
I – Introdução 
 
O elevado custo das operações de crédito no segmento livre foi uma das justificativas 
centrais para a implantação do “Projeto Juros e Spread Bancário” (PJSB), em outubro de 
1999, não obstante o diagnóstico de que os mesmos fatores negativos também explicavam o 
baixo volume de crédito concedido. Atualmente o custo do crédito é menor que o 
observado em 1999, principalmente após a queda verificada desde março de 2003, com a 
superação de um cenário econômico adverso enfrentado pela economia brasileira, a partir 
do segundo semestre de 2002. No entanto, os juros médios prefixados ainda atingiam, em 
outubro último, o elevado patamar de 55,0% a.a., enquanto o spread bancário prefixado 
apresentava a média de 37,9% p.p.. Há, portanto, um longo caminho a percorrer para a 
redução do custo do crédito bancário no Brasil. 
 
Por outro lado, em função das medidas adotadas, é importante destacar que o crédito livre 
doméstico (que exclui operações com recursos externos) apresentou elevadas taxas de 
crescimento nos últimos cinco anos, passando de R$ 59,2 bilhões (5,0% do PIB) em 
outubro de 1999 para R$ 216,3 bilhões (12,3% do PIB) em outubro de 2004. Este 
excepcional crescimento é a parte mais visível e positiva do Projeto Juros e Spread 
Bancário, com o crédito livre doméstico representando, atualmente, cerca de 45,7% do total 
dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional (SFN), contra cerca de 18% há cinco 
anos atrás. Não obstante essa expansão do crédito livre, o saldo total de empréstimos e 
financiamentos concedidos pelo SFN continua situado em um patamar baixo, tendo 
evoluído de R$ 290,2 bilhões (27,9% do PIB) em outubro de 1999 para R$ 472,9 bilhões 
(26,9% do PIB) em outubro de 2004.  
 
O Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPEP) do Banco Central do Brasil apresenta, a 
seguir, o relatório anual sobre “Economia Bancária e Crédito”, contendo a avaliação de 
cinco anos do Projeto Juros e Spread Bancário. Além da tradicional análise do mercado de 
crédito e de avaliação das medidas do Projeto, o relatório traz diversos estudos especiais 
sobre economia bancária e crédito de autoria de analistas do DEPEP.  
 
A primeira parte do relatório (Capítulo II), avalia a evolução dos juros, do crédito, dos 
prazos médios e dos indicadores de atraso. O principal destaque deste capítulo é a mudança 
na composição dos empréstimos e financiamentos concedidos pelo sistema financeiro nos 
últimos cinco anos. O capítulo apresenta também novos números sobre a composição do 
spread bancário, a partir da revisão da metodologia anteriormente empregada. 
 
A revisão da metodologia para a estimação da composição do spread bancário, mencionada 
acima, é objeto do capítulo III, de Ana Carla Abrão Costa e Márcio Nakane. O trabalho “A 
decomposição do spread bancário brasileiro” introduz avanços na metodologia original de 
decomposição do spread bancário da carteira de créditos livres e apresenta resultados que 
consideram, entre outros aspectos, a inclusão de uma amostra mais abrangente de bancos, o 
impacto dos compulsórios e uma nova abordagem para a alocação dos custos 
administrativos. 
 



Uma retrospectiva das principais medidas sugeridas e adotadas no âmbito do Projeto Juros 
e Spread Bancário ao longo dos últimos cinco anos é apresentada no capítulo IV: “Ações e 
Medidas – Avaliação e Propostas”, de Eduardo Lundberg e Fani Bader. A avaliação 
procura ressaltar a importância das medidas microeconômicas voltadas para a redução dos 
riscos de crédito, como o acesso a informações, transparência, concorrência e as reformas 
jurídicas e institucionais voltadas para o sistema de insolvências e cobrança de dívidas. No 
sumário anexo ao capítulo, são apresentadas as principais medidas propostas e adotadas ao 
longo dos últimos cinco anos. 
 
O capítulo 5, “Direcionamento de crédito no Brasil: uma avaliação das aplicações 
obrigatórias em crédito rural e habitacional”, no capítulo V, de Ana Carla Abrão Costa e 
Eduardo Lundberg, mostra as principais justificativas e problemas vinculados às regras de 
direcionamentos de crédito, assim como avalia as políticas governamentais voltadas ao 
financiamento dos setores imobiliário e rural.  
 
O capítulo VI apresenta o trabalho pioneiro de Eduardo Rodrigues, Tony Takeda e do Prof. 
Aloísio Araújo (FGV e IMPA) “Qual o Impacto das Garantias Reais nas Taxas de Juros de 
Empréstimo Bancário no Brasil? Uma Breve Avaliação com Base nos Dados do SCR”. O 
estudo estima o efeito das garantias reais sobre as taxas de empréstimo bancário no Brasil 
utilizando os dados do novo Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central. A 
despeito das dificuldades de se utilizar um banco de dados ainda novo e com alguns 
problemas nas informações prestadas pelos bancos, acreditamos que o SCR do Banco 
Central é a fonte mais completa de dados disponível para o mercado de crédito no Brasil. 
 
Em “Por que a taxa de juros do cheque especial é tão alta?”, capítulo VII, Victorio Chu e 
Márcio Nakane apresentam um modelo econômico baseado na possibilidade de existência 
de arbitragem na decisão entre utilizar o cheque especial ou o empréstimo pessoal como o 
principal alicerce teórico que explica a alta taxa de juros do primeiro. Dois testes empíricos 
são realizados, um pelo lado da demanda e outro pelo lado da oferta, confirmando as 
previsões realizadas pelo modelo teórico proposto. 
 
No capítulo VIII, "Análise de fusões no setor bancário: uma reflexão a partir da experiência 
internacional", Márcio Nakane e Leonardo S. de Alencar fazem uma resenha da prática 
observada nos países da OCDE a respeito da análise de fusões e aquisições horizontais no 
setor bancário. Alguns aspectos de adaptação para esse setor da análise - usualmente feita 
em outros setores -  são apresentados, tendo como foco questões concorrenciais. O texto 
também discute a relação entre a autoridade supervisora do setor bancário e a instituição 
antitruste observada naqueles países. 
 
Um estudo sobre “Efeitos dos Recolhimentos Compulsórios sobre a Distribuição das Taxas 
de Juros Bancários no Brasil”, realizado por Eduardo Rodrigues e Tony Takeda é 
apresentado no capítulo IX deste relatório. O trabalho baseia-se em uma abordagem 
semiparamétrica para analisar os efeitos dos recolhimentos compulsórios sobre a 
distribuição das taxas de juros bancários no Brasil entre setembro de 2000 e março de 2004. 
Os resultados apontam para efeitos importantes dos recolhimentos compulsórios sobre os 
juros. 
 




