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Máximas & Mínimas 

•  “Se não estiver 
disposto a perder,  
o banco não ganha”, 
diz uma máxima  
que circula entre  
os pequenos 
banqueiros.  

•  Entre os maiores 
banqueiros,  
circula outra  
que afirma:  
“o importante não é 
ganhar, mas sim  
não perder”... 
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Apresentação dos tipos básicos de riscos 
enfrentados pelos bancos contemporâneos 
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Transformação de ativos: uma das 
funções especiais básicas dos bancos 
•  A transformação de ativos envolve:  

–  a compra de títulos primários e  
–  a emissão de títulos secundários. 

•  Os títulos primários adquiridos, geralmente,  
têm características de prazo e liquidez distintas  
das apresentadas pelos títulos secundários  
que são vendidos pelos bancos. 

•  Ao produzirem esse descasamento,  
os bancos expõem-se à possibilidade de  
risco de variação de taxa de juros. 
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Risco de refinanciamento 
•  Sempre que certo banco possui ativos  

com prazo mais longo do que o de seus 
passivos, expõe-se à possibilidade de  
risco de financiamento. 

•  Este é o risco de que  
1. o custo de renovação ou recontratação  
de recursos de terceiros seja superior à  
2. taxa de retorno de investimento em ativos. 
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Risco de reinvestimento 
•  Mantendo ativos com prazo mais curto  

do que o de seus passivos,  
o banco enfrenta incertezas quanto à taxa  
a qual poderá reaplicar fundos captados  
por prazo mais longo. 

•  Ocorre também quando algum banco:  
– capta recursos por meio de depósitos  

a taxas fixas (pré) e  
– empresta com taxas flutuantes (pós),  

sujeitas a freqüentes ajustes. 



7 

Risco de variação de  
valor de mercado 

•  O valor de mercado de algum ativo ou passivo  
é conceitualmente igual aos 
fluxos futuros de caixa descontados desse ativo. 

•  Portanto, o aumento de taxas de juros:  
–  eleva a taxa de desconto aplicável  

a esses fluxos de caixa e  
–  reduz o valor de mercado do ativo ou passivo. 

•  Inversamente, a queda de taxa de juros aumenta 
os valores de mercado de ativos e passivos. 
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Valor presente 
•  O valor presente é o valor do fluxo futuro  

de rendimentos (ou custos) trazido para seu  
valor atual. 

•  Para a obtenção desse valor presente,  
é utilizada certa taxa de desconto para o cálculo 
dos recebimentos (ou custos) futuros. 

•  O futuro torna-se presente através de  
processo de desconto com a seguinte fórmula: 
–  VP = Valor Futuro / (1 + r)t , onde:  

r é a taxa de desconto (a.m. ou a.a.) e  
t é o número de períodos (meses/anos). 
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Risco de perda econômica e 
insolvência 

•  O descasamento de prazos com a manutenção de 
ativos com prazo mais longo do que o dos passivos 
significa que, quando as taxas de juros sobem,  
o valor de mercado dos ativos do banco diminui 
mais do que o de seus passivos. 

•  Com a marcação a mercado, isto expõe  
o banco ao risco de perda econômica e 
insolvência, devido ao provisionamento obrigatório. 
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ajuste (marcação) a mercado 
•  Se algum título de renda fixa tivesse sido comprado por 

determinado valor de face, em contexto de taxas de juros 
baixas, o aumento das taxas correntes de mercado  
reduz o valor presente dos fluxos de caixa do título  
para o investidor. 

•  Esse aumento da taxa de juros também reduz o preço ao 
qual poderia ser vendido, hoje, no mercado secundário. 

•  A marcação a mercado, decorrente do método  
de contabilização a valor de mercado, reflete  
a realidade econômica dos preços correntes,  
e não os preços vigentes quando os ativos e os passivos 
foram originalmente comprados ou vendidos. 
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estratégia de casamento de prazos 

•  A estratégia de casamento de prazos  
nem sempre eliminará todo o risco de variação 
da taxa de juros. 

•  A imunização obriga o banco a levar em conta: 
1.  A duration ou o prazo médio de fluxos de caixa de 

ativos ou passivos em lugar do prazo de vencimento 
de ativos e passivos. 

2.  O grau de alavancagem no balanço do banco,  
ou seja, a proporção de ativos financiados por 
recursos de terceiros em lugar de capital próprio. 
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diferenças entre fluxos de caixa de 
ativos e passivos 

•  O banco tem possibilidade de reaplicar parte do principal e 
dos juros decorridos os prazos estipulados para  
amortização parcial dos empréstimos. 

•  Caso a taxa de juros caia ao longo do prazo,  
afetará o rendimento do reinvestimento, pelo banco,  
do fluxo de caixa recebido ao final do prazo de cada parcela. 

•  Essa perda pode ocorrer mesmo que os prazos de 
vencimentos dos ativos e passivos sejam iguais,  
desde que não ocorra coincidência de datas entre  
os fluxos de caixa do depósito e os do empréstimo. 

•  Os fluxos de caixa do empréstimo são recebidos, em média, 
mais cedo do que os fluxos de resgates de depósitos, que 
ocorrem integralmente no final do período do prazo fixo. 
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casamento das durações médias 
de ativos e passivos 

•  Somente com o casamento das durações médias de 
seus ativos e passivos, ou seja, levando em conta  
o momento exato de ocorrência de fluxos de caixa,  
pode o banco proteger-se contra o risco de variação de 
taxa de juros. 

•  No sentido de fluxos de caixa, a duração média,  
ou duration, dos ativos ou passivos, geralmente,  
mas nem sempre, difere de seu prazo de vencimento. 

•  O descasamento de duration deixa o banco exposto 
ao risco de variação de taxa de juros. 
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duration 
•  A duration é a medida mais completa da 

sensibilidade do ativo ou passivo à variação da taxa 
de juros do que o prazo de vencimento,  
pois leva em conta o momento de ocorrência de 
todos os fluxos de caixa, bem como o prazo de 
vencimento desse ativo ou passivo. 

•  Para que se possa comparar as magnitudes relativas 
de dois fluxos de caixa, deve-se colocá-los nas 
mesmas dimensões, isto é, em valores presentes, 
sendo os fluxos de caixa recebidos mais cedo 
descontados por menos do que  
o fluxo de caixa recebido mais tarde. 
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definição técnica de duration 
•  Tecnicamente falando, duration é  

o prazo médio ponderado de vencimento,  
usando-se os valores presentes relativos  
dos fluxos de caixa como pesos, sendo a soma dos pesos  
(valores presentes relativos) dos fluxos de caixa igual a 1. 

•  Na análise de duration, pondera-se o prazo  
em que cada fluxo de caixa é recebido  
por sua importância relativa em termo de valor presente. 

•  Para medir e proteger-se contra  
o risco de variação de taxas de juros,  
o banco deverá gerir seu hiato de duration,  
e não seu hiato de prazos de vencimento. 
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Redução da rentabilidade 
•  Embora reduza a exposição a risco,  

o casamento de prazos ou durations  
também pode reduzir a rentabilidade da operação. 

•  Isso ocorre porque são eliminados quaisquer 
retornos decorrentes de sua atuação como 
especialista na arriscada transformação de ativos. 

•  Ex.: apostando em queda dos juros,  
captando pós em prazo menor e  
aplicando em pré com prazo maior.  
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Risco de mercado 
•  Há risco de mercado sempre que  

bancos negociam ativos e passivos  
(e derivativos), em lugar de mantê-los,  
ao longo do prazo até o vencimento, para fins de 
investimento, financiamento ou hedging. 

•  Há risco de mercado sempre que  
banco assume posição a descoberto,  
comprada ou vendida, em títulos de renda fixa, 
câmbio, ações, mercadorias e derivativos, e  
os preços variam em direção oposta à esperada. 
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Modelos de mensuração de  
risco de mercado 

•  Quanto mais voláteis os preços dos ativos, 
maiores são os riscos de mercado 
enfrentados pelos bancos que fazem 
operações sem cobertura. 

•  Isso exige que se aplique:  
1.  controles, visando limitar as posições a 

descoberto assumidas por operadores,  
além de  

2.  modelos para medir a exposição diária  
do banco a risco de mercado. 
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Risco de crédito 
•  Há risco de crédito porque os fluxos de caixa 

comprometidos pelos títulos primários possuídos 
por bancos podem não ser pagos integralmente. 

•  Não ocorreria risco de crédito se:  
–  o principal de todos os instrumentos financeiros 

possuídos por bancos fosse amortizado integralmente, 
na data de vencimento, e  

–  os pagamentos de juros fossem efetuados nas datas 
prometidas, recebendo de volta o principal 
originalmente emprestado mais o rendimento de juros. 
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Risco de inadimplência 
•  Quando há adimplência, o banco que aplica  

em obrigações com juros fixos emitidas por 
empresas e em empréstimos recebe os juros. 

•  Em caso de inadimplência, o banco recebedor 
obtém juros iguais a zero no ativo e, dependendo 
de sua capacidade de tomar alguns dos ativos do 
devedor, por meio dos procedimentos judiciais de 
falência, pode perder a totalidade ou pelo menos 
parte do principal emprestado. 

•  Problemas com fluxos de caixa, no nível da 
empresa devedora, podem resultar em  
graus distintos de risco de inadimplência. 
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Diversificação de ativos  
expostos a risco 

•  É importante que a possibilidade de inadimplência  
de obrigações e empréstimos seja estimada  
e sejam cobrados prêmios sobre esses ativos,  
iguais a sua exposição a risco. 

•  A distribuição de retornos em função de risco de 
crédito indica que os bancos precisam monitorar e coletar 
informação sobre as empresas devedoras em sua carteiras. 

•  A diversificação reduz o risco de crédito específico,  
mas deixa o banco ainda exposto ao risco de crédito 
sistêmico, devido a fatores que aumentam o risco de 
inadimplência de todas as empresas na economia. 
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Risco de operações  
fora do balanço 

•  A atividade fora de balanço, embora apareça na 
demonstração de resultados, por definição, não aparece no 
balanço patrimonial corrente, porque não diz respeito:  
–  à posse de um direito (ativo) primário corrente ou  
–  à emissão de uma obrigação (passivo) secundária corrente. 

•  Apesar disso, as atividades fora do balanço afetam  
a forma futura do balanço do banco, visto que envolvem  
a criação de ativos e passivos condicionais. 

•  Ex.: concessão de garantias (“firmes”) sob forma de 
cartas de fiança para apoiar a emissão de obrigações:  
sem os pagamentos comprometidos, a garantia concedida 
transforma-se em passivo efetivo ou real, ou seja,  
o banco é obrigado a usar seus recursos próprios 
para indenizar os credores. 
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Outros exemplos de atividades  
fora do balanço 

1.  Compromissos de vendas de carteiras de 
empréstimos (ou securitização) por bancos. 

2.  Contratos de processamento de  
empréstimos hipotecários. 

3.  Posições que envolvem contratos a termo, 
contratos futuros, swaps, opções e outros 
derivativos. 

Obs.: a gestão inadequada ou o uso incorreto  
desses instrumentos pode resultar em  
prejuízos substanciais para os bancos. 
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Risco tecnológico 
•  Há risco tecnológico quando  

os investimentos em tecnologia não produzem  
as reduções esperadas de custo, em termos de  
economias de escala ou economias de escopo. 

•  Ocorrem deseconomias de escala,  
p. ex., por causa de excesso de capacidade,  
redundância tecnológica e/ou  
ineficiências burocráticas,  
que pioram com o crescimento do banco. 

•  Deseconomias de escopo resultam da 
incapacidade de gerar sinergias ou  
reduções esperadas de custo com  
novos investimentos em tecnologia. 
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Risco operacional 
•  O risco operacional está relacionado,  

em parte, ao risco tecnológico,  
e pode surgir sempre que a tecnologia existente 
deixa de funcionar adequadamente, ou  
os sistemas de apoio falham. 

•  Os sistemas de apoio combinam  
mão-de-obra e tecnologia:  

1. para a prestação de serviços de compensação  
ou liquidação, além de  
outros do sistema de pagamentos,  

2. para sustentar as transações bancárias  
em balanço e fora de balanço. 
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Risco de câmbio 
•  Os retornos de investimentos domésticos e  

de investimentos diretos e indiretos no exterior 
não são perfeitamente correlacionados por dois 
motivos: 

1.  As tecnologias existentes nas várias economias são distintas, 
ocorrendo o mesmo com as empresas que atuam nessas 
economias e com as fases do ciclo econômico. 

2.  Há falta de correlação perfeita entre variações de  
taxas de câmbio entre as moedas de países diferentes  
ou mesmo entre as variações de suas taxas de juros. 
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Risco de câmbio 
•  A expansão para o exterior de maneira não diversificada, 

tal como o desenvolvimento de operações em apenas um 
país, ou a compra de títulos de empresas de um único país, 
expõe o banco a risco de câmbio,  
além de risco de variação de taxa de juros e  
risco de inadimplência. 

•  Em geral, banco nacional com carteira de câmbio pode:  
–  possuir ativos denominados em moeda estrangeira e/ou  
–  assumir passivos em moeda estrangeira, para fazer carry-trade. 

•  Ele fica exposto ao risco de que seus passivos 
em moeda estrangeira sejam liquidados à taxa de câmbio 
(p.ex., R$ 2,52 / US$1) superior à cotada no mercado 
(p.ex., R$ 1,55 / US$1) quando assumiu a posição. 
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Risco soberano 
•  O risco soberano é tipo mais sério de risco de crédito do 

que o enfrentado por banco que adquire ativos domésticos, 
pois, neste ultimo caso, o titular de direitos pode recorrer à 
justiça nacional. 

•  Mas o governo de certo país pode proibir pagamentos ou 
limitá-los em vista de insuficiência de reservas cambiais e 
motivos políticos. 

•  Nesse caso, o banco quase nenhum recurso judicial tem  
1. à lei de falência local ou 2. à justiça civil internacional. 

•  O principal instrumento é a ameaça de retaliação  
via seu controle sobre a oferta futura de empréstimos ou 
fundos ao país envolvido. 
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Risco de liquidez 
•  Há risco de liquidez sempre que os titulares de passivos 

de algum banco exigem dinheiro à vista, imediatamente, 
em troca de seus direitos financeiros. 

•  O banco é forçado a obter recursos adicionais  
ou a liquidar ativos para atender à exigência de  
saque de fundos. 

•  Dentro de certo limite, a minimização de seus saldos de 
caixa, porque não rendem juros, não constituem problema. 

•  As retiradas por titulares de passivos no dia-a-dia  
são normalmente previsíveis e os bancos podem contar 
com a possibilidade de captação de fundos adicionais  
no mercado interbancário, para cobrir qualquer insuficiência 
nos mercados monetário e de capitais. 
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Crise de liquidez 
•  Por causa da falta de confiança no banco ou 

alguma necessidade imprevista de numerário,  
os titulares de passivos podem exigir  
retiradas superiores ao que seria normal. 

•  Quando todos ou muitos bancos enfrentam 
exigências semelhantes, o custo de fundos 
adicionais eleva-se e sua oferta torna-se  
limitada ou nula. 

•  Em conseqüência, os bancos podem ser obrigados 
a vender alguns de seus ativos menos líquidos 
para cobrir as exigências de resgates  
por titulares de seus passivos. 
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Risco de liquidez mais sério: 
ameaça de “corrida bancária” 

•  Alguns ativos, cujos mercados são mais estreitos, 
geram preços mais baixos, em venda forçada,  
do que o banco conseguiria se tivesse mais tempo 
para negociar a venda. 

•  Como resultado, a liquidação de alguns ativos  
a preço baixo (“preço de queima de estoque”)  
pode ameaçar a solvência do banco. 
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Risco de insolvência 
•  O risco de insolvência é decorrência de  

riscos excessivos de todos os tipos. 

•  Tecnicamente, a insolvência ocorre sempre que  
os recursos próprios ou internos do banco são insuficientes 
para cobrir perdas incorridas em função de um ou mais riscos 
entre os 9 tipos descritos. 

•  Em geral, quanto maior for a relação entre  
1. recursos próprios e 2. fundos de terceiros captados  
por certo banco, mais ele será capaz de suportar perdas  
devido a variações desfavoráveis de taxas de juros, perdas 
inesperadas por risco de crédito, ou por outros motivos. 

•  A gestão do capital próprio do banco e sua adequação  
são medidas essenciais de sua capacidade  
para permanecer solvente e crescer. 
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Interação de riscos e outros riscos 
•  Na realidade, esses principais riscos  

costumam ser interdependentes, p. ex., 
há correlação positiva entre:  
–  os riscos de crédito e de taxa de juros,  
–  os riscos de câmbio e de taxa de juros, etc. 

•  Vários outros riscos, geralmente de natureza 
discricionária, também afetam a exposição e  
a rentabilidade de um banco, p. ex.: 
–  mudança repentina da legislação tributária,  
–  mudanças súbitas e inesperadas de condições  

nos mercados financeiros, por causa de colapsos repentinos, 
desfalques, fraudes, etc. 

•  Há também os riscos macroeconômicos de mudança 
de contexto, p. ex, devido a choque inflacionário e  
à mudança da tendência da taxa de juros. 
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Saunders  (2002) X Jorion (1997) 

1.  Risco de variação de 
taxa de juros 

2.  Risco de mercado 
3.  Risco de operações fora 

de balanço 
4.  Risco tecnológico e 

operacional 
5.  Risco de câmbio 
6.  Risco de insolvência 
7.  Outros: jurídicos, 

políticos, fraudes, etc. 

•  Risco de negócio 
•  Risco estratégico 
•  Risco financeiro: 

1.  Risco de mercado 
2.  Risco de crédito 
3.  Risco de liquidez 
4.  Risco operacional 
5.  Risco legal 



35 

Interdependência entre os cinco 
grandes grupos de riscos bancários 

Risco de liquidez Risco operacional Risco de crédito 

Risco de mercado 

Risco legal 

Risco de 
variação da taxa 

de juros 

Risco de 
câmbio 

Risco soberano 

Risco de 
insolvência 



Formação da taxa de juros e 
spread 
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•  Elevada taxa de juros básica devido à taxa de inflação? 

•  Direcionamentos obrigatórios?  

•  Baixa relação Crédito/PIB?  

•   Compulsório elevado? 

•  Cunha fiscal sobre operações financeiras? 
•  Grau de inadimplência? 

•  Risco legal  
(baixa taxa de sucesso na realização das garantias, 
alto tempo médio de tramitação  
e viés pró-devedor no sistema judiciário )? 

•  Desrespeito às relações contratuais (incertezas 
jurídicas devido aos planos de estabilização)?  

custo elevado do crédito no Brasil 
é função de: 
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Componentes na formação da  
taxa de juros de empréstimo 

Fonte: Caixa Econômica Federal 
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spread (em pontos percentuais) 

Fonte: Banco Central do Brasil – Posição Ago/06 
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evolução spread médio  
(pontos percentuais) 
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Problema de escala devido à  
baixa relação crédito / PIB 

Desenvolvidos 30.829 125 

EUA 37.819 113 

Japão 33.678 175 

Alemanha 29.173 117 

Reino Unido 30.140 148 

França 28.635 91 

Itália 25.593 86 

Canadá 27.536 83 

Espanha 20.601 120 

Suíça 43.391 165 

Emergentes 3.125 26 

México 6.112 18 

Índia 543 32 

Rússia 3.020 21 

Argentina 3.325 11 

Chile 4.574 63 

Brasil 2.837 26 
Fonte: Banco Mundial 2004. Em 2009, renda per capita brasileira foi estimada em US$ 10.100 
e relação crédito / PIB alcançou, em agosto de 2010, 46%. 
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Altas alíquotas compulsórias 

45% 48% 
53% 

68% 

53% 

15% 20% 

25% 
30% 

18% 
23% 

10% 

Depósitos a Vista Poupança Depósitos a Prazo 

compulsórios 
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compulsórios versus crédito 
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2000 2001 2002 2003 

Canadá 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Japão 1,7% 3,9% 5,0% 8,0% 

Reino Unido 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

EUA 3,5% 3,4% 3,2% 3,3% 

Brasil 26,2% 24,9% 28,2% 27,4% 

2004 

0,2% 

8,4% 

0,3% 

3,4% 

28,4% 

compulsórios em outros países 
% do M1 
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taxa de juros média ponderada 

A taxa média de juros no âmbito do crédito referencial situou-se em 
35,2% a.a. em agosto de 2010. O spread bancário acumulou recuo de 2 
p.p. comparativamente a agosto de 2009. O custo médio dos empréstimos 
para as famílias atingiu 39,9%, o patamar mais baixo da série histórica 
iniciada em julho de 1994. O declínio da taxa de juros a pessoas 
físicas é explicado, principalmente, pela redução do custo relativo ao 
crédito consignado e pelo aumento da participação dessas operações na 
carteira de pessoas físicas. A taxa de juros média para pessoas 
jurídicas alcançou 28,9%. 
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Com base nesses 
parâmetros, conforme 
observado no Gráfico 
1, a taxa média do 
SFN, abrangendo 
86,3% do total das 
operações de crédito, 
recuaria para 30,9% 
a.a., em dezembro de 
2008, 
comparativamente a 
43,2% a.a. na 
metodologia usual. 

De forma geral, 
observa-se que a 
nova série registra 
evolução mais suave, 
visto que as 
operações de crédito 
direcionado não 
respondem na 
mesma intensidade a 
alterações na 
política monetária 
quanto as operações 
de crédito livre 
(Gráfico 2). Com a 
inclusão dos dados 
das operações 
citadas, o spread 
bancário reduzir-se-
ia de 30,6 p.p.  
para 20,2 p.p. ao ano 
em dezembro de 
2008. 
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problema do spread e da taxa de juros 
cobrada no crédito no Brasil  

•  Segundo a opinião da “Casa das Garças”, as pré-
condições para a solução do problema são:  

1.  a eliminação do crédito direcionado para as áreas 
rural e habitacional e, especialmente, 

2.  a transferência para o setor bancário privado  e/ou 
mercado de capitais dos recursos do FAT e do 
FGTS, que atualmente financiam infra-estrutura 
urbana, indústria, exportação, agropecuária, 
habitação popular, etc.  
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debate sobre  
o direcionamento do crédito 

•  O argumento contrário ao direcionamento do crédito  
é que o “desvio” de recursos captados pelos bancos para 
operações com taxas mais baixas eleva o spread  
e as taxas de juros das operações sem direcionamento,  
ou seja, das operações que permanecem “livres”. 

•  A maior origem dos recursos dos financiamentos do BNDES,  
do BB e da Caixa é a arrecadação de fundos parafiscais,  
e não os recursos livres, captados no mercado bancário.  

•  Logo, as operações dos fundos administrados por 
bancos públicos, não implicam, mesmo indiretamente,  
em custos para o setor bancário, não concorrendo, assim,  
para os elevados spreads vigentes no crédito no Brasil.  
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compulsório e recursos direcionados 

Depósitos à Prazo (%) 

15,0 
8,0 

77,0 

Compulsório - 
Vinculação de 

Títulos 

Compulsório - em 
espécie, taxa Selic 

Recursos 
Livres 

Depósitos Poupança (%) 

20,0 

10,0 

65,0 

5,0 

Compulsório 
em espécie, 

TR + juros de 
6,17% a.a. 

Compulsório 
em espécie, 
taxa Selic 

Financiamento 
Imobiliário 

Recursos 
Livres 

Depósitos a Vista (%) 

45,0 

8,0 

25,0 

2,0 

20,0 

Compulsório  
sem remuneração 

Compulsório 
Taxa SELIC 

Crédito 
Rural 

Microcrédito Recursos 
Livres 

disponibilidade de recursos livres de 
compulsórios e direcionamento 
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percentuais de compulsórios e exigibilidades 
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Banco Cobra                                 21,20% 

CPMF (0,38% sobre principal + juros)         0,46% 

IOF (1,5% sobre principal + juros)                   1,82% 

Tomador Paga                          23,48% 

Banco Remunera                          20,00% 

IR (20,0% sobre rendimento bruto)            4,00% 

PIS/COFINS (9,25% sobre rendimento bruto)          1,85% 

CPMF (0,38% sobre valor resgatado)          0,43% 

Investidor Recebe                          
13,72% 

Spread Bancário 1,2% pp 

Capital de Giro  21,2% aa por 360 dias CDB  20% aa por 360 dias 

Operação 

Cunha fiscal                                     8,56% a.a 

Spread bancário      1,20% pp 

Spread total                                       9,76% pp 

cunha fiscal (360 dias) 
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inadimplência 

A inadimplência da carteira de crédito referencial, considerados os atrasos 
superiores a noventa dias, situou-se em 4,8% em agosto de 2010.  
Esse comportamento resulta da estabilidade do percentual de atrasos nas 
operações com pessoas jurídicas, que se manteve em 3,6%,  
e no crédito a pessoas físicas, que se situou em 6,2%. 
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Fonte: Banco Mundial  - Doing Business, 2004. 

tempo de recuperação de garantias 
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Em resumo 
•  Dentre os itens que formam o spread bancário, cabe 

destaque para os custos com recolhimento compulsório, 
impostos, inadimplência dos tomadores de crédito e  
custo administrativo.  

•  No Brasil, todos esses itens, além dos lucros  
das instituições financeiras, assumiram valores excessivos,  
seja em função da instabilidade da economia, seja devido  
às dificuldades das instituições na execução de garantias.  

•  O baixo volume de crédito, os altos impostos sobre a 
intermediação bancária e os exagerados compulsórios, 
tornaram a intermediação financeira relativamente cara.  

•  Aponta-se também a falta de maior concorrência  
no setor bancário como outro fator explicativo 
do nível do spread no Brasil. 
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medidas para redução do spread e  
das taxas do crédito no Brasil 

1.  Promover a concorrência no setor, inclusive utilizando  
o potencial que os bancos públicos têm em despertar e 
fomentar a concorrência no setor.  

2.  Reduzir o nível muito alto dos recolhimentos compulsórios 
sobre depósitos. 

3.  Adotar iniciativas para a redução de custos,  
incluindo políticas para ampliar o volume de crédito e  
a escala de operação das instituições financeiras.  

4.  Reduzir os impostos sobre a intermediação bancária. 
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advertências 
•  Essas medidas perderão força se forem adotadas 

individualmente e sem coordenação, mas, sendo 
tomadas em conjunto e de forma coordenada por 
política de governo, serão capazes de promover a 
redução expressiva do spread e das taxas do 
crédito no Brasil. 

•  Condicionar a redução do spread bancário ao 
fim do crédito direcionado, que é conseqüência 
e não causa da alta taxa de juros e de outras 
deformações do sistema de crédito no Brasil, 
significa privatizar o uso de dinheiro público ou  
eliminar o funding existente de longo prazo. 
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1.  Nova Lei de Falências; 

2.  Cédula de Crédito Bancário; 

3.  Compensação (netting) e liquidação de obrigações  
no próprio âmbito do sistema financeiro; 

4.  Obrigação do devedor de depositar valores incontroversos; 

5.  Correspondentes bancários; 

6.  Programas de microfinanças; 

7.  Reformulação da Central de Risco de Crédito; 

8.  Crédito Consignado; 

9.  Fim do CPMF, reduzindo cunha fiscal  
nas transações financeiras. 

Medidas tomadas para aumentar oferta 
e reduzir custo do crédito 
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Medidas anunciadas para  
redução do spread 

1.  Conta-salário: criaria a portabilidade da conta-salário,  
a partir de janeiro de 2007, sem cobrança de tarifa e DOC 
na transferência de salário para outro banco,  
mas acordo com Serra a favor da Nossa Caixa adiou. 

2.  Portabilidade do crédito: pré-pagamento de dívida, 
oriunda de qualquer tipo de crédito livre, poderá ser feito 
por outro banco que queira o correntista como cliente, 
diretamente com o banco original da pessoa,  
eliminando tributos (CPMF e IOF), taxas e burocracia. 

3.  Central de Risco do Banco Central: o BACEN 
registra operações de financiamento acima de R$ 5 mil.  
O monitoramento de registros de crédito seria estendido 
para valores menores. 
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Medidas anunciadas para  
redução do spread 

4. Criação do Cadastro Positivo:  
ficha cadastral demonstrando o comportamento de 
pagamento dos devedores com a intenção de cobrar as 
taxas de juros de acordo com o perfil de risco do cliente.  

5. Portabilidade do cadastro entre bancos:  
o cliente poderia autorizar o acesso ao seu cadastro 
(histórico) pelo banco em que abrisse nova conta.  

6. Redução da contribuição dos bancos ao FGC:  
a alíquota de recolhimento que os bancos faziam 
mensalmente ao Fundo Garantidor de Crédito reduziu de 
0,03% para 0,015% (por ano), com a cobertura do FGC 
(fundo que garante ressarcimento aos correntistas em caso 
de falência) subindo de R$ 20 mil para R$ 60 mil. 
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