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Modelo Padrão de 
Precificação  



modelo padrão de precificação 

•  Objetivo: “decompor” o valor de cada item de 
receita e de despesa aferido para o produto 
financeiro objeto da análise, demonstrando  
o resultado em taxa efetiva anual. 

•  O modelo bancário de precificação acumula  
os itens de receita e de despesa apurados para  
o produto ou a carteira de financiamento, 
deduzindo a diferença entre ambos:  
o spread líquido. 
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apreçamento 
•  Supondo que R$ 100.000 entraram no orçamento para 

financiar determinado produto aceito pelo mercado  
até o preço de 20% aa (constatado por “benchmark”),  
para 100 clientes, onde cada qual receberia  
o financiamento médio de R$ 1.000.  

•  Caso o banco queira conquistar mercado, por exemplo, 
ele se propõe a lançar o produto ao preço de 12% aa, 
portanto, inferior ao valor aceito pelo mercado.  

•  Desconsiderando, hipoteticamente, o custo do capital 
emprestado, a TIR (Taxa Interna de Retorno)  
da operação deveria ser de 12% aa.  

•  Com o prazo de amortização em 12 meses,  
a prestação mensal recebida seria de R$ 8.884,88. 4 



avaliação de risco 
•  Avaliação de risco: por exemplo, estudo realizado no 

banco de dados alerta que 1% dos clientes desta carteira  
não pagam sua dívida após 60 dias de atraso.  

•  Então, como se espera que dos 100 clientes tomadores de 
crédito, 1 (um) ficará inadimplente, exige-se que o preço  
da sua inadimplência seja acrescido ao preço do produto 
para que os demais 99 clientes suportem os R$ 100.000  
de “recursos de terceiros” alocados para o produto.  

•  Logo, a avaliação de risco tem peso fundamental,  
pois “os justos pagam pelos pecadores”, em espécie de 
“aval solidário”, sem que os clientes tenham consciência. 
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apreçamento do risco 
•  Com o ônus de 1% de perda, a soma das prestações 

mensais recebidas cairia para 99% de R$ 8.884,88,  
ou seja, R$ 8.796,03.  

•  Nesse caso, a TIR impactada pela perda seria 10,1% aa, 
portanto, com preço da perda estimado em 1,9% aa.  

•  A taxa para que a TIR desejada alcançasse os 12% aa 
seria 13,9% aa, o que levaria a prestação a R$ 8.974,01, 
para cobrir a perda potencial da carteira. 
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cobrança de tarifa 
•  Se fosse permitida cobrança a vista de TAC  

(Taxa de Abertura de Crédito), a perda seria compensada.  

•  Se cobrasse do cliente, por exemplo, R$ 10,00 a título de 
tarifa à vista por R$ 1.000,00 de financiamento concedido, 
ou seja, 1%, o banco poderia contratar a operação a 12% 
aa.; se não a cobrasse, para que o mesmo resultado fosse 
auferido, a taxa da operação deveria ser de 13,9% aa.  

•  A vantagem da tarifa sobre o incremento da taxa ativa  
é que, com o pagamento da tarifa a vista,  
o cliente passa a ter “algo mais a perder”  
se ele não honrar seus compromissos,  
podendo, assim, desestimular sua inadimplência. 7 



componentes da formação da  
taxa de juros de empréstimos  

•  Despesas financeiras constituídas por: 
1. Custo do funding: o custo do passivo; 
2. Despesa de origem: despesas cadastrais, 

elaboração do contrato, etc.; 
3. Despesas mensais: despesas operacionais 

(sistemas, cobrança, etc.); 
4. Risco de transformação: risco de não gerar  

fluxo no ativo que honre o passivo;  
5. FGC: fundo garantidor do crédito (obrigatório). 
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risco de transformação 

•  O risco de 
transformação 
ocorre quando  
o passivo de menor 
custo financeiro 
direcionado para a 
operação tem 
vencimento inferior ao 
ativo correspondente.  

•  Nesta hipótese, após  
o vencimento (resgate) 
do passivo, a instituição 
completa o prazo do 
ativo com dinheiro 
captado no mercado 
aberto a custo SELIC, 
para honrar o 
compromisso, elevando 
o custo do funding.  
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risco de variação de juros 
•  Banco, para ampliar o spread futuro,  

apostando em queda dos juros,  
capta pós em prazo menor e  
aplica em pré com prazo maior.  

•  Sempre que certo banco possui ativos  
com prazo mais longo do que o de seus passivos, 
expõe-se a 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. 10 



11 

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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risco de perda econômica e 
insolvência 

•  O descasamento de prazos com  
a manutenção de ativos prefixados 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. 



Impacto de variações de juros 
sobre BBC 
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CT (1/3 LFT + 1/3 LTN + 1/3 NTN) 

  CE pré LP                  MtM 

RP = KS + RB 

R 3º. pós CP              custo (% CDI)    

       ATIVOS   X             PASSIVOS => “PASSIVO A DESCOBERTO” 

          R 3º. (CORRIDA BANCÁRIA) =>             KS (CAPITALIZAÇÃO) 

MtM =>         RB (PROVISÕES) =>           LL =>          LL/PL 



componentes da formação da  
taxa de juros de empréstimos 

•  Despesas Tributárias:  
PASEP, CONFINS, CSLL, IR, ISSQN; 

•  Perda sobre o valor financiado:  
custo da expectativa de perda (risco de crédito); 

•  Custo de Capital (PR):  
retorno mínimo exigido pelo Controlador  
(acionista majoritário) para o capital, geralmente,  
o custo de oportunidade do capital (SELIC). 
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componentes da formação da  
taxa de juros de empréstimos 

•  Para que o banco possa conceder crédito, é necessário  
que tenha capital que o suporte de acordo com  
o Acordo da Basiléia, ou seja, 11% do Patrimônio Líquido.  

•  No caso de crédito imobiliário, o Patrimônio Líquido 
Exigível para cada R$ 100,00 em crédito, é de 50% porque 
tem garantia imobiliária x 11% (fator de risco), logo, 5,5%.  

•  Nesse caso, o acionista aporta R$ 5,50, para cada  
R$ 100,00 financiado, e sobre este capital exige retorno,  
por exemplo, de 15% aa durante o prazo da operação:  
esse retorno requer taxa mínima de 0,83% aa. 
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componentes da formação da  
taxa de juros de empréstimos 

•  Receitas constituídas por: 
1. Taxa contratual: a taxa ativa da operação  

para calcular a prestação; 
2. Taxa a vista: tarifa a vista cobrada do mutuário; 
3. Taxa a vista de subsídio: para ressarcimento das 

despesas e cobrir risco até o break even em caso de 
repasse de fundo social, p.ex., FGTS; 

•  Resultado da operação: spread líquido representado  
pela diferença entre as receitas e as despesas.  
(As taxas apuradas são demonstradas como efetivas  
ao ano e são capitalizadas em valor contábil.) 
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spread líquido negativo 
•  Se o spread for negativo, é indicativo de que  

variáveis sobre as quais o banco tem domínio devem ser 
investigadas e trazidas aos limites admissíveis de tolerância.  

•  Essas variáveis podem ser apresentadas  
na ordem dos estudos requeridos:  
–  risco de crédito acima do dimensionado na origem da operação;  
–  descontrole das despesas operacionais;  
–  alto custo do passivo;  
–  alto risco de mercado ou alto risco de transformação de funding;  
–  tarifas mal dimensionadas para o produto;  
–  taxa ativa da operação mal dimensionada.  
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conclusão do apreçamento 

•  Se, depois dessa investigação,  
se verificar que a operação está bem 
estruturada e adequadamente gerenciada,  
e mesmo assim o spread está negativo,  
conclui-se que ela exige subsídio  
para chegar ao ponto de equilíbrio  
e se manter no portfólio da empresa. 
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conclusão analítica 
•  Observando como, na prática bancária,  

as taxa de juros de empréstimos são formadas, 
diretamente, por dados apurados em cada banco, investigar 
os determinantes macroeconômicos do spread bancário 
é exercício intelectual de economista que não pesquisa 
a determinação, em primeira instância, dos 
fundamentos microeconômicos.  

•  Em oligopólio diferenciado, a competição por clientes 
depositantes se dá pela qualidade específica dos serviços 
oferecidos por cada banco, ou seja, pelo atendimento, 
enquanto para clientes devedores a taxa de juros cobrada 
(apuradas as dos concorrentes por “benchmark”)  
é relevante. 19 



Taxa de juros e spread  
na economia brasileira 



Terceira Função dos Bancos:  
Financiar Atividades 
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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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Barateamento do crédito PF 
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Financiamento habitacional 
•  Segundo o BCB,  

o valor total das dívidas  
com a compra de imóveis 
correspondia a 5% da renda 
anual dos trabalhadores  
em dezembro de 2008;  
em dezembro de 2013, 
chegou a 15,8%. 

•  O gasto mensal dos 
trabalhadores com esses 
financiamentos, entretanto,  
é bem menor, por se tratar de 
um crédito de longo prazo, 
parcelado em até 30 anos.  
As prestações consomem 
1,8% do salário mensal. 
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Evolução crédito habitacional 
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spread (em pontos percentuais) 
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Componentes na formação da  
taxa de juros de empréstimo 

Capital de Giro Investimento

Funding 33,5% 57,3%
Custo Operacional 2,4% 1,6%
Risco de Crédito (perdas) 35,8% 21,3%
Tributos 10,6% 7,6%
Custo Capital / Outros 5,7% 11,7%
Retorno 11,9% 0,5%
Total 100,0% 100,0%

Componente Participação

Fonte: Caixa Econômica Federal 
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Queda do spread em 2012 
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Inadimplência na média histórica 
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Concorrência com crédito: 
emissões no mercado de capitais  
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endividamento de empresas, 
famílias e governo 
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Altas alíquotas compulsórias 
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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 das operações de crédito do sistema financeiro  

atingiu 20,7% em janeiro de 2014.  
 

•  No crédito com recursos livres, o custo médio situou-se em 30,7%,  
após elevação de 4,5 p.p. em relação a janeiro de 2013.  

•  No segmento com recursos direcionados, a taxa média alcançou 7,9%,  
apresentando crescimento de 0,6 p.p. na mesma base de comparação. 

•  Nas operações para pessoas físicas, a taxa média de juros subiu 2,1 p.p. em doze meses,  
ao registrar 26,8%.  

•  No segmento com recursos livres, a taxa média situou-se em 39,9%.  
•  As operações com recursos direcionados apresentaram custo médio de 7,7%. 

•  Nos empréstimos às empresas, a taxa média alcançou 15,9%, após elevação de 1,9 p.p.  
em relação a janeiro de 2013.  

•  Nas operações com recursos livres, o custo médio elevou-se para 22,8%.  
•  No segmento com recursos direcionados, a taxa média atingiu 8%. 
 
•  Os spread bancário das operações de crédito, consideradas as operações  

com recursos livres e direcionados, situou-se em 11,8 p.p.,  
apresentando variações de -0,4 p.p. em doze meses.  

•  Os spreads relativos aos segmentos de pessoas jurídicas e físicas corresponderam a 7,5 
p.p. e 17,3 p.p., respectivamente. 
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problema do spread e da taxa de juros 
cobrada no crédito no Brasil  

•  Segundo a opinião neoliberal, 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 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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Fonte: Banco Mundial  - Doing Business, 2004. 

Características 
da Economia

Número de 
Procedimentos Dias % da Dívida 

Recuperada
Econ. Informal 

em % PIB

Argentina 33,0 520 15,0 25,4
Brasil 25,0 566 15,5 39,8
Chile 28,0 305 10,4 19,8
México 37,0 421 20,0 30,1

Média América Latina 30,8 453 16,2 28,8

Espanha 23,0 169 14,1 22,6

Média 65 países 28,3 363 16,3 27,0

Recuperação de Garantias

tempo de recuperação de garantias 
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Conclusão 
•  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 o oligopólio concentrado e diferenciado 
no setor bancário como outro fator explicativo 
do nível do spread no Brasil. 
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