes (empréstimos comuns) para Keynes então seriam mais 

rentáveis do que os investimentos (em títulos públicos ou privados), que seriam mais 

rentáveis do que empréstimos de curto prazo e letras de câmbio. Por outro lado, os 

empréstimos de curto prazo e as letras de câmbio seriam mais líquidos do que os 

investimentos, que seriam mais líquidos que os empréstimos comuns. 

Como definido por Paula (1999a, p. 18),  

[...] nessa abordagem, a preferência pela liquidez é refletida em 

termos do trade off entre retornos monetários (�	 + 	�	– 	�) e o 

prêmio pela liquidez [...] do [ativo], causando assim 

substituições na estrutura de demanda por ativos, que se 

diferenciam de acordo com combinações de retornos 
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monetários e prêmio pela liquidez que eles oferecem, sendo a 

liquidez valorizada quando a incerteza aumenta. 

 

Neste sentido, a concessão de crédito do banco dependerá de suas 

expectativas quanto à capacidade futura de pagamento do mutuário e de sua 

preferência pela liquidez em um ambiente de incerteza no presente. A volatilidade 

destes fatores gerará flutuações na oferta de crédito e, por consequência, na 

capacidade de investimento, renda, emprego e consumo da economia (Paula, 

1999a). 

Assim, quando as expectativas dos banqueiros são otimistas em relação ao 

futuro pagamento dos empréstimos, à retomada dos bens dados como garantia e às 

taxas de juros, a oferta de empréstimos aumentará em detrimento da alocação de 

recursos em ativos mais líquidos (e teoricamente mais seguros e menos rentáveis), 

possibilitando maior dinamização do processo produtivo e afetando positivamente os 

resultados da economia real. 

Porém, é precisamente nesse momento em que a SELIC pode distorcer a 

alocação dos recursos dos bancos e os spreads e taxas de juros praticados. Além 

de implicar em maior custo de captação, a SELIC representa um elevado custo de 

oportunidade de se ofertar financiamentos, uma vez que elas remuneram parte dos 

títulos da dívida do país.  

Os rendimentos dos títulos da dívida pública geram uma distorção na 

alocação de recursos dos bancos, uma vez que tornam os títulos – que já são de 

baixíssimo risco e de alta liquidez - em ativos altamente rentáveis. Sendo assim, no 

caso do setor bancário brasileiro, aparentemente não se verifica o esperado trade-off 

entre rendimentos monetários (a + q – c) e não monetários (l). Em outras palavras, 

os altos juros que o governo brasileiro pratica “permitem que a preferência por 

liquidez dos bancos não implique abstenção pela preferência por rentabilidade, 

dados os referidos atributos dos títulos públicos” (OLIVEIRA; CARVALHO, 2007, p. 

391). 

Ao dispor da opção de alocar recursos em um ativo atrativo como este, os 

bancos ofertarão menos crédito do que poderiam ou caso decidam fazer, cobrarão 
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um elevado spread que compense a menor liquidez (e maior risco) da operação, já 

que, como já apontado anteriormente, a princípio os empréstimos tenderão a ser 

mais lucrativos (e menos líquidos) do que os investimentos em títulos.  

Como se observa na tabela 16 abaixo, as estimativas de lucro das operações 

de crédito dos bancos – representados pela linha “margem líquida, erros e 

omissões” - têm estado próximas à taxa básica de juros da economia , que parece 

determinar um limite mínimo para as estimativas de retorno. Manhiça e Jorge (2012, 

p.11) corroboram esse limite ao afirmar que 

O alto nível da taxa básica de juros brasileira se torna uma 

referência para todas as outras operações no mercado 

bancário e define o nível mínimo de remuneração desejado 

pelos bancos para outras aplicações. Neste sentido, a taxa 

básica de juros passa a representar um custo de oportunidade 

dos bancos, elevando, em último caso, o custo do crédito 

através da prática de taxas de empréstimo elevadas para os 

tomadores finais.  

  

Tabela 16 – Decomposição do spread bancário e SELIC média anualizada 

Discriminação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   

A - Taxa de Aplicação 53,11 53,33 47,31 40,18 52,91 40,32 39,70 
B  - Taxa de Captação 17,55 16,93 12,55 11,78 12,93 10,51 11,83 
 1 - spread total 35,56 36,40 34,76 28,40 39,98 29,81 27,87 
 2 - Custo Administrativo 7,26 7,06 6,22 5,15 4,06 4,25 3,50 
 3 - Inadimplência  8,64 10,04 10,61 8,07 10,68 9,12 8,01 
 4 - Compulsório + Subsídio Cruzado + 
 Encargos Fiscais e FGC 

3,34 2,94 2,13 1,83 2,09 1,57 1,14 
 5 - Margem Bruta, Erros e Omissões (1-2-
3-4) 16,32 16,36 15,80 13,34 23,15 14,88 15,22 
 6 - Impostos Diretos 5,56 5,57 5,38 4,55 9,28 5,95 6,10 
 7 - Margem Líquida, Erros e Omissões 
(5-6) 10,76 10,79 10,42 8,79 13,87 8,92 9,12   

       Selic Anualizada Média  16,25 19,13 15,28 11,98 12,38 10,03 9,82   
 

Fonte: BCB, 2013 

 



117 

 

Apesar de não ser objeto principal de seu estudo, Belaish (2003) ajuda a 

entender como, de fato, e a SELIC pode distorcer a alocação de recursos do sistema 

bancário brasileiro. A partir da análise do tamanho dos ativos dos bancos durante o 

ano 2000, ele caracteriza o sistema financeiro brasileiro como grande e dominado 

predominantemente pelos bancos, porém não se verifica a mesma profundidade de 

intermediação financeira observada pelo setor bancário de outros países, isto é, a 

extensão pela qual os bancos intermediam os fluxos de captação de depósitos e os 

direcionam para crédito. Por exemplo, o tamanho do setor bancário no Brasil era 

comparável ao dos Estados Unidos quanto ao tamanho de seus ativos em relação 

ao PIB, porém concede menos da metade do crédito com relação ao PIB do que os 

bancos nos norte-americanos. Reforça essa hipótese de baixa concessão de crédito  

pelo setor bancário no Brasil o fato de que o sistema bancário brasileiro era maior do 

que os de Argentina e México (no caso deste último, três vezes menor que o 

brasileiro em termos de ativos com relação ao PIB) e concedia praticamente a 

mesma proporção de empréstimos em relação ao PIB do que eles. 

Ao avaliar a composição dos ativos dos bancos, complementa ao afirmar que, 

a figura que emerge no Brasil é uma em que o sistema financeiro tradicional - onde o 

papel dos bancos seria tradicionalmente de intermediar o fluxo de captação de 

poupança e concessão - não é predominante. Segundo ele, os bancos brasileiros 

atuam de maneira significativa nos mercados de capitais, investindo boa parte de 

seus recursos em títulos do setor público, assim, o setor público tem se utilizado do 

mercado de títulos públicos em uma proporção grande “e isso é especialmente 

verdadeiro para o Brasil, o maior emissor neste mercado entre as economias latino 

americanas avançadas, onde o estoque da dívida pública excedeu 40% do PIB ao 

final de 2000” (BELAISH, 2003, p.5, tradução nossa) 

 Cardim de Carvalho (2003) também corrobora a importância da alta 

rentabilidade dos títulos da dívida do governo brasileiro ao entender que: 

Os incentivos são perversos tanto do lado do ativo, quanto do passivo. 

Bancos são estimulados a concentrar aplicações na aquisição de títulos 

públicos, ao invés de apoiar o setor privado. Pelo lado do passivo, o estimulo 

é para a captação de recursos apenas junto aos grupos de renda média e 

alta, capazes de adquirir os serviços mais diversificados e sofisticados que 

interessam às instituições bancárias. [...] [Assim,] Certamente, o SFB se 
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encontra em posição extremamente cômoda no presente em uma conjuntura 

que lhe é extremamente favorável: títulos públicos oferecem uma 

possibilidade de elevados retornos, com baixos ou nulos riscos de crédito, 

mercado ou liquidez [...] (CARDIM DE CARVALHO, 2003, p.12) 

 

 Ainda, de acordo com um estudo do banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) de 2005, verificou-se que o setor bancário brasileiro possui 

uma alocação relativa em ativos da dívida pública muito acima da média. Este índice 

no Brasil estava acima dos 30%, enquanto na América latina e Caribe é 15% e em 

países desenvolvidos 10% (Oliveira, Carvalho; 2007). 

Ao avaliar os dados do Banco Central acerca da composição dos ativos 

bancários (figura 41), notamos que, apesar da tendência de queda, a 

representatividade dos títulos públicos nos ativos bancários ainda beira os 20%. 

Entretanto, a figura 41 nos mostra mais do que isso: ao inserir em um mesmo gráfico 

os dados da SELIC, representatividade dos títulos e do crédito nos ativos bancários, 

fica nítida a correlação positiva entre representatividade dos títulos públicos e valor 

da SELIC, além da correlação inversa das duas várias citadas com a participação 

das operações de crédito nos ativos bancários. 
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Figura 41– Taxa SELIC anual média e participação das operações de crédito e 
de títulos e valores mobiliários nos ativos bancários nos meses de dezembro, 
de 2000 a 2013. 

 

 

Fonte: BCB, 2014 

 

No início dos anos 2000 a SELIC se apresentava em patamares mais 

elevados e a representatividade dos títulos nos ativos totais passava dos 30%. Com 

o passar dos anos e a redução gradual - porém constante – da SELIC, notamos 

paralelamente uma queda na participação dos títulos nos ativos bancários e um 

subsequente aumento das operações de crédito. A participação dos títulos que 

chegou a 34% em 2001 terminou 2013 em 19% - tendo a SELIC média anual 

variado de 17,5% ao ano para 7,2% nos anos em questão. A forte queda da SELIC 

reduziu de maneira importante a rentabilidade e, por consequência, a atratividade 

dos títulos públicos atrelados a este indicador, o que pode ter levado os bancos a 

buscarem formas mais lucrativas de alocação de ativos, como é o caso das 

operações de crédito. 

Ao retomamos à análise da decomposição das taxas de juros e spreads 

bancários, entendemos que as quedas observadas nos dados referentes às 

margens líquidas e às taxas de captação – não explicadas pela teoria tradicional - 
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não foram surpresa ao se considerar que essas duas variáveis deverão ser 

fortemente correlacionadas com a taxa SELIC. No primeiro caso, como vimos, a 

SELIC (por remunerar parte dos títulos da dívida do governo) parece servir como 

valor mínimo exigido para retorno dos investimentos e, como a SELIC apresentou 

quedas substancias durante a década de 2000, os níveis de margens líquidas 

também caíram. Quanto ás taxas de captação, também se espera uma queda já que 

parte dos recursos captados pelos bancos é remunerado por indicadores atrelados à 

SELIC, como no caso de Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). Além disso, 

podemos inferir que a busca por novas oportunidades de alocação levou os bancos 

a reduzirem suas margens, tendo em vista que custos de crédito mais acessíveis 

aos mutuários podem aumentar a demanda por crédito.  

Por outro lado, apesar das reduções da SELIC observadas nos últimos anos, 

como vimos, ela ainda se encontra em patamares relativamente elevados, o que nos 

ajuda a entender, pelo menos em partes, o porquê de as taxas de juros e spreads 

bancários praticados no Brasil serem muito maiores do que os verificados em outros 

países. Além disso, a SELIC nestes patamares continua a distorcer a alocação dos 

ativos bancários, uma vez que, apesar das reduções, o atual patamar de 

representatividade de títulos nos ativos bancários no Brasil ainda é alto na 

comparação internacional, em especial para os bancos privados, conforme podemos 

observar na figura 42: 
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Figura 42 – Participação das operações de crédito e de títulos e valores 
mobiliários nos ativos bancários dos 50 maiores bancos brasileiros em termos 
de ativo, em dezembro de 2013. 

  

Fonte: BCB, 2014 

 

Verificamos que o percentual de títulos e valores mobiliários e instrumentos 

financeiros derivativos nos ativos bancos públicos é 14%, nos bancos privados eles 

representam ainda 21%. Por outro lado, o percentual de participação das operações 

de crédito e arrendamento mercantil nos ativos dos bancos públicos é maior, 

representa 47%, enquanto para os bancos privados 36%, mostrando a importância 

dos bancos públicos para o desenvolvimento econômico. 

Apesar das possíveis críticas que possam derivar aos bancos privados a 

partir destas análises, como bem descreve Cardim de Carvalho (2003), as 

instituições financeiras brasileiras mostram-se eficientes ao responder 

adequadamente aos incentivos apresentados a cada momento. Por outro lado, 

apesar de eficientes, elas podem ser disfuncionais “se sua operação não contribui 

para se alcancem certos objetivos que a sociedade defina como desejáveis” 

(CARDIM DE CARVALHO, 2003, p.9). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diversos autores apontam para o crédito bancário como um fator fundamental 

para desenvolvimento das economias por propiciar a realização de investimentos 

sem a existência prévia de recursos, como corroborado por diversos estudos 

empíricos realizados no Brasil. Com uma adequada concessão do crédito, espera-se 

que os investimentos provenientes dele gerem ex-post a poupança necessária para 

saldar as obrigações iniciais e que a economia se desloque para um patamar 

superior. 

O mercado de crédito brasileiro se desenvolveu de maneira importante 

durante os anos 2000 e apresentou elevadas taxas de crescimento em praticamente 

todas as modalidades de crédito avaliadas. De 2000 a 2013, o saldo dos créditos às 

pessoas físicas e jurídicas apresentou incremento em termos reais de 291% e 

249%, respectivamente, isto é, em 2013 os saldos eram praticamente 3 vezes 

maiores dos que os observados em 2000. 

Na diferenciação entre créditos com recursos livres e direcionados, a análise 

do período aponta para a mesma direção, ou seja, forte evolução de ambos, sendo 

que o saldo dos créditos com recursos livres em termos nominais partiu de um 

patamar de R$ 160 bilhões em junho de 2000 para R$ 1.486 bilhões em 2012. 

Dentre os créditos com recursos livres ofertados para pessoas físicas, o destaque 

ficou com os expressivos aumentos nos saldos de crédito pessoal – em especial 

após a regulamentação do crédito consignado - e crédito para aquisição de veículos, 

que experimentaram aumentos da ordem de 17 e 12 vezes, respectivamente. Dentre 

os produtos de pessoa jurídica, chama atenção a evolução do saldo das operações 

de capital de giro, que terminou 2012 com um saldo nominal 22 vezes maior do que 

o apresentado em 2000. 

Com relação ao saldo dos créditos com recursos direcionados, houve 

variação de R$ 138 bilhões para R$ 874 bilhões de 2000 a 2012, com destaque para 

o saldo do crédito para financiamento agroindustrial, que apresentou crescimento 

superior a 50% para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, o financiamento para 
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investimentos com recursos do BNDES sobressaiu-se e teve seu saldo nominal 

ampliado em mais de R$ 332 bilhões de 2007 a 2013.  

Vale ressaltar nesta comparação que, os créditos com recursos livres – 

majoritariamente ofertados por bancos múltiplos públicos e privados – parecem se 

direcionar a produtos de crédito de mais curto prazo ou voltados para consumo, isto 

é, exercendo, pelo menos a priori, menos impacto para o desenvolvimento 

econômico. Já os créditos que de fato devem promover o crescimento econômico – 

os produtivos - ficam concentrados em sua maioria em bancos públicos ou de 

desenvolvimento, como no caso dos créditos do BNDES.  

Neste sentido, ao avaliar a evolução da oferta de crédito por tipo de controle 

do banco (público ou privado), notamos que, apesar da ambos apresentarem fortes 

taxas de crescimento, os períodos de desenvolvimento são bastante distintos, tendo 

os bancos sob controle da iniciativa privada apresentado maior crescimento entre 

2005 e 2008 (27% ao ano em média) e os bancos públicos entre 2009 e 2013 

(aumento de 26% ao ano), como resultado das ações anticíclicas do governo 

relacionadas à crise de 2008. 

Este aumento foi propiciado pelas reduções nas taxas de juros e spreads 

bancários, além da recuperação da renda e do emprego no país e, como 

consequência, fez com que o indicador de crédito ao setor privado em relação ao 

PIB do Brasil dobrasse no período de 2001 a 2011. Entretanto, apesar dos avanços, 

quando comparado a países de maiores produtos, o mercado de crédito brasileiro 

aparece relativamente pouco desenvolvido. Um dos fatores que explicam esse 

relativamente baixo grau de desenvolvimento está no fato de o Brasil, apesar de ter 

apresentado melhoras reais e nominais, ainda possuir taxa de juros e spreads 

bancários substancialmente superiores aos dos países em questão.  

A literatura tradicional aponta para cinco fatores principais que discriminam os 

patamares de spreads praticados entre os países: direitos dos credores e da 

qualidade do quadro legal; grau de competição do setor bancário; ambiente 

macroeconômico; tributação, requerimento de reservas, regulação bancária e 

empréstimos subsidiados e; disponibilidade de informações sobre os mutuários.  
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A partir da análise destes itens, identificamos que o Brasil apresentou muitas 

melhorias em praticamente todos os pontos avaliados: diversas reformas legais com 

vistas a assegurar aos credores maiores garantias nas operações de crédito, com 

destaque para a nova lei das falências; Melhorias no cenário macroeconômico, 

apresentando níveis recordes de taxas de emprego e estabilidade nos índices de 

preço, além do bom comportamento da economia durante a crise internacional de 

2008; Redução nos custos com empréstimos subsidiados; Aumento no volume de 

informações acerca dos mutuários. Estas melhorias influenciaram de maneira 

positiva nos custos de crédito, que de fato apresentaram quedas expressivas.  

Entretanto, a despeito de todas as melhorias citadas, ao avaliar os itens 

apontados pela teoria convencional, conseguimos explicar menos da metade da 

queda nas taxas de juros verificadas no Brasil, além disso, notamos que mesmo 

assim, o país ainda apresenta custos de crédito em patamares mais elevados do 

que os observados em praticamente todos os países analisados, dos mais aos 

menos desenvolvidos em termos de PIB e renda. 

Entendemos que estes elevados custos de crédito não possam ser apenas 

explicados pelos fatores apontados pela literatura tradicional. Neste caso, a partir de 

uma abordagem pós-keynesiana, acreditamos que a taxa SELIC exerce forte 

influencia nas taxas de juros e spreads praticados pelo setor bancário brasileiro pois, 

além de estar relacionada aos custos de captação (fator mais representativo na 

formação das taxas de juros de empréstimos praticadas pelos bancos, segundo 

decomposição apresentada pelo Banco Central), a SELIC representa um custo de 

oportunidade de se ofertar crédito, uma vez que ela serve como base para 

remuneração de parte dos títulos da dívida do governo, que já possuem a 

característica de serem líquidos e de baixo risco. Ao dispor de ativo tão atrativo, 

seguindo a teoria de Keynes, os bancos deveriam de fato ofertar menos crédito e, 

quando o fizerem, praticar taxas de juros mais altas, que compensem o maior risco e 

menor liquidez da operação. Sendo assim, a SELIC pode ser considerada como 

uma estimativa mínima de ganho para os bancos e, de fato, as margens líquidas dos 

bancos parecem ter forte correlação com o valor da taxa básica de juros no Brasil.  

Além disso, ao avaliar a composição dos ativos bancários notamos 

claramente uma tendência de aumento na participação das concessões de crédito 
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quando a SELIC apresenta trajetória de queda, isto é, com a SELIC em patamares 

mais baixos e, por consequência, os títulos públicos menos rentáveis e atrativos, os 

bancos parecem buscar nas operações de crédito uma alternativa de maiores 

ganhos. 

Neste sentido, se pelos itens da teoria tradicional acreditamos conseguir 

explicar pouco menos da metade das quedas nas taxas de juros, ao incluir na 

análise o fator SELIC, acreditamos é possível explicar o restante (e maior parte) da 

queda, uma vez que a SELIC apresentou quedas expressivas nos últimos anos. 

Sendo assim, em um exercício simplificado, supondo que todos os custos 

associados às operações de crédito fossem desprezados, como taxas de captação, 

inadimplência, tributação, empréstimos subsidiados etc., as taxas de juros dos 

financiamentos praticadas no Brasil ainda seriam de aproximadamente 11% (valor 

da SELIC em julho de 2014), isto é, ainda superior aos valores praticados pela 

maioria dos países. 

Acreditamos que se o Brasil pretende se manter na rota do desenvolvimento 

de seu mercado de crédito e queira ter um sistema financeiro mais funcional, é de 

fundamental importância que a SELIC retome sua trajetória de queda – interrompida 

em meados de 2013 após a mínima histórica de 7,25%. Caso contrário, ceteris 

paribus, não há como se esperar que os bancos reduzam mais suas margens de 

financiamentos tendo como opção de alocação de recursos os títulos da dívida do 

governo brasileiro, que ainda representam, em especial para os bancos privados, 

parcela importante na alocação de seus ativos. 
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