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Baixar garantia de crédito é mais eficaz que cortar
spread, diz Ipea

Por Thais Carrança

Reduzir as exigências de garantias para empréstimos teria mais impacto sobre o crescimento econômico brasileiro do que
atacar os altos spreads bancários, aponta estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Segundo a pesquisa,
um spread em linha com os países desenvolvidos elevaria o Produto Interno Bruto (PIB) per capita nacional em 1,7%,
enquanto uma menor exigência de colaterais aumentaria o indicador em 12%.

Para Napoleão Silva, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea e um dos autores do estudo ao lado de Eduardo
Zilberman, a redução das exigências de garantias passa pela efetiva entrada em vigor do cadastro positivo de credores,
além de um aperfeiçoamento da lei de falências. O pesquisador também vê com descrença a proposta do candidato
Fernando Haddad (PT) de taxar os bancos para diminuir o spread e tornar o crédito mais barato.

No Brasil, apenas 59% das empresas têm acesso a empréstimos bancários, em
linha com os países em desenvolvimento (58%), mas bem abaixo das nações
desenvolvidas (95%), diz o estudo.

As exigências de garantias no país chegam a 95% do valor do empréstimo,
menos que a média dos países em desenvolvimento (124%), mas quase o
dobro dos países desenvolvidos (50%).

Por fim, o spread da taxa de juros - diferença entre o que os bancos pagam na
captação de recursos e o que cobram ao conceder um empréstimo - é muito elevado no Brasil (12,1%), tanto em relação aos
seus pares em desenvolvimento (8%), quanto na comparação com as economias mais avançadas do mundo (3%).

O baixo percentual de empresas com acesso ao crédito bancário se explica pelo elevado custo de entrada do mercado
brasileiro, diz Silva. "As tarifas bancárias anuais e os requerimentos de documentação são muito elevados e, em alguns
casos, a distância da região de atuação da empresa para uma agência é muito grande", exemplifica o pesquisador.

O reduzido acesso ao crédito bancário também está relacionado ao elevado nível de garantias exigidas. No Brasil, para o
empresário obter um financiamento de R$ 1 milhão, por exemplo, precisa ter em média R$ 950 mil em ativos e bens para
dar em garantia.

Segundo Silva, os dois principais fatores para esse nível de exigência são a falta de informação sobre os credores, além da
insegurança jurídica que dificulta a execução das garantias pelos bancos, nos casos de inadimplência.

Outro fator que inibe o acesso ao crédito são os juros elevados. Um projeto com retorno de 6%, por exemplo, não seria
viável no Brasil diante do spread de 12,1%, mas seria factível num país desenvolvido com spread de 3%. Margens dos
bancos, custos de inadimplência, insegurança na execução de garantias e os elevados tributos sobre o setor bancário estão
entre os componentes do elevado spread brasileiro, diz Silva.

Na pesquisa, o técnico do Ipea toma como modelo a economia brasileira em 2009 e avalia como o crescimento seria
afetado se o país tivesse acesso financeiro, spreads e exigências de colateral de primeiro mundo. No primeiro caso, o PIB
per capita cresceria 3,6%, no segundo, 1,7%, e, no último, 12%.
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Portanto, conclui o estudo, políticas que ataquem a questão do nível de garantias terão impacto maior sobre o crescimento
da economia - e, consequentemente, sobre o bem-estar da sociedade - do que aquelas voltadas à redução do spread ou a
elevar a participação no mercado de crédito.

"Uma redução no custo de intermediação somente beneficia um pequeno número de empresários que possuem colaterais
suficientes para obter empréstimos", escrevem os autores.

Para Silva, a prioridade número um para redução do nível de garantias exigidas é a aprovação do cadastro positivo. O
projeto que muda as regras para inclusão de consumidores no cadastro já foi aprovado pelo Senado, mas na Câmara ainda
falta votar alguns destaques ao texto apresentado por deputados. Outra medida importante seria um aperfeiçoamento da
lei de falências para dar mais segurança aos credores na execução de garantias, diz.

Embora tenha menor impacto sobre o PIB, reduzir os spreads também é importante, defende o economista. Mas, na sua
visão, a proposta de Haddad de taxar os bancos com esse objetivo é equivocada. "Se você taxar, os bancos vão repassar isso
ao spread e quem vai sofrer mais é o tomador", acredita.

Seria mais eficiente como política pública incentivar a concorrência no mercado; aumentar a eficiência dos bancos
públicos, que com redução de custos poderiam diminuir spreads, puxando movimentação semelhante nos bancos
privados; e reduzir os riscos jurídico de não recuperação de garantias, sugere o analista.

"Os juros são elevados pois há um risco grande no país e custos altos que fazem parte desse spread", afirma Silva. "Não é
questão de ameaçar vilões, tem que dar incentivos econômicos corretos e desenhar o sistema para que esse juro possa
baixar."
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