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Diretoria do Banco Central do Brasil é Acusada!

Grande Depressão leva à Queda da Demanda por Crédito!
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Estrutura da apresentação

Visão Desenvolvimentista 
dos Bancos Públicos

Banco do Brasil:
financiamento agrícola

Caixa Econômica Federal:
financiamento imobiliário

BNDES:
financiamento à infraestrutura



Visão Desenvolvimentista 
dos Bancos Públicos



• Se	obter	essa	mesma	valorização	do	ativo	com	a	tomada	de	um	empréstimo	de	
capital	de	terceiros,	dando	muito	maior	escala na	compra	desse	ativo,	
pode-se	no	exemplo	até	dobrar	o	capital	próprio,	ou	seja,	
obter	uma	rentabilidade	de	100%	sobre	o	próprio	capital	em	caso	de	juro	zero.	

• O	limite	do	juro	a	ser	pago	tem	de	ser	inferior	à	rentabilidade	patrimonial	inicial	
(10%)	para	valer	a	pena.

• Os	concessionários	de	serviços	de	utilidade	pública	obtém	empréstimos	de	
bancos	públicos	com	juros	abaixo	dos	com	recursos	livres,	em	longos	prazos	de	
carência	e	pagamento,	para	obter	uma	taxa	de	retorno	alavancada.	 5



São	9	vezes	mais,	
se	comparar	o	valor	em	
dinheiro	necessário	

para	executar	
diretamente	políticas	
públicas	com	a	mesma	
quantidade	de	recursos	
capitalizados	nas	IFPF	
para	fazer	empréstimos	
(e	tomar	depósitos).

Essas	instituições	podem	
gerar	políticas	públicas	cujo	
gasto	efetivo	sai	por	cerca	de	

10%	do	custo	de	
oportunidade	fiscal.

Em	termos	de	
custo	fiscal	e	
orçamentos	

governamentais,	
IFPF	podem	“fazer	
mais	por	menos”.	



Meritocracia:	a	solução	para	o	problema	de	
interferência	política	na	escolha	de	dirigentes	
nos	bancos	públicos,	inclusive	para	os	do	
Banco	Central	do	Brasil,	seria	a	exigência,	
para	todos	os	candidatos,	de	formação	em	
Escola	Superior	de	Administração	Bancária,	
ou	seja,	criar	pós-graduação	de	excelência	
à	semelhança	do	Instituto	Rio	Branco	do	
Itamaraty	ou	da	ESAF	– Escola	Superior	de	
Administração	Fazendária.	

Se	tanto	servidores	públicos	concursados,	
quanto	profissionais	interessados	na	carreira,	
fossem	obrigados	a	ter	cumprido	essa	
obrigação,	previamente	a	qualquer	indicação	
governamental,	a	qualificação	seria	superior.
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Evolução real do crédito: atuação anticíclica dos 
Bancos Públicos Federais

Fonte: Fernanda Feil e Andrej Slivnik. CEF e BB: Evolução Patrimonial Recente. 
Associação Brasileira de Desenvolvimento – ABDE. XXII ENEP, junho 2017.

Reestruturação 
patrimonial + 

EMGEA

Retomada do 
crescimento do 

crédito

Queda do crédito privado e 
atuação anticíclica do crédito público

Fim da “Cruzada 
da Dilma” contra 
juros elevados

A relação crédito/PIB declinou para 48,4%
em abril de 2017, ante 55% em dezembro de 2014.
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Recuperação do market-
share dos bancos públicos 
pré ajuste de 2001 
na Era Neoliberal.



Receita errada: encarecimento do crédito direcionado e 
sua submissão aos ciclos de aperto/afrouxamento monetário => 

Banco	Central	regulará	IFPF!

Diagnóstico equivocado: “as causas das 
altíssimas taxas de juros de empréstimos com recursos livres seriam 

as baixíssimas taxas de juros de empréstimos com recursos direcionados”.

% CDI + 
spread?



Banco do Brasil:
financiamento agrícola 
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Fonte: Fernanda Feil e Andrej Slivnik. CEF e BB: Evolução Patrimonial Recente. 
Associação Brasileira de Desenvolvimento – ABDE. XXII ENEP, junho 2017.
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Gráfico 14 - Saldo de Operações de crédito - Banco do Brasil

Emp. e Tit. Descontados Financiamentos Fin. Rurais e Agroindustriais

Fin. Imob Fin. de Infra e Desenv Fin. de TVM
Fonte: BCB

Os   recursos   disponibilizados 
pela ETJ correspondem a 30% 
do volume total de crédito aplicado. 
Agricultura familiar: 
crescimento no PIB 1,75 vez + 
arrecadação de impostos:
+ 17% / gasto ETJ; 
Agricultura exportadora: 
PIB 3,57 vezes + 
impostos + 37%



O	próximo	passo	da	mudança	no	
custo	do	crédito	direcionado	será	
para	o	financiamento	agrícola.	

Além	de	controlar	o	BNDES,	o	BCB
-- leia-se:	sua	diretoria	neoliberal	--

controlará	também	o	BB!

Estabelecerá	o	percentual	de	85%	
da	Selic,	mas	operará	com	

variações	por	região	e	tamanho	do	
tomador:	médios	produtores,		com	
70%	da	Selic;	agricultura	familiar	

(Pronaf):	55%	da	Selic.	

É taxa de juros compatível 
com a capacidade de 
pagamento dos tomadores e 
o rendimento de ciclo 
produtivo em longo prazo 
na agricultura?

Taxas seriam ainda 
subsidiadas, mas 
o crédito agrícola ficaria 
parcialmente exposto 
aos ciclos de aperto ou 
afrouxamento monetário.

SELIC: 14,25% aa
85%: 12,1% aa
70%: 10% aa
55%: 7,8% aa



Caixa Econômica Federal:
financiamento imobiliário
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Total:	17.120.121

60%

25% dos 68.037.000 domicílios existentes
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Média/ano 255.263      504.273       86.976       213.953      144.572      166.223      169.915     259.957      689.675    1.095.498

Geisel          Figueredo          Sarney   Collor/Itamar      FHC I e II                 Lula I e II           Dilma



 

FIGURA 1: Como o mercado de habitação funciona – insumos, produção e demanda. 
Fonte: Malpezzi, 1999. 

Este artigo se dedicará a apresentar como o funcionamento do mercado de crédito imobiliário - que é 
crucial para a aquisição de imóveis pela maior parte da população -, conjugado com o ambiente 
macroeconômico, afetou o mercado imobiliário nacional ao longo das décadas até o período atual. 
Sendo assim, este artigo divide o período em questão em três fases, baseado em Rangel (2013): 
Criação e consolidação do Sistema Financeiro da Habitação (1964-1980); Desestruturação do SFH 
(1981-1994); Reestruturação das políticas habitacionais (1995-atual). Como se pode ver no gráfico 
01, a quantidade de imóveis financiados guarda forte relação com os períodos aqui retratados. 
Compreender estes movimentos é o objetivo do artigo.  

GRÁFICO 01: Unidades habitacionais financiadas – FGTS e SBPE 

 
Fonte: Rangel (2013) até 2011 e ABECIP e Banco de Dados-CBIC para 2012 

2 Criação e consolidação do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH)  
Em 1964, a situação do setor habitacional podia ser considerada grave. A forte migração urbana que 
vinha ocorrendo gerava alta demanda por habitações de todas as classes sociais, mas, de acordo com 
Santos (1999), havia um contexto altamente inibidor para o investimento na área. A forte aceleração 
inflacionária, combinada com taxas de juros nominais fixas, gerava taxas de juros reais negativas 
(dependendo do prazo da aplicação), o que desestimulava a poupança voluntária e a oferta de crédito 
de longo prazo (como o imobiliário) por parte dos agentes financeiros. Ao mesmo tempo, leis que 
Santos (1999) classifica como populistas no mercado de alugueis, pelo fato de proteger 
excessivamente o inquilino, reduziam os lucros dos proprietários e inibia o investimento no setor 
imobiliário, o que tornava a conjuntura de falta de habitações ainda mais complexa. Nessa situação, a 
estimativa do déficit habitacional logo antes do lançamento do SFH era de aproximadamente oito 
milhões de habitações (IBMEC, 1974).  

11.438.610 Contratações (2/3) 
de Financiamentos Imobiliários 
realizados entre 2003 e 2016



Carteira de Crédito Imobiliário representa 
9,8% do PIB e 19,2% do Crédito Total no País

19%

8%

20%

Carteira de crédito imobiliário da Caixa: R$ 412,9 bilhões no 1º. Trimestre 2017



queda do funding do crédito imobiliário 
com recursos de depósitos de poupança 

19

A captação líquida de maio de 2017 se soma ao rendimento de R$ 3,303 bilhões, 
elevando o patrimônio total da poupança para R$ 665,507 bilhões. Em 2016, 
a poupança encerrou com saque de R$ 40,701 bilhões, vindo de uma perda líquida 
de R$ 53,567 bilhões no ano de 2015. Em 2014, a poupança captou R$ 24,034 
bilhões, após a captação líquida recorde de R$ 71,047 bilhões de 2013.



Fonte: Fernanda Feil e Andrej Slivnik. CEF e BB: Evolução Patrimonial Recente. 
Associação Brasileira de Desenvolvimento – ABDE. XXII ENEP, junho 2017.
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Gráfico 12 - Participação de Outras Obrigações, no total do 
Passivo Exigível, por subitem - Caixa Econômica Federal

Dívidas Subordinadas Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
Obrigações por lotéricas, fundos e programas sociais Diversas [...]

Fonte: Relatórios De Administração - Caixa Econômica Federal (2002 a 2015)

%

Com rentabilidade baixa (7,6%), a Caixa tem dificuldades em recompor os índices de capital, 
que medem a capacidade de uma instituição financeira emprestar em relação a seu patrimônio. 
Considerando apenas o capital de melhor qualidade (nível 1), encerrou março/17 em 8,94%.



BNDES:
financiamento da infraestrutura



Atuação Anticíclica do BNDES: evita Grande Depressão, 
expandindo PIB, Receita Tributária, Capacidade Produtiva e Emprego
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De 2009 a 2014, a soma dos 
desembolsos (em preços constantes) 
atingiu R$ 1.127 bilhões, ou seja, 
a média anual de R$ 187,8 bilhões.
Em 2016, R$ 100 bilhões a menos de 
desembolsos em relação àquela média 
devolvidos ao Tesouro Nacional.



Repasses do Tesouro Nacional ao BNDES
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86% dos créditos com mais de 5 anos 
foram concedidos pelas IFPF!

A depressão fez com que o total de 
investimentos realizados na economia, 
a Formação Bruta de Capital Fixo, 
caísse para só 14,2% do PIB, e 
a participação do banco no 
financiamento foi reduzida de 2,6% do 
PIB, em 2013, para 1,1%, em 2016.



A	TLP será	composta	pela	variação	
do	IPCA	e	por	uma	taxa	de	juros	
real	prefixada	mensalmente,	

de	acordo	com	o	equivalente	ao	
rendimento	real	das	NTN-B+5.

Os	montantes	do	FAT repassados	
ao	BNDES,	a	partir	de	2018,	que	

não	forem	emprestados,	passarão	a	
ser	remunerados	pela	taxa	Selic	e	

não	mais	pela	TJLP	ou	TLP.	

Dívida de	R$	400	bilhões	do	BNDES	
com	TN	será	paga já	em	2018	

com	TLP

É taxa de juros compatível 
com a capacidade de 
pagamento dos tomadores e 
o rendimento de investimento 
em longo prazo na 
infraestrutura?

Com a elevação do custo 
de sua dívida e a queda 
de lucro na Tesouraria 
conseguirá o BNDES se 
capitalizar para alavancar 
empréstimos?

TJLP: 7% aa
TLP: IPCA + 5,6% = 

9,2% aa
SELIC: 10,25% aa
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