
18 de dezembro de 2009

DECOMTEC

Custo do Capital e Competitividade:
Análise de Juros e Spread Bancário

(inclui informações de setembro de 2009)

José Ricardo Roriz Coelho



2

� É consenso que o spread no Brasil é alto mas a compar ação com outros países 
sofre todo tipo de crítica. Ora, esse tipo de probl ema existe em quase todas as 
áreas. Entretanto, não podemos esperar um algoritmo  perfeito para construir um 
mundo melhor. A história está repleta de exemplos. P ortanto, buscamos o 
melhor meio à nossa disposição para solucionar os pr oblemas concretos que 
enfrentamos.

� Por esse motivo adotamos dados oficiais publicados pelo FMI. Eles estão 
sujeitos a algumas restrições mas são o que há de me lhor pois são produzidos 
pelas autoridades monetárias de mais de uma centena  de países. É quase um 
censo internacional.

� Mas para reduzir a polêmica e retomar nossa atenção  sobre o problema, 
analisamos as descrições metodológicas do cálculo d os juros para empréstimo 
dos aproximadamente 160 países e identificamos aque les cujas metodologias 
são semelhantes à nossa: média dos juros ponderada p elos saldos das 
operações em moeda nacional. Isso nos levou a cerca  de quarenta países, sendo 
que seis deles compõem a amostra do Índice FIESP de  Competitividade das 
Nações – IC-FIESP – que elaboramos todos os anos.

� Esperamos, com esse esforço, contribuir para a solu ção de um dos maiores 
entraves ao nosso desenvolvimento: o custo do capit al.

APRESENTAÇÃO

...
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� Problemas de comparação Internacional existem em qu ase todas as áreas. Para 
minimizá-los adotamos dados oficiais publicados reu nidos em um único banco 
de dados por uma autoridade no assunto, o Fundo Mon etário Internacional – FMI 
– e selecionamos países cujas metodologias de cálcul o dos juros são 
semelhantes àquela utilizada pelo BC, a média ponde rada.

� Ao compararmos o spread bancário desses países com aquele divulgado pelo 
Banco Central, confirmamos o que já é um consenso: qu e o spread brasileiro é
uma aberração. Entretanto, mais importante que isso  é o gigantesco custo que 
ele representa para os brasileiros. Supondo que tod o o crédito concedido entre 
set-08 e ago-09 fossem fosse pré-fixado, a diferenç a entre o spread do Brasil e o 
da média dos países analisados nos gera um custo ad icional de R$ 190,2 
bilhões.

� Ao compararmos com a média do spread dos seis paíse s da amostra do IC-
FIESP que utilizam metodologia semelhante, o custo adicional seria ainda maior: 
R$ 227 bilhões, o que é equivalente a 42,6% do inves timento total e a 12,3% do 
consumo das famílias.

� Justamente porque é alto, o spread total representou  72,9% do valor dos juros 
para o total das operações de crédito livre em outu bro, o que está entre as 
maiores participações desde o início da série.

SÍNTESE

A análise apresentada a seguir revela que:
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� Para buscar soluções para o problema, é preciso anal isar a evolução de alguns 
dos principais determinantes do spread e compará-la  internacionalmente para 
apontar diferenças e apontar causar.

� A inadimplência, que segundo o Banco Central, corre sponde à maior parte do 
spread, aumentou menos no Brasil após a crise do qu e nos demais países 
analisados, passando a ficar abaixo de sua média. A lém disso, como já
havíamos notado anteriormente, já houve spread menor  com inadimplência 
maior. Por exemplo, entre nov-06 e out-07 a inadimp lência estava em 3,6% e o 
spread em 11,6 p.p. Situação muito diferente ocorreu  entre jan-09 e out-09, 
quando a inadimplência média também era 3,3% e spre ad de 18,2 p.p.

� A inadimplência atingiu valores maiores que os atua is 4,1% várias vezes entre 
junho de 2000 e maio de 2001, momentos mais delicad os que o atual. Nesse 
intervalo, no qual o valor máximo de inadimplência chegou a 5,9% (set-00), o 
maior valor do spread foi de 12,8 p.p. (jun-01).

� Por outro, o volume de provisões, o dinheiro parado  para fazer frente ao crédito 
inadimplente, caiu significativamente. Ainda assim,  sua diferença em relação ao 
provisionamento médio dos países analisados ainda é m uito menor que a 
diferença dos spreads.

SÍNTESE (cont.)

...
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� Além disso, ao longo dos últimos dez anos, verifico u-se tendência de redução 
da provisão obrigatória em relação ao total das ope rações de crédito, o qual, 
apesar da retomada causada pela crise, ainda está ab aixo dos valores de 2006. 

� O aumento das provisões adicionais verificado desde  janeiro resultou da 
Resolução 3.674/08 do CMN, a qual procurou evitar q ue eventuais 
reclassificações de devedores levasse ao enxugament o da liquidez do sistema 
financeiro, traduz-se no aumento da alavancagem e r eduz pressões de custo. 

� O atual spread também não se justifica por questões  de escala. O volume de 
crédito, que apresenta um rápido e contínuo crescim ento desde 2002, converge 
para o nível médio dos 40 países analisados.

� Além disso, mesmo após a crise, não se pode esperar  perda da escala porque o 
crédito não se retraiu significativamente. Na pior das hipóteses, pode-se esperar 
que os ganhos de escala obtidos desde 2003 tenham s e mantido.

� A carga tributária, o terceiro componente mais impo rtante, diminuiu com a a 
redução o IOF em dezembro. 

� Finalmente, o compulsório remunerado foi reduzido a os níveis de 2001 e o 
compulsório não-remunerado, o qual representa o mai or custo para os bancos, 
está em seus menores níveis desde o início da década .

SÍNTESE (cont.)

...
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� Em resumo, a ação do Governo, embora efetiva, não f oi suficiente ainda para 
reduzir a taxa de juros ao tomador final, particula rmente no que se refere à
pessoa jurídica.

� Embora o spread para o total de operações tenha vol tado aos patamares de 
2008, o spread para a pessoa jurídica subiu para um  novo nível após dezembro 
de 2007 e saltou para outro ainda mais alto com a c rise. Desde então manteve-se 
nesse novo patamar.

� O Projeto de Lei 5.258-09 propõe um sistema de meta s para a margem bancária, 
com estímulo para os bancos reduzirem o spread. Seg uindo a tendência de 
queda verificada entre 2003 e 2007, sugerimos a met a de 15% p.p. em 2015, 
ainda acima de 95% dos países analisados. 

� Isso liberaria recursos ao longo dos próximos anos que, orientados para 
investimentos que geram aumento de produtividade, r eduziriam pressões 
inflacionárias e permitiriam aumento sustentável da  nossa competitividade e, 
consequentemente, da renda e do emprego.

� E para evitar futuras pressões inflacionárias que o brigariam o Banco Central a 
elevar a Selic, devemos considerar medidas adiciona is que reduzam incertezas e
canalizem parte do crédito para investimentos.

SÍNTESE (cont.)

...
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SÍNTESE (cont.) - Propostas

...

� Aprovar o Cadastro Positivo
� Fortalecimento do Fundo de Estabilização Cambial 
� Ampliação da Política de Desenvolvimento Produtivo

� Reduzir ainda mais os compulsórios
� Ampliar a portabilidade
� Divulgar a portabilidade
� Revisar exigências para pequenos empréstimos.
� Calcular taxas de juros e spreads segundo a classif icação de risco, modalidade,  

encargo e porte
� Desonerar a intermediação
� Eliminar recolhimento indevido de impostos
� Melhorar o CADIN
� Eliminar o monopólio da informação
� Reduzir a insegurança jurídica
� Racionalizar os processos judiciais

URGENTES

IMPORTANTES
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Problemas de comparação Internacional existem em qu ase todas as áreas. 
Para minimizá-los adotamos dados oficiais publicado s reunidos em um único 
banco de dados por uma autoridade no assunto, o Fun do Monetário Interna-
cional – FMI – e selecionamos países cujas metodologia s de cálculo dos juros 
são semelhantes àquela utilizada pelo BC, a média p onderada.

O Fundo Monetário Internacional – FMI – publica 
informações sobre mais de 180 países.

Mais de 130 apresentam informações sobre juros 
(“Weighted average rate charged by commercial banks  
on loans in national currency”).

Entre os que apresentam dados sobre juros, mais de 
40 apresentam taxas de juros conceitualmente
compatíveis com aquelas publicadas pelo Brasil. 

OBSERVAÇÃO – Comparação Int’l com base nos dados do FMI

* taxa média ponderada cobrada pelos bancos comerciais em empréstimos em moeda local.
Fonte: FMI; elaboração FIESP.
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Utilizaremos para comparação 40 países cuja metodol ogia de cálculo 
da taxa de juros para empréstimo no International Fi nancial Statistics
assemelham-se à nossa: “média de taxas para emprésti mo 
ponderadas pelo volume de crédito”.

PAÍSES QUE CALCULAM JUROS DE FORMA SEMELHANTE

Fonte: FMI; elaboração FIESP.

# PAÍS # PAÍS # PAÍS
1 Angola 16 Honduras 31 Papua Nova Guiné
2 Armênia 17 Itália 32 Paraguai
3 Azerbaijão 18 Jamaica 33 Rep. Dominicana
4 Belize 19 Japão 34 República Sérvia
5 Bolívia 20 Kirguistão 35 Romênia
6 Brasil 21 Latívia 36 Samoa
7 Bulgária 22 Lituânia 37 Seicheles
8 Cabo Verde 23 Macao 38 Suriname
9 Catar 24 Macedônia 39 Tadjiquistão

10 Chile 25 Malásia 40 Ucrânia
11 Eslováquia 26 Malta 41 Uruguai
12 Estônia 27 Moldova 42 Zimbábue
13 Geórgia 28 Nicarágua
14 Granada 29 Noruega
15 Guiné Bissau 30 Omã

# PAÍS
1 Brasil
2 Chile
3 Itália
4 Japão
5 Malásia
6 Noruega

42 Países Selecionados Países do IC-FIESP
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  SPREAD - Comparação Internacional - 2000-09
(em % a.a.)
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Ao compararmos o spread bancário desses países com aquele 
divulgado pelo Banco Central, confirmamos o que já é um consenso: 
que o spread brasileiro é uma aberração. Entretanto,  mais importante 
que isso...

Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.
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     * Países que calculam juros médios como o Brasil.
     Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.

   CUSTO DO SPREAD - Comparação Internacional - de set-08 a ago-09

Concessões (em R$ bilhões)

Spread (em % a.a.)

Despesa com Pagamento de Spreads
em concessões de crédito realizadas apenas
entre set-08 a ago-09
(em R$ bilhões)

Spread Int'l *
Diferença

Pagamento Excedente: R$ 190,2 bilhões

= 10,3% do Consumo das Famílias

= 35,7% da FBCFO FN JD M A JM JS A

O FN JD M A JM JS A
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... é o gigantesco custo que ele representa para os brasileiros. Supon-
do que todo o crédito concedido entre set-08 e ago-0 9 fossem fosse 
pré-fixado, a diferença entre o spread do Brasil e o da média dos 
países analisados nos gera um custo adicional de R$  190,2 bilhões.

(Investimento)
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     * Países que calculam juros médios como o Brasil.
     Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.

   CUSTO DO SPREAD - Comparação Internacional - de set-08 a ago-09

Concessões (em R$ bilhões)

Spread (em % a.a.)

Despesa com Pagamento de Spreads
em concessões de crédito realizadas apenas
entre set-08 a ago-09
(em R$ bilhões)

Spread Int'l *
Diferença

Pagamento Excedente: R$ 227 bilhões

= 12,3% do Consumo das Famílias

= 42,6% da FBCFO FN JD M A JM JS A

O FN JD M A JM JS A
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Ao compararmos com a média do spread dos seis paíse s da amostra 
do IC-FIESP que utilizam metodologia semelhante, o custo adicional 
seria ainda maior: R$ 227 bilhões, o que é equivalen te a 42,6% do 
investimento total e a 12,3% do consumo das família s.

(Investimento)
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Justamente porque é alto, o spread total representou 72,9% do valor spread total representou 72,9% do valor 
dos juros para o total das operados juros para o total das opera çções de crões de cr éédito livredito livre em outubro, o 
que está entre as maiores participações desde o iníc io da série.
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     Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.

   (em % a.a.)
  DECOMPOSIÇÃO DOS JUROS - Total geral - 2000-09

taxa de captação
spread bancário

04 050300 01 02 07 0806 09

74,1%74,5%

(out-09)
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100,026,9

3,50,318,3

13,5

37,4

INAD ADM CARGA FGC Vista Prazo RES TOT

     * Fundo Garantidor de Crédito.
     Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.

  SPREAD BANCÁRIO - Decomposição - 2007
   (em %)

Custo 
Adminis-

trativo

Despesa
Inadimplência

Carga 
Tributária

Resíduo 
Líquido

TOTAL

Depósito
 à Vista

Depósito
a Prazo

O valor positivo do 
compulsório do 
depósito a prazo 
mostra que seu 
retorno é menor que 
o da aplicação que 
seria feita com ele.

O compulsório do 
depósito à vista 
afeta o spread pois 
deixa de ser 
utilizado para 
empréstimos 
aplicações

0,1

FGC*

Compulsórios

Para buscar soluções para o problema, é preciso anal isar a evolução 
de alguns dos principais determinantes do spread e compará-la 
internacionalmente para apontar diferenças e aponta r causar.
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     Fonte: FMI; elaboração FIESP.

  INADIMPLÊNCIA - Comparação Internacional - 2000-0 9
(em % do crédito)

04 050301 02 07 0806 09

 6,4 

 4,6 

 2,6 

Brasil

Países com metodologia semelhante

Países do IC-FIESP com metodologia semelhante

15

A inadimplência, que segundo o Banco Central, corre sponde à maior 
parte do spread, aumentou menos no Brasil após a cr ise do que nos 
demais países analisados. Além disso, como já havíam os notado 
anteriormente, ...

Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.
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37,4% do37,4% do
SpreadSpread



   PESSOA JURÍDICA - Spread vs. Inadimplência - 200 1-09
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     Fonte: BCB; elaboração FIESP.
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... já houve spread menor com inadimplência maior. P or exemplo, 
entre nov-06 e out-07 a inadimplência estava em 3,6 % e o spread em 
11,6 p.p. Situação muito diferente ocorreu entre jan -09 e out-09, 
quando a inadimplência média também era 3,3% e spre ad de 18,2 p.p.

37,4% do37,4% do
SpreadSpread

Inadimplência menor
mas spread muito maior

Inadimplência de 3,1%
e Spread de 11,8 p.p.



Data INAD. SPREAD
abr/09 3,0          18,3        
mai/09 3,3          18,7        
jun/09 3,5          18,3        
jul/09 3,9          17,9        

ago/09 4,0          17,8        
set/09 4,1          17,7        
out/09 4,1          17,7        
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A inadimplência atingiu valores maiores que os atua is 4,1% várias ve-
zes entre junho de 2000 e maio de 2001, momentos mai s delicados que
o atual. Nesse intervalo, no qual o valor máximo de  inadimplência che-
gou a 5,9% (set-00), o maior valor do spread foi de 12,8 p.p. (jun-01).

Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.

SPREAD – Meses em que a Inadimplência foi elevada

Data INAD. SPREAD
jun/00 5,4          12,8        
jul/00 5,3          12,2        

ago/00 5,1          11,9        
set/00 5,9          11,7        
out/00 5,1          11,8        
nov/00 5,1          11,5        
dez/00 4,8          12,3        
jan/01 4,7          11,5        
fev/01 4,5          12,0        

mar/01 4,3          11,0        
abr/01 3,9          11,4        
mai/01 4,2          11,2        
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     Fonte:  FMI; elaboração FIESP.

  PROVISIONAMENTO - Comparação Internacional - 2000 -09
(em % do crédito inadimplente)

04 050301 02 07 0806 09

 237 
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 75 
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Países com metodologia semelhante
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Por outro, o volume de provisões, o dinheiro parado  para fazer frente 
ao crédito inadimplente, caiu significativamente. A inda assim, sua 
diferença em relação ao provisionamento médio dos pa íses 
analisados ainda é muito menor que a diferença dos s preads.

Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.
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  CRÉDITO - Provisões de Crédito do Sistema Finance iro - 2000-09
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 7,3 

 6,2 

   (em % das operações de crédito totais do sistema financeiro)

Provisões Totais

Provisões Obrigatórias

 6,9 

 8,2 

 6,3 

 7,5 
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Além disso, ao longo dos últimos dez anos, verifico u-se tendência de 
redução no provisionamento obrigatório em relação ao  total das ope-
rações de crédito. E, apesar da retomada causada pel a crise, o 
provisionamento obrigatório ainda está abaixo dos val ores de 2006. 

Efeito da 
Resolução 3.674

de 30/12/08
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     Fonte: BCB; elaboração FIESP.

  CRÉDITO - Provisões de Crédito do Sistema Finance iro - 2000-09

 7,3 

 6,2 

   (em % das operações de crédito totais do sistema financeiro)
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Provisões
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M A M J J A S O N D J FO N D J F M A M J J A S O
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O aumento das provisões adicionais resultou da Reso lução 3.674/08 
do CMN, a qual procurou evitar que eventuais reclas sificações de 
devedores levasse ao enxugamento da liquidez do sis tema financeiro, 
traduz-se no aumento da alavancagem e reduz pressõe s de custo. 

O aumento do provisionamento adicional  
resulta da aprovação da Resolução 3.674 
pelo CMN, a qual permite que a provisão 
adicional seja  incluída no Patrimônio de 
Referência - PR.
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O atual spread também não se justifica por questões  de escala. O 
volume de crédito, que apresenta um rápido e contín uo crescimento 
desde 2002, converge para o nível médio dos 42 país es analisados.
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     Fonte: FMI; elaboração FIESP.

  CRÉDITO - Comparação Internacional - 2000-09
(em % do PIB)

04 050301 02 07 0806 09

 113 

 59 

 46 
Brasil

Países com metodologia semelhante

Países do IC-FIESP com metodologia semelhante

Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.
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    (base: jun/00 = 100)

   CRÉDITO - Operações de Crédito do Sistema Financ eiro - 2000-09
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Além disso, mesmo após a crise, não se pode esperar  perda da escala 
porque o crédito não se retraiu significativamente.  Na pior das hipóte-
ses, pode-se esperar que os ganhos de escala obtido s desde 2003 
tenham se mantido.

13,5% do13,5% do
SpreadSpread
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A carga tributária, o terceiro componente mais impo rtante, diminuiu 
com a a redução o IOF em dezembro. 

Fonte: Banco Central e Cetip; elaboração FIESP.

Em 02/01/08, para pessoa física, houve o aumento do  IOF de 1,5% para 
3,0% mais um adicional de 0,38%.

No mesmo mês, o spread aumentou 5,16 pp. com relaçã o a dezembro de 
07 (de 33,48 para 38,54 pp.).

Em 11/12/08, o Ministério da Fazenda voltou a reduz ir o IOF para 1,5%.

No entanto, em janeiro 2009 houve redução de apenas  1,4% do spread 
(0,25 p.p.).

CARGA TRIBUTÁRIA – Incorporação do IOF ao Spread

18,3% do18,3% do
SpreadSpread
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Finalmente, o compulsório remunerado foi reduzido a os níveis de 
2001 e o compulsório não-remunerado, o qual represe nta o maior 
custo para os bancos, está em seus menores níveis de sde o início da 
década.

3,6% do3,6% do
SpreadSpread
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Em resumo, a ação do Governo, embora efetiva, não f oi suficiente 
ainda para reduzir a taxa de juros ao tomador final , particularmente no 
que se refere à pessoa jurídica.

Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.

PRINCIPAIS MEDIDAS DO GOVERNO PARA REDUZIR OS JUROS
DESCRIÇÃO

• Redução da Selic em 5,0 p.p. entre janeiro e junho, o 
que a levou ao menor nível real até o momento.

• O Banco Central reduziu o compulsório aos níveis de 
2000. 

MEDIDA

Redução da 
Selic

Redução do
compulsório

• A diferença histórica entre as taxas cobradas pelos 
bancos públicos e os grandes conglomerados aumentou 
para 38% em operações com recursos livres.

Redução dos
juros de bancos
públicos

• Os novos fundos garantidores de crédito – FGO e FGI –
possuem qualidades que facilitam o acesso ao crédito 
bancário.

Lançamento de
novos fundos 
garantidores

• Redução o IOF em dezembro.Redução do
IOF
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Embora o spread para o total de operações tenha vol tado aos patama-
res de 2008, o spread para a pessoa jurídica subiu p ara um novo nível 
após dezembro de 2007 e saltou para outro ainda mai s alto com a 
crise. Desde então manteve-se nesse novo patamar.

(out-09)(dez-07) (set-08)

1º Salto

Dez-07
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O Projeto de Lei 5.258-09 propõe um sistema de meta s para a margem 
bancária, com estímulo para os bancos reduzirem o s pread. Seguindo 
a tendência de queda verificada entre 2003 e 2007, sugerimos a meta 
de 15% p.p. em 2015, ainda acima de 95% dos países a nalisados. 

15,0

Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.
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Isso liberaria recursos ao longo dos próximos anos que, orientados 
para investimentos que geram aumento de produtivida de, reduziriam 
pressões inflacionárias e permitiriam aumento suste ntável da nossa 
competitividade e, consequentemente, da renda e do emprego.

0,5 1,5 2,5 3,3 4,1 4,9

1,7 5,2 8,5 11,5 14,3 16,9

Fonte: Banco Central e FMI; elaboração FIESP.

SPREAD - Recursos Liberados com Metas 2010-15
(em %)

% do Investimento (FBCF)

1110 12 13 14 15

% do Consumo das Famílias

A estimativa é conservadora pois 

supõe que a relação entre 

concessões e PIB se mantenha ao 

longo dos próximos seis anos.

Consideramos também que os 

prazos se mantenham 

inalterados.
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E para evitar futuras pressões inflacionárias que o brigariam o Banco 
Central a elevar a Selic, devemos considerar medida s adicionais que 
reduzam incertezas e canalizem parte do crédito par a investimentos.

DESCRIÇÃO

• Aprovar o projeto do Cadastro Positivo de maneira a 
reduzir os juros cobrados de bons pagadores.

• Estimula o aumento de produtividade, o que reduz pres-
sões inflacionárias e o aumentos na Selic e, conseqüen-
temente, crescimento do tipo “stop and go”.

MEDIDA

Aprovar o 
Cadastro Positivo

Ampliação da Po-
lítica de Desenvol-
vimento Produtivo

MEDIDAS URGENTES

Fonte: Banco Central e Câmara; elaboração FIESP.Fonte: Banco Central e Câmara; elaboração FIESP.

• Reduz o risco de captação em moeda estrangeira e o 
custo de oportunidade dos bancos, intensificando a 
concorrência e contribuindo para reduzir a margem 
bruta.

Fortalecimento
do Fundo de
Estabilização
Cambial 



30Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.

DESCRIÇÃO

• Reduzir os recolhimentos compulsórios à vista e a prazo 
para padrões próximos aos internacionais de maneira a 
aumentar a oferta de crédito e a diminuir o spread 
cobrado aos pequenos tomadores.

• Ampliar a portabilidade das informações cadastrais, 
incluindo ratings de crédito atribuídos às operações de 
empréstimo e financiamento, permitindo a redução da 
assimetria de informação e, conseqüentemente, o 
aumento do poder de barganha dos tomadores de 
crédito em negociação com os bancos e estimulando a 
concorrência entre instituições financeiras.

• Implementar campanha publicitária para conscientizar os 
consumidores quanto à importância do acesso às e 
transparência das informações cadastrais positivas para 
a obtenção de condições mais favoráveis em operações 
de empréstimo e financiamento.

MEDIDA

Reduzir ainda
mais os
compulsórios

Ampliar a
portabilidade

Divulgar a
portabilidade

MEDIDAS POR ÁREA DE COMPETÊNCIA – Banco Central

...
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...

DESCRIÇÃO

• Junto à inclusão do ranking à portabilidade permitirá ao 
tomador comparar os juros propostos pelos bancos às 
médias de mercado. Os juros para a classificação AA 
servirão de piso para o mercado e os juros para a 
classificação H indicará o teto.

MEDIDA

Calcular taxas de
juros e spreads
segundo a classi-
ficação de risco,
modalidade e 
encargo

• Revisar as informações exigidas pelo Banco Central aos 
bancos e às instituições financeiras para torná-las 
adequadas a operações de pequeno valor e evitar 
duplicidade de maneira a reduzir os custos de 
observância.

Revisar exigên-
cias para peque-
nos empréstimos

MEDIDAS POR ÁREA DE COMPETÊNCIA – Banco Central (cont.)

Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.
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...

DESCRIÇÃO

• Permitir o abatimento do Imposto de Renda (IR) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos 
valores relativos aos créditos não recebidos (inadimplên-
cia) tão logo tais perdas sejam reconhecidas e contabi-
lizadas, segundo as normas do Banco Central do Brasil.

• Melhorar o Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal (CADIN) de forma 
que se torne mais amigável quanto à acessibilidade e 
mais disponível para consultas fora do setor público..

MEDIDA

• Reduzir impostos indiretos sobre a intermediação.Desonerar a 
intermediação

Eliminar recolhi-
mento indevido
de impostos

Melhorar o
CADIN

• Garantir aos tomadores o direito ao acesso dos clientes 
às informações de suas operações de empréstimo e 
financiamento, inclusive aos respectivos ratings..

Eliminar o
monopólio da
informação

MEDIDAS POR ÁREA DE COMPETÊNCIA – Poder Executivo

Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.
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...

DESCRIÇÃOMEDIDA

• Permitir a separação de juros e principal em processos 
de cobrança de empréstimos do Sistema Financeiro 
Nacional – SFN – a exemplo do artigo 50 da Lei nº
10.931/04 que trata de contratos de financiamento 
imobiliário que obriga o devedor a discriminar os valores 
controversos e a manter o pagamento normal dos 
valores incontroversos, no tempo e no modo 
contratados.

• Racionalizar os processos judiciais de maneira que as 
leis sobre o assunto já aprovadas (a exemplo da Súmula 
Vinculante e da Execução de Títulos Judiciais) e aquelas 
em discussão no Congresso sejam implementadas.

Reduzir a
insegurança
jurídica

Racionalizar os
processos 
judiciais

MEDIDAS POR ÁREA DE COMPETÊNCIA – Poder Legislativo

Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.Fonte: Banco Central e FIESP; elaboração FIESP.
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ANEXO – Evolução do Crédito
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� O ritmo de crescimento do crédito para o total das operações de crédito voltou a 
crescer a partir de maio mas as operações para pess oas jurídicas voltaram a 
crescer apenas em agosto e num ritmo ainda muito me nor que o de 2008. Isso 
porque as concessões de crédito novo para a pessoa jurídica realizadas com 
recursos livres e referenciais para taxa de juros a inda não alcançaram os níveis 
verificados em fins de 2007.

� No total das operações de crédito com recursos livr es, a manutenção da 
inadimplência em 5,9% em outubro foi acompanhada po r uma manutenção do 
spread em 25,97 p.p. Para a pessoa física (pré-fixad o), houve ligeira queda da 
inadimplência em outubro, de 8,3% para 8,2%. Por ou tro lado, houve  aumento 
do spread bancário de 33,47 p.p. para 33,50 p.p. Para  a pessoa jurídica, a 
inadimplência se manteve em 4,1% em outubro. O spre ad, por sua vez, 
aumentou ligeiramente, de 17,70 p.p. para 17,71 p.p.

� O fato das mudanças para pessoas físicas e jurídica s não se refletirem na 
totalização deve-se a arredondamentos da última cas a decimal e à inclusão de 
linhas pós-fixadas e flutuantes para pessoas jurídi cas.

SÍNTESE – Crédito

O mercado de crédito ainda não se normalizou, tanto  
para a pessoa física quanto, principalmente, para a  
pessoa jurídica.
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O ritmo de crescimento do crédito para o total das operações de 
crédito voltou a crescer a partir de maio. Entretan to, as operações 
para pessoas jurídicas somente voltaram a crescer a  partir de agosto 
mas num ritmo ainda muito menor que o de 2008.
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As concessões de crédito novo para a pessoa jurídic a realizadas com 
recursos livres e referenciais para taxa de juros a inda não alcançaram 
os níveis verificados em fins de 2007.
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     * Consolidadas.
     Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.

  CONCESSÕES* - Total Geral, Pessoa Jurídica e Pess oa Física - 2008-09
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Total Geral

Pessoa Jurídica
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61%

39%



     * Operações referenciais para taxa de juros.  ** A taxa de captação gira em torno da Selic.
     Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.

  CRÉDITO - Total pessoa jurídica (consolidada) - 2 000-09
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Saldo das Operações* (em R$ bilhões de out-09)

Inadimplência (em %)

Juros (em % a.a.)

Prazo Médio (em dias)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

spread

captação**  9,64 

 17,71 

MÊS Saldo Prazo Inadimplência Captação Spread Juros
(R$ bi out-08) (dias) (%) (% a.a.) (p.p.) (% a.a.)

set-08 628                385          4,1                  13,99       26,38       40,37       
out-08 638                387          4,3                  14,55       28,38       42,93       
nov-08 647                378          4,3                  13,89       30,16       44,05       
dez-08 645                378          4,5                  12,57       30,71       43,28       
jan-09 636                374          4,7                  11,94       30,46       42,40       
fev-09 636                369          5,0                  11,59       29,74       41,33       
mar-09 642                368          5,1                  10,66       28,54       39,20       
abr-09 642                366          5,3                  10,38       28,19       38,57       
mai-09 641                357          5,6                  9,82         28,05       37,87       
jun-09 644                359          5,7                  9,43         27,21       36,64       
jul-09 642                370          6,0                  9,18         26,77       35,95       

ago-09 651                367          6,0                  9,14         26,28       35,42       
set-09 658                374          5,9                  9,28         25,97       35,25       
out-09 665                377          5,9                  9,64         25,97       35,61       
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CRÉDITO LIVRE REFERENCIAL* – Total – 2000-09

*** Taxas consolidadas (pré-fixada, pós-fixada e flutuante).

No total das operações de crédito com recursos livres, a 
manutenção da inadimplência em 5,9% em outubro foi 
acompanhada por uma manutenção do spread em 25,97 p.p .

Dados

Variação
MÊS t / MÊS t-1 Saldo Prazo Inadimplência Captação Spread Juros

(R$ bi out-08) (dias) (%) (% a.a.) (p.p.) (% a.a.)
out/set 10                  2              0,2                  0,56         2,00         2,56         
nov/out 9                    (9)            0,0                  (0,66)       1,78         1,12         
dez/nov (2)                  -           0,1                  (1,32)       0,55         (0,77)       
jan/dez (9)                  (4)            0,3                  (0,63)       (0,25)       (0,88)       
fev/jan -                 (5)            0,2                  (0,35)       (0,72)       (1,07)       
mar/fev 6                    (1)            0,2                  (0,93)       (1,20)       (2,13)       
abr/mar -                 (2)            0,2                  (0,28)       (0,35)       (0,63)       
mai/abr (1)                  (9)            0,3                  (0,56)       (0,14)       (0,70)       
jun/mai 3                    2              0,1                  (0,39)       (0,84)       (1,23)       
jul/jun (2)                  11            0,2                  (0,25)       (0,44)       (0,69)       
ago/jul 9                    (3)            0,0                  (0,04)       (0,49)       (0,53)       
set/ago 7                    7              (0,0)               0,14         (0,31)       (0,17)       
out/set 7                    3              (0,0)               0,36         -           0,36         
out-09/set-08 abs 37                  (8)            1,8                  (4,35)       (0,41)       (4,76)       

% 5,9                 (2,1)         43,3                (31,1)       (1,6)         (11,8)       



MÊS t / MÊS t-1 Saldo Prazo Inadimplência Captação Spread Juros
(R$ bi out-08) (dias) (%) (% a.a.) (p.p.) (% a.a.)

out/set 2                    7              0,3                  0,54         0,95         1,49         
nov/out (1)                  (11)          0,2                  0,02         3,47         3,49         
dez/nov (3)                  5              0,2                  (2,17)       1,98         (0,19)       
jan/dez -                 (8)            0,2                  (1,39)       (1,49)       (2,88)       
fev/jan -                 2              0,2                  (0,32)       (2,07)       (2,39)       
mar/fev 3                    8              -                 (0,94)       (1,52)       (2,46)       
abr/mar 3                    3              0,0                  -           (1,32)       (1,32)       
mai/abr 3                    (21)          0,2                  (0,43)       (1,10)       (1,53)       
jun/mai 3                    5              (0,2)               (0,07)       (1,61)       (1,68)       
jul/jun 3                    20            0,0                  (0,09)       (0,66)       (0,75)       
ago/jul 4                    2              (0,1)               0,14         (0,92)       (0,78)       
set/ago 5                    7              (0,2)               0,32         (0,77)       (0,45)       
out/set 5                    6              (0,0)               0,56         0,03         0,59         
out-09/set-08 abs 27                  25            0,9                  (3,83)       (5,03)       (8,86)       

% 10,6               5,0           12,1                (26,3)       (13,1)       (16,7)       

     * Operações referenciais para taxa de juros.  ** A taxa de captação gira em torno da Selic.
     Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.

  CRÉDITO - Total pessoa jurídica (consolidada) - 2 000-09
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Saldo das Operações* (em R$ bilhões de out-09)

Inadimplência (em %)

Juros (em % a.a.)

Prazo Médio (em dias)
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spread

captação**
 10,71 

 17,71 

MÊS Saldo Prazo Inadimplência Captação Spread Juros
(R$ bi out-08) (dias) (%) (% a.a.) (p.p.) (% a.a.)

set-08 255                496          7,4                  14,54       38,53       53,07       
out-08 257                503          7,7                  15,08       39,48       54,56       
nov-08 256                492          7,9                  15,10       42,95       58,05       
dez-08 253                497          8,1                  12,93       44,93       57,86       
jan-09 253                489          8,3                  11,54       43,44       54,98       
fev-09 253                491          8,5                  11,22       41,37       52,59       
mar-09 256                499          8,5                  10,28       39,85       50,13       
abr-09 259                502          8,5                  10,28       38,53       48,81       
mai-09 262                481          8,7                  9,85         37,43       47,28       
jun-09 265                486          8,5                  9,78         35,82       45,60       
jul-09 268                506          8,6                  9,69         35,16       44,85       

ago-09 272                508          8,5                  9,83         34,24       44,07       
set-09 277                515          8,3                  10,15       33,47       43,62       
out-09 282                521          8,2                  10,71       33,50       44,21       
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Para a pessoa física (pré-fixado), houve ligeira qued a da 
inadimplência em outubro, de 8,3% para 8,2%. Por outro  lado, 
houve  aumento do spread bancário de 33,47 p.p. para 3 3,50 
p.p.

CRÉDITO LIVRE REFERENCIAL* – Total para Pessoa Física – 2000-09

Dados

Variação



MÊS t / MÊS t-1 Saldo Prazo Inadimplência Captação Spread Juros
(R$ bi out-08) (dias) (%) (% a.a.) (p.p.) (% a.a.)

out/set 9                    -           0,1                  0,57         2,96         3,53         
nov/out 9                    (6)            0,0                  (1,16)       0,70         (0,46)       
dez/nov 2                    (2)            0,1                  (0,66)       (0,03)       (0,69)       
jan/dez (9)                  (4)            0,2                  (0,07)       0,40         0,33         
fev/jan -                 (8)            0,3                  (0,36)       0,22         (0,14)       
mar/fev 2                    (9)            0,3                  (0,94)       (1,03)       (1,97)       
abr/mar (2)                  (8)            0,3                  (0,48)       0,38         (0,10)       
mai/abr (4)                  (3)            0,3                  (0,66)       0,36         (0,30)       
jun/mai (1)                  (3)            0,3                  (0,64)       (0,43)       (1,07)       
jul/jun (4)                  3              0,4                  (0,39)       (0,33)       (0,72)       
ago/jul 4                    (6)            0,1                  (0,19)       (0,15)       (0,34)       
set/ago 2                    4              0,1                  (0,02)       (0,07)       (0,09)       
out/set 3                    (1)            0,0                  0,19         0,01         0,20         
out-09/set-08 abs 11                  (43)          2,4                  (4,81)       2,99         (1,82)       

% 3,0                 (13,9)       138,0              (35,5)       20,3         (6,4)         

     * Operações referenciais para taxa de juros.  ** A taxa de captação gira em torno da Selic.
     Fonte: Banco Central; elaboração FIESP.
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Saldo das Operações* (em R$ bilhões de out-09)

Inadimplência (em %)

Juros (em % a.a.)

Prazo Médio (em dias)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

spread

captação**  8,75 

 17,71 

40

Para a pessoa jurídica, a inadimplência se manteve e m 4,1% 
em outubro. O spread, por sua vez, aumentou ligeiramente , de 
17,70 p.p. para 17,71 p.p.

CRÉDITO LIVRE REFERENCIAL* – Total para Pessoa Jurídica  – 2000-09

MÊS Saldo Prazo Inadimplência Captação Spread Juros
(R$ bi out-08) (dias) (%) (% a.a.) (p.p.) (% a.a.)

set-08 366                310          1,7                  13,56       14,72       28,28       
out-08 375                310          1,8                  14,13       17,68       31,81       
nov-08 384                304          1,8                  12,97       18,38       31,35       
dez-08 386                302          1,9                  12,31       18,35       30,66       
jan-09 377                298          2,1                  12,24       18,75       30,99       
fev-09 377                290          2,4                  11,88       18,97       30,85       
mar-09 379                281          2,7                  10,94       17,94       28,88       
abr-09 377                273          3,0                  10,46       18,32       28,78       
mai-09 373                270          3,3                  9,80         18,68       28,48       
jun-09 372                267          3,5                  9,16         18,25       27,41       
jul-09 368                270          3,9                  8,77         17,92       26,69       

ago-09 372                264          4,0                  8,58         17,77       26,35       
set-09 374                268          4,1                  8,56         17,70       26,26       
out-09 377                267          4,1                  8,75         17,71       26,46       

Dados

*** Taxas consolidadas (pré-fixada, pós-fixada e flutuante).

Variação
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