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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 soma das
prestações mensais recebidas seria de R$ 8.884,88. 4



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

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

• Então, como se espera dos 100 clientes tomadores de 
crédito, 1 (um) ficar inadimplente, a perda com sua 
inadimplência será acrescido ao preço do produto 
para os demais 99 clientes devolverem 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 os clientes terem consciência disso.
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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 o ônus da perda estimado em 1,9% aa. 

• A taxa para a TIR desejada 
alcançar os 12% aa seria 13,9% aa, 
levando a prestação a R$ 8.974,01, 
para cobrir a perda potencial da carteira. 6



cobrança de tarifa
• Alternativa: 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 o mesmo resultado ser 
auferido, a taxa da operação teria de ser 13,9% aa. 

• A vantagem da tarifa sobre o incremento da taxa ativa 
é, com o pagamento da tarifa à vista, 
socializar a inadimplência: todos os clientes 
adiantariam o pagamento de uma parte da perda potencial 
por nem todos honrarem seus compromissos. 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 originação: 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 capaz de retornar 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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alocação de 
ativos e passivos

Valores em R$ mil (*) % do CDI

ATIVOS PASSIVOS
Saldo Rent. (*) Saldo Custo 

(*)

Política Pública 68.416.126 74,82% 68.416.126 67,80%
Habitação e Saneamento - Recursos do 

FGTS 19.446.126 73,91% 19.391.746 67,15%

Crédito Imobiliário 37.153.552 67,43% 45.836.125 68,97%

Operações de Agente de Fomento 2.038.996 97,46% 3.133.876 54,22%
Recursos do Caixa Central 9.777.452 100,00% 54.380 100,0%

Operações Comerciais 12.833.381          378,82% 12.833.381 98,03%

Operações Comerciais 12.833.381 378,82% 11.263.209 97,85%

Recursos do Caixa Central 1.570.172 100,0%

Compulsórios e Exigibilidades 25.4743.245 68,31% 25.474.245 56,84%

Tesouraria 103.710.064 106,06% 103.710.064 100,2%

Recursos de Tesouraria 103.710.064 106,06% 33.605.243 100,7%

Recursos do Caixa Central 70.104.821 100,0%

Caixa Central 80.605.844 88,99% 80.605.844 32,74%

Total do Caixa Central 8.876.471 0,00% 70.828.391 22,45%

Recursos enviados a outros segmentos 71.729.373 100,00% 9.777.452 100,0%

Total Geral de Ativos CAIXA 209.532.835 100,48% 209.532.835 58,35%
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ativos: operações comerciais
ATIVOS SALDO RENT % CDI DUR

Operações Comerciais
Pessoa Física 9.557.941              388,06% 168
   Operações PRÉ 9.466.602              389,39% 168
      58X Cartão de Crédito PF 749.973                 1461,13% 33
      107 Credito Senior 351.780                 386,13% 179
      109 Crédito Consignado Adquirido - BMG 320.665                 167,45% 223
      110 Consignação 5.890.617              210,89% 223
      149 BCD 7.501                     155,81% 164
      151 Veículos PRE -                         0,00% 0
      195 Cheque Especial 754.739                 868,22% 18
      213 Penhor 778.028                 278,72% 41
      400 Crédito Direto CAIXA (203 SIOPE) 459.264                 503,74% 119
      Outras PF PRE 154.034                 350,31% 125
   Operações PÓS 91.339                   250,33% 151
      150 BCD 82                          413,29% 120
      152 Veículos POS -                         0,00% 0
      Outras PF POS 91.257                   250,18% 151
Pessoa Jurídica 4.571.859              359,51% 71
   Operações PRE 2.563.488              428,69% 52
   Operações POS 2.005.004              271,46% 96
   Outras operações PJ 3.367                     116,74%
Aquisição de Recebíveis Imobiliários - SICRI 3.148                     115,86% 218             
Aquisição de Recebíveis Imobiliários - SICRI 219                        129,33% 517             
Aquisição de Recebíveis Imobiliários - SICRI -                         0,00% -              
Provisão para empréstimos e títulos descontados (1.296.419)             378,82% 137             
Total de Ativo das Operações Comerciais 12.833.381       378,82% 137

Recursos enviados ao Caixa Central -                         100,00%
Total Operações Comerciais 12.833.381       378,82%
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passivos
operações comerciais
PASSIVOS SALDO CUSTO % CDI DUR

Operações Comerciais
Depósitos CDB/RDB - Recursos Livres                    1.055.389 98,11%           26 
Depósitos CDB/RDB - Recursos Livres                  10.104.007 97,72%         449 
Depósitos CDB/RDB - Recursos Livres                           4.295 98,90%         284 
CDB/RDB - Mesa - Pré                              894 99,02%             9 
CDB/RDB - Mesa - CDI                         65.782 98,77%            -   
DAR - Depósito Azul Reaplicável                         32.841 96,03%           31 
Total do Passivo das Operações Comerciais 11.263.209           97,76% 405     

Recursos tomados do Caixa Central 1.570.172                   100,00%
Total Operações Comerciais 12.833.381           98,03%
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ativos: tesouraria
ATIVOS SALDO RENT % CDI DUR

Tesouraria
Títulos Pós-fixados - LFT 54.648.357            102,59% 742             
Títulos Pré-fixados - LTN (Swap) 4.233.722              101,93% 393             
Títulos Pré-fixados - LTN PRÉ 12.943.811            116,55% 393             
Títulos Pré-fixados - NTN-F (Swap) 1.653.829              103,30% 602             
Títulos Pré-fixados - NTN-F  PRÉ 3.218.548              104,40% 602             
ESTC / NTNP / TDAD 77.134                   64,62% 1.615          
Títulos NTNB 7.662.930              128,72% 402             
NTNC / DEB. PETROBRÁS 803.026                 110,16% 1.379          
CFTA / ELET / SUNA 63.615                   79,72% 2.153          
NBCE / NTND / NTNR2 12.337                   99,47% 207             
CVS - A adquirido 1.395.816              99,26% 2.485          
CVS - B adquirido 133.834                 103,66% 2.739          
Aplicação no Mercado Aberto (Dealer) 9.145.986              102,33% 1                 
Aplicação Pré Over 7.717.119              100,00% 1                 
Total de Ativos da Tesouraria 103.710.064     106,06% 564         

Recursos enviados ao Caixa Central -                         100,00%
Total da Tesouraria 103.710.064     106,06%

CVS Novado * 3.695.062              63,75% 2.502          
Total de Ativos da Tesouraria 107.405.126          70,29% 563             
* Os CVS novados são administrados pela Tesouraria, entretanto, para fins de 
alocação de ativos e passivos foram lançados no Segmento Política Pública 
(Operações Percebidas como Mandatárias).
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passivos: tesouraria
PASSIVOS SALDO CUSTO % CDI DUR

Tesouraria
Operações Compromissadas 24.459.258                 100,05% 1

Captação no Mercado Aberto (Dealer) 9.145.986                   102,33% 1

Total de Passivo da Tesouraria 33.605.243           100,67% 1         
Recursos tomados do Caixa Central 70.104.821                 100,00%

Total da Tesouraria 103.710.064         100,22%

Subtotal Passivo CAIXA 138.704.444         76,17% 331     
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ativos
caixa central

ATIVOS SALDO RENT % CDI DUR
Caixa Central
Outros ativos realizáveis 2.554.874              
Ativo Permanente 2.408.244              
Caixa disponibilidade 3.913.353              
SubTotal de Ativos 8.876.471              

Recursos  para o Segmento Comercial 1.570.172              100,00%
Recursos  para o Segmento Fomento 54.380                   100,00%
Recursos para a Tesouraria 70.104.821            100,00%
Recursos enviados a outros segmentos 71.729.373            100,00%
Total Ativo do Caixa Central 8.876.471         0,00%

Recursos enviados a outros segmentos 71.729.373            100,00%
Total do Caixa Central 80.605.844       88,99%

Total Geral de Ativos CAIXA 209.532.835     103,77% 904         
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passivos: caixa central
PASSIVOS SALDO CUSTO % CDI DUR

Caixa Central
Depósitos Especiais de Fundos e Prog. 1.344.454                   95,08% 4            

Depósitos Especiais de Fundos e Prog. 4.673.834                   100,30% 4            

Disponibilidades do FAT/PROGER a Aplicar 722.062                      100,30% 251        

Disponibilidades do FAT/Habitação a Aplicar 220.990                      100,30% 1.235     

Depósitos a Vista - Recursos Livres 3.876.893                   0,00% -        
Outros Depósitos (Caução P.Federal, DL1737/79,Rec.Fed) 543.695                      0,00% 4            

Depósitos Especiais de Fundos e Prog. 316.361                      81,44% 4            

Dívida junto à União (ex-PROER) 18.702                        80,43% 3            

Depósitos Especiais com Ônus 6                                 56,37% 4            

Depósitos Judiciais 28.065.249                 26,14% 15          

Poupança Faixa Livre 3.187.803                   65,42% 20          

Captações em Dolar 22.885                        21,75% 1.040     

Patrimônio Líquido 9.182.469                   

Outros passivos exigíveis 18.652.990                 

SubTotal Passivo 70.828.391                 23,45% 14       
Recursos excedentes na Política Pública 9.777.452                   100,00%

Total tomado de outros segmentos 9.777.452                   100%
Total de Pasivo do Caixa Central 70.828.391           23,45% 14       

Recursos tomados de Outros Segmentos 9.777.452                   100,00%
Total do Caixa Central 80.605.844           32,74%
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contribuição dos segmentos em 2006 
Ativo - Posição: Dezembro/2006

Tesouraria
50%

Compulsórios e 
Exigibilidades

12%

Operações 
Comerciais

6%

Políticas Públicas
28%

Caixa Central
4%



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. 

• Quando banco possui ativos com prazo mais longo
em relação ao de seus passivos, 
expõe-se a risco de financiamento.

• Este é o risco de:
1. o custo de renovação ou recontratação 
de recursos de terceiros ser superior à 
2. taxa de retorno de investimento em ativos. 18
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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.



A inversão da curva de juros ocorre quando 
as taxas de juros de longo prazo ficam menores 
se comparadas às taxas de juros de curto prazo

A curva de juros inverte graças ao comportamento distinto entre os vencimentos 
mais curtos, refletindo decisões de política monetária, os longos respondendo às 

alterações nas expectativas de inflação e no prêmio de risco, inclusive para 
o abandono da liquidez. Se eleva a demanda por títulos longos, caem seus juros.
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Relações entre os preços de mercado e taxas de juros 
em título de renda prefixada: PT = RF / i

Preços de Mercado do Título
R$ 

Rendimento 
fixo mensal 
(3% a.m.) 

sobre 
valor de face

Taxas de Juros

100.000

Expansão

3.000

Redução

3,00%

110.000 3.000 2,73%

120.000 3.000 2,50%

95.000

Redução

3.000

Expansão

3,15%

86.000 3.000 3,53%

80.000 3.000 3,75%



22

risco de perda econômica e 
insolvência

• O descasamento de prazos com 
a manutenção de ativos prefixados com prazo 
mais longo face ao dos passivos significa, 
quando as taxas de juros subirem, 
o valor de mercado dos ativos do banco 
diminui mais se comparado ao 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 
(setas: viés de alta/baixa do juro)
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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 o banco possa conceder crédito, é necessário 
ter capital para o suportar de acordo com 
o Acordo da Basiléia, antes, 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.

25



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 à vista: tarifa à vista cobrada do mutuário;
3. Taxa à 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

variáveis sobre as quais o banco tem domínio deverem 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 a operação estar bem 
estruturada e adequadamente gerenciada, 
e mesmo assim o spread estar negativo, 
conclui-se ela exigir subsídio 
para chegar ao ponto de equilíbrio 
e se manter no portfólio da empresa.

28
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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



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 econométrico de economista 
incapaz de pesquisar a determinação, em primeira 
instância, dos fundamentos microeconômicos. 

• Em oligopólio diferenciado,
a competição por clientes se dá menos pelos preços 
dos produtos (apurados por �benchmark�), e 
mais pela qualidade específica dos serviços oferecidos 
por cada banco, ou seja, pelo atendimento.
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Taxa de juros e spread 
na economia brasileira
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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:



FEBRABAN. “Como fazer os juros serem 
mais baixos no Brasil - 2º edição”.

• A queda dos juros não ocorre independentemente da 
situação política e macroeconômica de um país e de 
variáveis microeconômicas; as taxas caem, ou sobem, 
também em decorrência da conjuntura. 

• No Brasil, desde outubro de 2016, de 14,25% para 5% aa,
os juros básicos da economia tiveram redução expressiva. 

• A queda se refletiu no custo de captação do dinheiro e 
tem sido repassada pelos bancos para os juros 
praticados nos empréstimos a pessoas físicas e jurídicas, 
financiados com recursos não subsidiados.
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manutenção dessa tendência 
depende, entre outros fatores, de:

1. uma perspectiva de estabilidade duradoura;
2. confiabilidade institucional;
3. segurança jurídica;
4. capacidade de financiamento da 

dívida pública; e
5. viabilização das reformas necessárias, 

como a da Previdência, apontada como 
panaceia.

34



Falácia da hipótese da “meia-entrada”
• Pagamos o preço da socialização de custos e subsídios

com o crédito subsidiado. 
• Ele equivale a uma meia-entrada no cinema, ou seja, 

quem paga menos, devido à interferência de regras 
governamentais, tem o seu custo bancado pelos demais. 

• Na bilheteria do cinema, do teatro ou da casa de 
espetáculos, a conta da meia-entrada vai para 
os pagantes da entrada inteira: progressividade. 

• No sistema de empréstimos, 
vai para quem não tem acesso a subsídios e, 
consequentemente, paga juros mais elevados. [?!]

• É compreensível o mal-estar com 
o alto nível das taxas de juros de empréstimos.
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Acusação contra bancos
• Os bancos têm sido 

criticados porque 
os juros dos 
empréstimos não 
teriam caído na 
mesma proporção da 
Selic, a taxa básica. 

• A concentração bancária 
e os altos lucros do setor 
estariam na origem da 
suposta resistência a 
baixar mais os juros, 
mantendo os spreads
relativamente elevados, 
acima dos níveis 
praticados no mundo.
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sobre a concentração, 
trata-se de meia verdade

• Ela existe, porque é uma característica do setor 
bancário não só no Brasil como também em 
grande parte dos países, decorrente das exigências 
de grande volume de capital na atividade bancária. 

• Medida segundo parâmetros mundiais, 
a concentração no setor bancário, no Brasil, 
é considerada moderada. 

• Além disso, é menor se comparada à 
concentração em vários setores intensivos de 
capital da economia brasileira. 37
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Market-Share
no Crédito e
nos Ativos 

dos Big Five 
Banks



disputa concorrencial
• Os investimentos 

milionários em marketing
e, especialmente, 
os R$ 20 bilhões 
despendidos anualmente 
em inovação e 
tecnologia demonstram 
os bancos não estarem 
acomodados 
em um mercado sem 
competidores à altura.

• Os lucros assemelham-se 
aos das instituições 
financeiras dos demais 
países emergentes.

• Como os bancos públicos 
ocupam metade do mercado 
de crédito, se o alto custo do 
crédito fosse resultante da 
concentração bancária, 
eles estariam participando 
de um conluio com 
os bancos privados para 
manter os spreads altos, 
o que é uma 
hipótese implausível.



comparação com emergentes
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Rentabilidade Patrimonial - Selic
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comparação da rentabilidade dos Big Five 
com a de empresas não-financeiras
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comparação com outros setores
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juros de mercado têm caído segundo números 
oficiais do Banco Central sobre a evolução 

recente do mercado de crédito.
• Entre outubro de 2016 e julho de 2018, a Selic caiu 

7,75 pontos percentuais, de 14,25% para 6,50% –
e ficou mantida neste patamar até junho de 2019. 

• Entre outubro de 2016 e dezembro de 2018, a taxa média 
de juros dos empréstimos para pessoas físicas 
passou de 74,33% para 48,88%, queda de 25,45 pontos 
percentuais, ou seja, a queda da taxa média de juros 
bancários superou muito o corte em pontos na taxa Selic. 

• A suposição de o spread deveria cair na 
porcentagem semelhante à queda Selic só faria sentido 
se a Selic fosse o único componente dos juros bancários –
o que não é, como mostra o Banco Central 
em seus Relatórios de Economia Bancária. 44



diferença em pontos percentuais 
e a não relativa em %

45

Queda da SELIC de 55% (de 14,25% para 6,50% aa)
Queda da taxa de juro do crédito com recursos livres 

de 33% (de 53,82% para 35,56% aa)



inadimplência: grande culpada 
pelo spread elevado

• Para compensar a perda com a inadimplência e os custos 
associados a ela, os bancos são levados a cobrar taxas de 
juros maiores de todos os tomadores, indistintamente. 

• Na prática, os adimplentes pagam seus empréstimos 
em dia, mas acabam sendo levados a pagar também 
por devedores inadimplentes.

• A inadimplência aumentou em decorrência da crise 
econômica, provocada pela volta de Velha Matriz Neoliberal 
em 2015: tirou milhões de brasileiros do mercado de 
trabalho formal, reduzindo-lhes a renda.
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problema da inadimplência é 
potencializado pela lentidão da Justiça

• A justiça brasileira 
dificulta a tomada dos 
bens oferecidos 
em garantia ao 
empréstimo não 
honrado. 

• Além disso, 
há o tratamento 
regulatório e tributário 
dado pelo governo às 
provisões para 
cobrir a inadimplência. 

• Ele é muito oneroso.
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A Febraban propõe, em relação aos custos da 
inadimplência, uma série de medidas 
para a redução do spread, tais como:

1. implementação da inclusão automática no 
cadastro positivo, medida aprovada pelo 
Congresso e sancionada em abril de 2019;

2. ampliação do acesso a informações de renda, 
faturamento e empregos existentes nos 
órgãos públicos;

3. melhora da Lei de Recuperação Judicial e 
Falências; e

4. permissão para a busca e apreensão extrajudicial 
de bens móveis alienados fiduciariamente.
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principais custos administrativos 
e operacionais do setor

• O setor bancário no Brasil tem o segundo maior custo 
operacional, considerada uma amostra relevante de 
doze países desenvolvidos e emergentes.

• Há um conjunto de custos operacionais cuja redução 
depende de mudanças legislativas e decisões judiciais. 

• Entre esses fatores legislativos estão:
1. a insuficiente segurança jurídica das operações eletrônicas;
2. o anacronismo das relações trabalhistas; e
3. a proliferação de legislações municipais e estaduais.
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custo operacional
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custo operacional
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custo do bancário
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elevada tributação da intermediação 
financeira e altos custos regulatórios

• Criam, para o crédito, uma situação bem diferente da 
encontrada no mundo, inclusive em países emergentes. 

• Em termos de alíquotas nominais, os impostos cobrados 
no país pesam bem mais se comparados aos recolhidos 
pelas instituições financeiras em outros países. 

• A carga tributária sobre o lucro é de 40%, 
somados o imposto de renda (25%) e a CSLL (15%). 

• Há ainda a tributação indireta só existente em poucos 
países: 

1. o IOF pode chegar a 3,38% sobre 
o valor dos empréstimos a pessoas físicas, e 

2. o PIS/Cofins incide sobre a receita líquida de 
intermediação financeira, com alíquota de 4,65%. 58
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Também encarecem o crédito 
as regras do depósito compulsório

• Os percentuais de recolhimento 
estão entre os mais altos do mundo, 
variando de acordo com a conta do cliente. 

1. Dos depósitos à vista, 21% são recolhidos ao Banco 
Central, onde são mantidos sem nenhuma remuneração. 

2. Em relação aos depósitos a prazo, a porcentagem 
recolhida é de 33%, nesse caso com remuneração (100% 
da Selic), ou seja, em razão do compulsório os bancos têm 
de captar mais recursos para emprestar o mesmo volume 
do emprestado em outros países. 60
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Arcar com tarefas alheias
• Os bancos acabam 

arcando também 
com pesados 
custos regulatórios 
em razão de 
exigências feitas a 
setores com 
os quais operam. 

• Como fosse uma 
coletoria, cabe à 
instituição financeira, 
por exemplo, o custo 
de calcular, cobrar e, 
às vezes, reter 
impostos devidos por 
terceiros.
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Entre as medidas propostas, 
a Febraban defende:

1. alterar o tratamento tributário das provisões 
para “devedores duvidosos (ler trecho);

2. zerar o IOF para operações de crédito e 
restabelecer a alíquota zero do PIS/Cofins sobre 
as receitas líquidas de intermediação financeira;

3. observar a isonomia de tratamento tributário 
do lucro em relação a empresas não financeiras; 
e

4. reduzir as exigências de recolhimento 
compulsório e aplicações obrigatórias, 
simplificando o sistema tributário. 63
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metodologia de cálculo do 
Banco Central enganadora

• A taxa de juros anual do cheque especial e do cartão de 
crédito divulgada não reflete o custo efetivo de tais linhas 
de crédito, usadas de forma intermitente, não o ano inteiro. 

• Os usuários dessas duas linhas de crédito costumam, 
em geral, usá-las por períodos inferiores a um mês, 
quando, em muitos casos, não há a cobrança de juros 
sobre juros como calculada no modelo do Banco Central. 

• Além disso, muitos clientes se beneficiam da 
política de bancos de conceder crédito sem juros 
por alguns dias do mês. 

• No mundo real, as taxas anuais efetivas equivalem à 
metade das taxas anualizadas anunciadas
pelo Banco Central. 67
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mesmo sendo a metade, 
as taxas de cheques especiais e 

cartões de crédito continuam altas
• O principal motivo é a ainda mais elevada 

inadimplência, cerca de cinco vezes mais alta 
face à média nos empréstimos para pessoas físicas. 

• Os juros altos também refletem uma espécie de 
subsídio cruzado entre clientes: os que ficam 
devedores pagam por aqueles, embora desfrutando da 
comodidade de ter o crédito à mão, não usam o limite. 

• Isso ocorre porque a regulamentação não permite 
a cobrança de tarifas para ter 
a disponibilidade do crédito.
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O que acontece com o cartão 
de crédito não é muito diferente
• No Brasil, o cartão se popularizou como meio de 

pagamento, não como forma de financiamento, 
como acontece em outros países. 

• O produto se tornou importante ferramenta de 
vendas, ao oferecer comodidade ao consumidor e 
viabilizar as compras parceladas sem juros, 
desbancando o cheque pré-datado.

• Também nesse segmento há o subsídio cruzado.
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mudança do modelo brasileiro de 
cartões de crédito

• Uma das soluções seria a implementação, 
já prevista para 2019, de um 
mecanismo de financiamento ao consumo, 
chamado de Crediário no Cartão de Crédito,
disponível no próprio ato da compra, 
com prazo mais longo e 
com juros cobrados do usuário do cartão.

• Bancos, empreendedores e clientes pessoas 
físicas, todos ganhariam com juros menores e 
o consequente aumento no volume de crédito. 71
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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 recolhimentos compulsórios, 
tornaram a intermediação financeira mais cara. 

• O oligopólio concentrado e diferenciado no setor bancário
pode ser visto como outro fator explicativo do elevado 
spread no Brasil.
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