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Prefácio 

É falsa a notícia “economistas do PT debatem formas de 
promover concorrência e aumentar regulação do setor visto como 
oligopolizado por poucos bancos” (FSP, 13.set.2021). A coordenação 
do núcleo de economistas da FPA (Fundação Perseu Abramo) 
informa: “o PT ainda não discutiu esse tema”. 

Os experientes quadros do PT sabem ser necessário, nos 
próximos 12 meses anteriores à eleição de 2022, antecipar à onda de 
“bacharias” (sic) – tipo “Bolsonaro é um risco à democracia do Brasil 
e Lula é um risco à economia. Os assessores dele são todos 
retrógrados, estão todos nessa linha de recuperar o Brasil grande, 
não aprenderam nada” (Edmar Bacha, FSP, 07/04/2017). 

O diretor da Casa das Garças (“ninho de tucanos”) cometeu 
esse ataque sórdido em busca de alcançar seu objetivo de maneira 
ignóbil: incluir na disputa eleitoral uma “terceira via” com risco tanto 
à política quanto à economia. Foi o ocorrido, na 2ª. metade dos anos 
90, ao PSDB ter usado o fisiologismo para a aprovação da reeleição e 
ter a obtido com base em um regime de banda cambial para baixar a 
inflação à custa da sobrevalorização da moeda nacional, déficit 
comercial e desindustrialização.  

Ele briga contra os números da Contabilidade Nacional ao não 
verificar a importância maior do crescimento do mercado interno, em 
vez do mercado externo, para o Social-Desenvolvimentismo 
(2003-2014) ter obtido de resultados muitos superiores ao 
Neoliberalismo (1995-2002). 

Tendo respondido à futrica, logo os economistas do PT se 
depararam com a falsa notícia, dada a jornalista sem fazer seu 
trabalho de verificar a veracidade da informação. Atribuí-los “a meta 
de aumentar a concorrência em setor visto como oligopolizado” 
parece ser coisa do PFL (Partido da Faria Lima), para criar 
animosidade dos líderes do sistema bancário contra o PT, como essa 
tática da época de financiamento empresarial de campanhas políticas 
ainda fosse necessária. 
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Aliás, entre os mais ricos está o grupo onde a reprovação do 
presidente odiado mais caiu de julho para cá, de 58% para 46%. 
Entre eles, 36% o consideram ótimo e bom. Porém, integram esse 
contingente acima de 10 salários mínimos só 3% da população 
pesquisada pelo Datafolha. Entre empresários, 51% votam no capitão 
e 19% em Lula. 

Minha convivência com banqueiros, representando a Caixa 
Econômica Federal na FEBRABAN (2003 a ½ de 2007), além de muita 
pesquisa, mostrou-me um quadro diferente do usual a respeito deles. 
Primeiro, há bancos e banquetas, os primeiros são os grandes de 
varejo e os segundos são os de banqueiros de negócios, tendo como 
prioridade a gestão personalista da própria fortuna. Segundo, é 
positivo, para o sistema bancário brasileiro, os “big five” bancos 
serem dominantes. 

Essas grandes corporações bancárias têm suas gestões acima 
dos interesses menores de “famílias de banqueiros”. Os controladores 
majoritários têm assento no Conselho de Administração, mas não 
comandam o dia a dia no Conselho Diretor, isto é, não estão entre os 
executivos da alta administração dos bancos. Estes são profissionais. 

*** 

Apresento aqui um estudo da evolução recente do sistema 
bancário brasileiro através do Relatório de Economia Bancária (REB), 
publicado pelo Banco Central do Brasil anualmente. Trata de um 
amplo espectro de questões atinentes ao Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) e às relações entre instituições e seus clientes. Eu me 
concentro nos eventos ocorridos em 2020, marcado pelas 
repercussões da pandemia da Covid-19.  

Dada sua importância, para estudo e memorização das 
descobertas no teste de hipóteses, em uma espécie de “laboratório 
socioeconômico” raramente encontrado por cientistas sociais, em 
especial os economistas, resumirei aqui seus principais registros. 

Fernando Nogueira da Costa  1

 Professor Titular do IE-UNICAMP. Autor de “Economia de Mercado de capitais à 1

Brasileira” (agosto de 2021). Baixe em “Obras (Quase) Completas”: http://
fernandonogueiracosta.wordpress.com/ E-mail: fernandonogueiracosta@gmail.com.  
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Evolução Sistêmica Financeira 

Um erro comum é tratar o sistema bancário como “setor 
bancário”, ou seja, como fosse qualquer setor de atividade 
econômica. Os adeptos da literatura contra a “financeirização” o 
imaginam como fosse uma excrescência do capitalismo: estaria em 
excesso, pois teria sido criado a mais ou a posteriori. Não, em 1406 
(século XV), foi criado o considerado o primeiro banco: o Banco di 
San Giorgio, em Gênova. 

O nome “banco” origina da designação de onde eram colocadas 
e trocadas as moedas pelos “banqueiros”: os judeus de Florença na 
época do Renascimento. O capitalismo mercantilista se desenvolve a 
partir daí e, por ser congênito ou presente desde o seu nascimento, 
as finanças não retiram o pressuposto “equilíbrio” da economia de 
mercado. Não é coisa inútil, desnecessária ou dispensável. 

Toda a população “bancarizada”, detentora de cerca de 185 
milhões de contas correntes nos bancos brasileiros, é componente do 
sistema bancário – diferentemente dos clientes de setores 
vendedores de bens e serviços, onde a relação é fortuita. Mas não 
são só as Pessoas Físicas, além das Pessoas Jurídicas, há inúmeras 
instituições financeiras participantes do sistema financeiro nacional, 
entrelaçando o mercado de crédito e o mercado de capitais. 

Na realidade, o sistema bancário é emergente de interações 
entre três subsistemas. O subsistema de crédito financia a expansão 
de capacidade produtiva, concede capital de giro à produção, credita 
consumo, habitação, compra de ativos baratos para vender caro 
(especulação), etc. Ele, de maneira crucial, propicia aumento da 
oferta de empregos.  

O subsistema de gestão de dinheiro propicia aos seus clientes a 
possibilidade de investimentos financeiros para proteger o poder 
aquisitivo de suas reservas e seus rendimentos financeiros 
substituírem a renda do trabalho na aposentadoria. Finalmente, o 
subsistema de pagamentos dá acesso popular ao sistema de 
pagamentos eletrônicos para oferecer segurança e facilidade prática 
no dia a dia dos clientes. 
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O dinamismo da economia é propiciado pelo multiplicador de 
gastos, f inanciados pelo crédito, independentemente da 
disponibilidade de poupança prévia.  É inversamente proporcional à 
fração de retirada (aplicações em outros ativos) por ciclo de gastos, 
ou seja, à diferença entre a unidade e a fração gasta novamente, 
devido à propensão marginal a consumir.  

Depois de todas as rodadas ou os ciclos de gastos, o aumento 
total na renda será a resultante de todos os gastos em consumo 
acumulados. Haverá, ao mesmo tempo, aumento no total de 
aplicações em ativos financeiros. Servem de lastro como passivos 
bancários dos empréstimos efetuados pelos bancos para alavancar os 
gastos, seja em consumo, seja em investimento. 

Para os bancos, caso haja demanda por endividamento, após 
avaliação de risco, novos empréstimos são concedidos. Se isso não 
ocorrer, são feitas aplicações financeiras em carteiras de títulos 
financeiros. Quando há demanda efetiva, o crédito é concedido. 

O sistema bancário tem de oferecer produtos financeiros 
adequados para administrar os hiatos de durations: as diferenças 
entre os prazos médios ponderados (pelos valores presentes relativos 
dos fluxos de caixa) de vencimentos de seus ativos e passivos. É 
necessário articular os conceitos dinâmicos de multiplicador de gastos 
e de moeda, para entender como renda e funding são multiplicados 
ao longo do tempo futuro. 

Fragmentar o sistema bancário, em seus subsistemas, seria 
agir sem prudência lógica nem coerência. Pior, caso fosse 
apresentado como atentado ao direito de propriedade de clientes e 
acionistas. Qualquer ameaça desse teor provocaria corrida bancária. 

“Aumentar a concorrência em setor visto como oligopolizado” 
contraria os clientes prudentes. Eles escolhem “bancos grandes 
demais para não quebrar”. Qualquer ameaça desse teor provocaria 
risco sistêmico e, então, intervenção ou socorro da Autoridade 
Monetária, responsável pela supervisão bancária. 

O critério de escolha dos clientes é justamente por ser um 
oligopólio concentrado, em “big five” bancos, aliás, como ocorre em 
todas as grandes economias, inclusive as emergentes. Além disso, é 
também um oligopólio diferenciado. Os grandes bancos concorrem 
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muito em disponibilidade de tecnologias, para oferecer, além da 
segurança, a melhor qualidade de atendimento virtual e 
personalizado aos seus clientes. 

Cada qual tem seus nichos de mercado, onde lidera. Entretanto, 
os Market-shares, isto é, as participações nas diversas modalidades 
de crédito se alteram ao longo dos anos, mesmo caso se mantenha a 
ordem no ranking dos cinco maiores bancos (ver Tabela). 

"  

Na verdade, o problema do sistema bancário não é “o 
oligopólio”, existente tal como na maioria dos setores de atividade 
econômica. No caso, é muito aceitável por ser escolha dos próprios 
clientes, em espécie de “servidão voluntária”. Afinal, podem fazer 
portabilidade de seus investimentos financeiros e de seus créditos 
para outros bancos. 
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Caso consultado, eu sugeriria a um próximo governo social-
desenvolvimentista não cometer a Falácia do Espantalho, tal como os 
adeptos da literatura crítica à “financeirização”: apresentar de forma 
caricata o sistema bancário, com o objetivo de atacar essa falsa ideia 
em vez do problema real. Para abaixar a taxa de juro assustadora de 
clientes (e eleitores), proporia “colocar o dedo na ferida”: ela é 
elevada, fundamentalmente, por causa do modelo de pagamentos 
rotativos com cartões de crédito. 

Os cartões de crédito se popularizou, no Brasil, como meio de 
pagamentos – e não como meio de financiamento, como acontece 
nos demais países. Estima-se pelo menos 1/3 do consumo das 
famílias ser feito com eles. Além do fato de a fatura vencer até 40 
dias depois da compra, o cliente se beneficia de programas de 
fidelidade, seguros, atendimento e outros benefícios. 

A particularidade brasileira é 79% das transações com cartões 
de crédito ser feita sem juros. Do saldo total de crédito do sistema 
financeiro com recursos livres às Pessoas Físicas, em julho de 2021, 
23% era contabilizado com cartões – em concessões do mês 70%. No 
saldo, 18% eram à vista, ou seja, operações sem incidência de juros, 
parcelados ou não. Compras parceladas com juros, parcelamento de 
fatura de cartão de crédito, parcelamento migrado do rotativo, 
saques parcelados e pagamento de contas parceladas eram apenas 
2%. O crédito rotativo dos cartões representava 3% do total. 

Neste, a taxa média de juro alcançava 331,5% a.a. e no 
Parcelado, 163,6% a.a. Com a exceção do cheque especial (123,5% 
a.a.), as demais modalidades de crédito tinham taxa de juro 
razoáveis. Por isso, a média ponderada de todas era de 39,8% aa. 

Por qual razão essa taxa de juro é tão elevada? As despesas 
operacionais com todos os clientes, inclusive quem paga a fatura 
integralmente no vencimento, e a inadimplência de quem não paga 
(29% do valor) acabam sendo cobradas dos clientes adimplentes do 
crédito rotativo. A regra é “os justos pagam pelos pecadores”, porque 
os recursos de terceiros não podem ser perdidos. 

Ao fazer a decomposição do Indicador do Custo do Crédito 
(ICC), na média de 2018 a 2020, o custo de captação, cuja referência 
básica é a Selic, fixada pelo Banco Central do Brasil, contribuiu com 
33%. Em seguida, estavam Inadimplência (média de 21,3%), 
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Despesas Administrativas (média de 19,8%), Tributos e FGC (média 
de 13,1%) e, finalmente, Margem Financeira (média de 12,7%) do 
ICC.  

Daí minha sugestão aos economistas do PT é focar no principal 
ao seu alcance: a política monetária anti-inflacionária, a cunha fiscal 
no crédito e, principalmente, a pobreza e o desemprego de grande 
parte dos devedores inadimplentes, usuários dos cartões. Deixar para 
a agenda do Banco Central supervisionar a concentração e a 
concorrência bancária, estimulando as inovações tecnológicas e 
financeiras para tanto. Ele se tornou relativamente autônomo e tem 
feito um bom trabalho profissional. 

!  
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Fonte: Relatório de Estabilidade Financeira 2020 – Gráfico 1.2.2.1 
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Mercado de Crédito 

No início de 2020, o mercado de crédito era impulsionado 
principalmente pelo segmento de pessoas físicas, em continuidade ao 
crescimento verificado em 2019, enquanto o crédito às pessoas 
jurídicas mantinha-se relativamente estável. No fim de março, com o 
início da pandemia da Covid-19, houve aumento expressivo no 
crédito para empresas, inicialmente por parte das grandes empresas.  

Com a implementação de programas e estruturas voltadas ao 
crédito (como o Programa Emergencial de Suporte a Empregos – 
PESE, o Programa Emergencial de Acesso a Crédito – PEAC e o 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – PRONAMPE), a necessidade de crédito em condições 
diferenciadas para Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) foi 
sendo atendida.  

O crédito para as famílias recuou acentuadamente no segundo 
bimestre de 2020, em linha com a queda no consumo, principalmente 
nas modalidades de cartão de crédito à vista e financiamento de 
veículos. Na sequência, ocorreu a retomada na contratação dessas 
modalidades ao longo do ano, assim como a expansão no crédito 
consignado, estimulada pelo aumento temporário de 5% na margem 
consignável de aposentados durante o quarto trimestre.  

No mesmo sentido, o financiamento imobiliário cresceu de 
forma significativa, auxiliado pelas baixas taxas de juros.  
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"  

Nesse contexto, o estoque de crédito às pessoas jurídicas 
aumentou 21,8% em 2020, com variações de 21,2% nas 
modalidades de crédito livre e 22,8% no crédito direcionado. No 
segmento de pessoas físicas, observou-se aumento de 11,2% no 
saldo, refletindo variações de 10,8% no crédito livre e de 11,7% no 
crédito direcionado.  

A razão crédito/Produto Interno Bruto (PIB) evoluiu de 46,9%, 
em 2019, para 54,0% ao final de 2020. Esta elevação de 7 p.p. foi o 
maior salto anual na série histórica, ultrapassando o pico anterior de 
53,9%, alcançado em 2015. 

Considerando o conceito de crédito ampliado ao setor não 
financeiro, o saldo das dívidas cresceu 16,8% em 2020 (quase o 
dobro das variações anuais anteriores), representando 160,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em dezembro do mesmo ano. Seu “valor 
redondo” atingiu R$ 11,952 trilhões, quase 3 vezes o valor do 
acumulado no crédito do sistema financeiro nacional: R$ 4,021 
trilhões. 
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Houve crescimento mais acentuado no saldo das operações de 
dívida externa (23,7%), refletindo o impacto da variação cambial no 
período (28,9%). O saldo do crédito ampliado concedido ao governo 
geral correspondeu a 44,9% do total e registrou expansão de 18,3% 
no ano. A parcela concedida às empresas não financeiras representou 
34,5% do total, aumentando 18,7%. As dívidas das famílias somaram 
20,5%, com acréscimo de 10,8% no período. 

"  
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As concessões de crédito no SFN cresceram 5,3% no ano, 
alcançando o volume de R$ 4,128 trilhões, impulsionadas pelas 
contratações no segmento de pessoas jurídicas (10,9%), enquanto as 
novas operações para as famílias permaneceram relativamente 
estáveis (0,4%). As linhas de PEAC e PRONAMPE tiveram grande 
demanda e registraram volume de contratações capaz de impulsionar 
o aumento de concessões do crédito direcionado a pessoas jurídicas 
no segundo semestre de 2020 (Gráfico 1.1). 

"  

Em síntese, por conta da política de crédito para enfrentar a 
crise, o crescimento das concessões ocorreu por conta do crédito 
direcionado. A variação anual foi maior para Pessoa Jurídica, mas o 
crédito direcionado para Pessoa Física, seja o imobiliário, seja o rural, 
também aumentou. 

A taxa média de juros das novas operações de crédito diminuiu 
ao longo de 2020, refletindo os efeitos da redução na taxa básica de 
juros e das medidas anticíclicas de suporte às operações de crédito, 
que deram liquidez aos bancos e possibilitaram a manutenção da 
inadimplência em níveis baixos.  
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"  

"  

No mesmo sentido, o Indicador de Custo do Crédito (ICC), 
média do custo de toda a carteira do sistema financeiro, recuou ao 
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longo de 2020, registrando, em dezembro, o menor valor da série 
iniciada em 2013.  

A permissão, dada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
para reclassificação das operações de crédito renegociadas entre 
março e dezembro para o nível onde estavam classificadas em 
fevereiro permitiu às instituições financeiras atuarem ativamente na 
reestruturação das dívidas das famílias e das empresas.  

Viabilizou a taxa de inadimplência associada ao crédito bancário 
recuar ao longo de 2020. Em dezembro de 2020, a taxa de 
inadimplência das carteiras de crédito às empresas e às famílias 
atingiu 1,2% e 2,9%, respectivamente, menores valores das séries 
desde 2011.  

"  

Quanto ao crédito para Pessoa Jurídica, informações relevantes 
fornecidas pelo REB 2020 foram as empresas com dez anos ou mais 
de tempo de fundação deterem a maior parcela do saldo de crédito 
para PJs (80,2% em dezembro de 2020) e serem as mais influentes 
no comportamento do saldo de crédito e das taxas de inadimplência 
do segmento. Assim, a expansão de 21,9% do crédito PJ em 2020 
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refletiu, em grande medida, ao crescimento de 25,5% no saldo 
dessas empresas mais antigas. 

No início da pandemia, em um movimento preventivo, 
contrataram expressivos volumes de crédito com recursos livres nas 
linhas de financiamento de exportações, desconto de recebíveis e 
capital de giro. 

Em 2020, houve crescimento do saldo de crédito em todos os 
segmentos econômicos, com taxas mais pronunciadas para Comércio, 
Outros Serviços, Agropecuária, Transportes e Indústrias de 
Transformação (Tabela 1.10). Os quatro segmentos dentro do setor 
industrial reverteram o movimento de queda dos anos anteriores. 

"  

Os programas de estímulo ao crédito decorrentes da pandemia 
da Covid-19 difundiram-se, portanto, em vários setores de atividade 
econômica. 

Também em consequência desses programas, a taxa de 
inadimplência caiu em todos os segmentos econômicos, exceto o dos 
Serviços Industriais de Utilidade Pública. Aumentou de 0,1% para 
0,5%. 

Os portes das empresas são informados ao BCB pelas 
instituições financeiras (IFs) por meio do Sistema de Crédito do 
Banco Central (SCR) e devem seguir o seguinte critério, estabelecido 
pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (quando 
uma mesma empresa é classificada de maneira distinta por diferentes 
IFs, usa-se a moda, ou seja, o porte indicado mais vezes):  
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• microempresa é aquela cuja receita bruta anual seja igual ou 
inferior a R$360.000,00;  

• pequena empresa é aquela cuja receita bruta anual seja 
superior a R$360.000,00 e igual ou inferior a R$3.600.000,00;  

• média empresa é aquela cuja receita bruta anual seja superior 
a R$3.600.000,00 e igual ou inferior a R$300.000.000,00, caso 
seu ativo total não seja superior a R$240.000.000,00; 

• grande empresa é aquela cuja receita bruta anual seja superior 
a R$ 300.000.000,00 ou cujo ativo total seja superior a R$ 
240.000.000,00, conforme estabelecido no artigo 3º, parágrafo 
único, da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007. 

"  

"  
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Em 2020, houve redução da taxa de inadimplência em todos os 
segmentos, de micro (de 6,3% para 4,8%), pequenas (de 5,1% para 
2,1%), médias (de 3,6% para 2,5%) e grandes (de 1,1% para 0,5%) 
empresas (Gráfico 1.10). 

"  

O mercado de portabilidade – instrumento de competição 
bancária – envolve, além do cliente, dois atores:  

1. o credor original, instituição concessora do crédito; e  

2. o proponente, instituição no destino do contrato portado.  

Frequentemente, há envolvimento também de um intermediário 
financeiro. Genericamente, os pedidos de portabilidade podem ser 
classificados em uma das quatro situações a seguir:  

1. efetivado (quando o pedido é executado e o contrato é 
transferido do credor original para o proponente);  

2. cancelado (a pedido do próprio cliente ou, normalmente, por 
opção do proponente – em função da política de crédito, por 
exemplo);  
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3. retido (quando o processo para em função do credor original, 
por alguma inconsistência nos dados ou porque as condições do 
contrato são renegociadas); e  

4. pendente (pedido aguardando alguma ação; se não for 
efetivado, retido pelo credor ou cancelado pelo proponente, 
será cancelado pela registradora).  

Como a retenção por renegociação implica melhores condições 
de contrato para o cliente, considera-se a efetividade geral do 
instrumento como o total de pedidos portados e renegociados. 

"  
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"  

A portabilidade de crédito apresentou, em 2020, queda de 
19,1% no número de pedidos em relação ao ano anterior, contudo, 
com um aumento de 6,5% no saldo portado. No crédito consignado, 
o aumento significativo no valor médio do contrato portado (17,4%) 
suavizou a queda observada no valor total portado (-5,6%), ante 
considerável diminuição na quantidade de efetivações (-19,5%).  

Por sua vez, a portabilidade de crédito imobiliário foi além de 
triplicar em 2020, atingido 14,7% do valor total das operações 
portadas. O crescimento da portabilidade de crédito imobiliário 
ocorreu em cenário de queda moderada das taxas da modalidade. 

Em 2017, foram realizados menos de mil pedidos de 
portabilidade. Logo, o crescimento no uso desse instrumento para o 
crédito imobiliário apresentou um salto relevante. Entretanto, ainda 
há potencial para expansão da portabilidade, dado o potencial 
benefício advindo da utilização desse mecanismo em um contexto de 
taxas de juros em patamares historicamente baixos. 
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"  

A Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito (PTC) coleta as 
avaliações das instituições financeiras sobre as condições do crédito 
bancário em quatro segmentos. O crédito para PJs é dividido nos 
segmentos de crédito a grandes empresas e de crédito a MPMEs. O 
crédito para PFs é dividido nos segmentos de crédito voltado ao 
consumo e crédito habitacional. 

Para cada segmento, os respondentes avaliam as mudanças 
observadas nos últimos três meses e as perspectivas para os 
próximos três meses nos padrões de oferta de linhas de crédito e de 
demanda por elas. 

A avaliação é feita pela indicação, em uma escala de cinco 
níveis, da direção e intensidade da alteração observada.  O padrão de 
aprovação, ao representar a oferta de crédito, pode ser avaliado 
como “consideravelmente mais restritivo”, “moderadamente mais 
restritivo”, “basicamente inalterado”, “moderadamente mais flexível”, 
“consideravelmente mais flexível”.  

Para a demanda por linhas de crédito, as alternativas são 
“substancialmente mais forte”, “moderadamente mais forte”, “mesmo 
nível”, “moderadamente mais fraca”, “substancialmente mais fraca”. 
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Os respondentes também avaliam um conjunto de fatores 
possíveis de afetar as condições de oferta e de demanda. Atribuem a 
cada fator uma nota para a sua importância e indicam, em uma 
escala de cinco níveis, o efeito positivo ou negativo nas condições de 
oferta e de demanda de crédito, considerando os últimos três meses 
e as perspectivas para os três meses seguintes. 

As avaliações são convertidas em valores entre -2 e 2, e os 
gráficos desta seção mostram a evolução da média dos valores das 
avaliações das instituições sobre o observado nos últimos três meses, 
desde 2018 até 2020. 

"  

No segmento de crédito para consumo das pessoas físicas, os 
principais fatores indicaram condições mais restritivas no primeiro 
trimestre e acentuadas no segundo trimestre. O nível de tolerância ao 
risco retornou à neutralidade já no terceiro trimestre e o de 
inadimplência da carteira passou a ter avaliação positiva no último 
trimestre, enquanto o nível de emprego e condições salariais e o nível 
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de comprometimento de renda continuaram restritivos, mas com 
menor intensidade. 

"   

No segmento de crédito habitacional, os fatores relacionados a 
emprego, renda e tolerância ao risco, favoráveis à expansão do 
crédito no fim de 2019, passaram a ser avaliados como restritivos em 
2020. Atingiram a pior avaliação no terceiro trimestre, com 
recuperação parcial no quarto trimestre. Entretanto, o custo ou a 
disponibilidade de funding foi fator positivo na oferta de crédito nesse 
segmento em 2020. 

As avaliações de alterações de demanda em cada trimestre de 
2018 a 2020 são apresentadas no Gráfico 1.19. Valores positivos 
correspondem à percepção de demanda mais forte e os negativos, 
mais fraca. Destaca-se a diferença entre as demandas das PJs e PFs. 
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"  

"  
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Os gráficos 1.20a a 1.20d descrevem como, de acordo com os 
entrevistados, evoluíram os fatores possíveis de afetar a demanda 
por crédito.  

"  
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"  

"  
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"  

Nos segmentos de crédito para pessoas jurídicas, a necessidade 
de capital de giro, nos anos anteriores apontada como o principal 
fator determinante do aumento de demanda por crédito, apresentou 
elevação no segundo trimestre para grandes empresas e no terceiro 
trimestre para as MPMEs, retornando aos níveis de 2019 no último 
trimestre.  

Por um lado, ral comportamento encontra-se em linha com a 
demanda precaucional, verificada no início da pandemia da Covid-19 
nas grandes empresas e, posteriormente, nas MPMEs decorrente das 
restrições financeiras enfrentadas por estas, devido às medidas 
impostas para o combate ao vírus. Por outro lado, dada a incerteza 
do cenário macroeconômico, a necessidade de investimento em ativo 
fixo contribuiu para a redução da demanda, ao longo de 2020, 
principalmente no segundo trimestre. 
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Decomposição do Custo do Crédito e do Spread 

Resumo aqui o capítulo do REB 2020 onde é apresentada a 
decomposição do custo do crédito no Brasil, medido pelo Indicador de 
Custo do Crédito (ICC), divulgado pelo Banco Central do Brasil (BCB) 
desde abril de 2017. O ICC estima o custo médio, sob a ótica do 
tomador, de todas as operações de crédito vigentes, em um dado 
momento, independentemente da data de contratação do crédito. 
Portanto, o ICC incorpora informações tanto de contratos recém-
firmados quanto de contratos mais antigos ainda vigentes. 

O ICC apresentou uma queda expressiva, terminando o ano de 
2020 em 16,8%, ante 20,3% do fim de 2019 (Gráfico 3.1). 

Excluindo-se do ICC a parcela correspondente ao custo de 
captação, obtém-se o spread do ICC. Em 2020, observou-se também 
uma queda expressiva do spread do ICC, de 14,4 p.p. no fim de 
2019, passou para 11,8 p.p. no fim de 2020. O comportamento 
refletiu principalmente a forte queda do ICC no período, ante uma 
redução menos significativa do custo de captação das instituições 
financeiras. 

"  



!  30

Os itens utilizados para o cálculo da decomposição, a qual é 
feita com base no ICC médio no ano ajustado, calculado a partir de 
um ajuste por método de capitalização. Esses itens estão agrupados 
em cinco componentes, listados a seguir (entre parênteses as linhas 
correspondentes na Tabela 3.1). 

1) Custo de captação (B): estima as despesas das instituições 
financeiras com o pagamento de juros nas suas captações, como no 
caso de depósitos a prazo. 

2) Inadimplência (H + I + J): captura perdas decorrentes do 
não pagamento de dívidas ou juros, além de descontos concedidos. 

3) Despesas administrativas (G): captura as despesas 
administrativas diversas, como de pessoal e marketing, incorridas 
pelas instituições financeiras para realizar as operações de crédito. 

4) Tributos e FGC (D + E + F + K.2 + M): reflete os tributos 
sobre as operações de crédito pagas pelos tomadores e pelas 
instituições financeiras. Clientes pagam Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF). As instituições financeiras pagam contribuições ao 
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto de Renda (IR) 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), além de reterem 
e recolherem o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente 
sobre os juros sobre capital próprio pagos ou creditados a seus 
acionistas. Todos esses tributos afetam, de forma direta ou indireta, o 
ICC. Além disso, todas as instituições associadas ao Fundo Garantidor 
de Crédito (FGC) devem contribuir mensalmente para o fundo, com 
determinado percentual dos saldos das contas garantidas. Dentro 
dessa “cunha fiscal, houve mudança na alíquota de CSLL de 20% nos 
anos de 2017 e 2018 foi reduzida para 15% durante todo o ano de 
2019 e os meses de janeiro e fevereiro de 2020. Entretanto, em 1º 
de março de 2020, a alíquota voltou ao patamar de 20%. Em 
setembro de 2021, o governo populista de direita aumentou, 
casuisticamente, a alíquota de IOF sobre operações de crédito. 

5) Margem Financeira do ICC (N): inclui a parcela do ICC 
remuneradora do capital dos acionistas das instituições pela atividade 
de crédito e outros fatores não mapeados pela metodologia, incluindo 
erros e omissões nas estimativas. 
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A decomposição do ICC mostra todos os seus componentes 
terem contribuído para a expressiva queda verificada em 2020, de 
2,1 p.p. no critério média no ano ajustada. O principal fator 
contribuinte para a queda do ICC foi o custo de captação (-1,04 p.p.), 
seguido de inadimplência (-0,39 p.p.), despesas administrativas 
(-0,35 p.p.), margem financeira (-0,27 p.p.) e, por último, tributos 
(-0,03 p.p.).  

A queda do custo de captação refletiu a flexibilização 
monetária. A meta da taxa Selic, depois de ficar estável em 6,5% 
a.a. entre março de 2018 e julho de 2019, entrou em trajetória de 
declínio, aprofundada com a eclosão da pandemia da Covid-19, 
atingindo 2,0% a.a. em agosto de 2020. 

O custo de captação pode cair em magnitude menor se 
comparada à queda da Selic por dois motivos:  

i) a medida captura os custos de captação vigentes quando da 
concessão dos créditos; e  

ii) parcela significativa da captação das instituições é remunerada 
com taxas pouco sensíveis à taxa Selic, por exemplo, 
rendimento das cadernetas de poupança quando a taxa Selic é 
superior a 8,5%, porém, este não é o caso desde 8/9/2017, ou 
não é remunerada (depósitos à vista). 
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"  

A meta para a taxa Selic, depois de ficar estável em 6,50% a.a. 
entre março de 2018 e julho de 2019, entrou em trajetória de 
declínio, aprofundada com a eclosão da pandemia da Covid-19, 
atingindo 2,00% a.a. em agosto de 2020.  
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"  

A inadimplência, a despeito da contração de 4,1% do PIB em 
2020, mostrou-se bastante comportada, em decorrência das várias 
medidas empregadas com vistas à redução dos efeitos da pandemia, 
incluindo o aumento das repactuações e renegociações dos contratos 
de crédito.  

Considerando a média do período 2018-2020, uma medida 
mais estável e menos sujeita a componentes cíclicos, o Custo de 
captação continua sendo o principal componente do ICC – média de 
33,0% de participação na decomposição do ICC. Em seguida, estão 
Inadimplência − média de 21,3% −, Despesas administrativas − 
média de 19,8% −, Tributos e Fundo Garantidor de Crédito (FGC) − 
média de 13,1% − e, finalmente, Margem Financeira do ICC − média 
de 12,7%.  
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"  

O ICC médio continua significativamente menor no crédito 
direcionado, refletindo as limitações de taxas impostas por 
regulamentação específica, bem como todos seus componentes. A 
margem financeira do crédito direcionado, como em anos anteriores, 
permanece ao redor de zero. Bancos públicos cumprem essa missão 
social não lucrativa e se compensam com as ações comerciais. 

Entretanto, os neoliberais generalizam essa particularidade dos 
bancos públicos para todos os demais e defendem a “hipótese da 
gangorra” (ou “meia-entrada”): “para o capital das instituições 
financeiras alocado para crédito tenha remuneração ajustada ao 
risco, viabilizando a oferta desse produto financeiro direcionado, é 
necessário a rentabilidade da carteira de crédito livre ser superior ao 
possível de ser na hipótese de ausência de carteira de crédito 
direcionado com rentabilidade próxima de zero”. Ora, o benchmark 
para o lucro dos bancos públicos em crédito com recursos livres é “o 
teto” estabelecido pelos bancos privados! 

Na comparação interanual (Tabela 3.5), nota-se as variações 
dos componentes do ICC no crédito direcionado são relativamente 
pequenas, fazendo as variações do resultado geral serem 
determinadas, preponderantemente, pelo crédito livre.  

O ano de 2020, especialmente, deixa essa dinâmica bastante 
clara. Enquanto a variação do ICC no crédito direcionado foi de 
apenas -0,26 p.p. em relação a 2019, a variação no crédito livre foi 
de -4,15 p.p., o que resultou em uma variação no ICC do crédito 
geral de -2,08 p.p. 



!  35

"  

"  

"  

"  
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Na simulação acima (Tabela 3.8), embora a participação da 
margem financeira no ICC seja menor se comparada à das despesas 
administrativas, a zeragem da margem financeira tem impacto maior 
no ICC devido ao efeito secundário no valor do componente Tributos 
e FGC, decorrente da redução da base de cálculo de IRPJ e CSLL. 
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Rentabilidade do Sistema Bancário 

A pandemia interrompeu a melhora da rentabilidade do sistema 
bancário. Ela vinha ocorrendo desde o fim do período depressivo de 
2015-2016. Com a Grande Depressão de 2020 (-4,1% no PIB) caiu a 
relação entre lucro líquido e patrimônio líquido, indicando os bancos 
ganharem com o crescimento econômico – e vice-versa.  

Em dezembro de 2020, o Retorno sobre o Patrimônio Líquido 
(ROE) do sistema foi de 11,5%, o menor da série histórica. A queda 
da rentabilidade foi generalizada, afetando bancos de diferentes tipos 
de controle, porte e segmento de atividade.  

"  

As despesas com provisões aumentaram, as margens ficaram 
pressionadas e as receitas com serviços sofreram com a queda da 
atividade econômica. Os custos administrativos permaneceram sob 
controle.  
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O principal fator responsável pela queda da rentabilidade foi o 
aumento das despesas com provisões para perdas com crédito 
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa − PCLD). 

"  

A margem de crédito bruta ficou pressionada e recuou 
levemente em 2020, devido ao efeito combinado do maior 
crescimento da carteira e da redução das rendas. Esta última 
decorreu tanto da diminuição das taxas de juros ao longo do ano, 
como do limite máximo para a taxa de juros do cheque especial. O 
custo de captação recuou, mas aumentou em relação à taxa Selic. 
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"  

"  



!  40

"  

Nos últimos anos, o crescimento das despesas administrativas 
tem acompanhado a tendência de variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme mostra a Tabela 5.2. 
Isso reflete o controle de custos por parte das IFs.  

Em 2020 não foi diferente: as despesas cresceram 5%, 
enquanto a variação do IPCA foi de 4,5%. As despesas devem 
continuar sob controle com a manutenção das estratégias de redução 
de custos pelas instituições financeiras (IFs). 

Com o crescimento menor das receitas de serviços, o Índice de 
Cobertura de Despesas Administrativas por Receitas de Serviços foi 
reduzido em 2020. 

Os canais de atendimento digitais devem gerar ganhos de 
eficiência operacional no médio prazo. O número de agências (+/- 19 
mil) e de funcionários (+/- 480 mil) do sistema bancário continuou 
em queda em 2020. Essa tendência deve continuar nos próximos 
anos com o uso crescente de canais de atendimento digitais pelas 
instituições e seus clientes.  
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A pandemia da Covid-19 tem sido um catalizador desse 
processo. A migração para os canais digitais deve inicialmente 
demandar maiores investimentos em tecnologia para, no futuro, 
reduzir custos e aumentar a eficiência operacional das IFs. 

Os bancos privados apresentaram a maior queda de 
rentabilidade em 2020, enquanto os bancos de controle estrangeiro 
foram os mais rentáveis no período. O ROE dos bancos públicos 
também recuou mais em relação ao dos bancos estrangeiros, 
fechando o período em nível próximo ao dos privados.  

O aumento mais expressivo das despesas com provisões nos 
bancos privados é o principal fator para a queda mais acentuada do 
ROE nesse grupo de instituições. Na comparação com 2019, essas 
despesas aumentaram 40%, 17% e 25% nos bancos privados, 
públicos e estrangeiros, respectivamente. 

Em relação ao porte, há uma distinção clara nos níveis de 
rentabilidade entre bancos grandes e médios, de um lado, e bancos 
pequenos e micro, de outro. A diferença pode estar relacionada a 
ganhos de escala e de diversificação.  

Permitem aos bancos grandes e médios acessarem clientes 
mais rentáveis e captarem recursos a custos menores. A queda na 
rentabilidade dos bancos nos diferentes tipos de porte foi similar. 

A segmentação por at iv idade consiste em agrupar 
conglomerados bancários de acordo com o perfil de suas operações, 
definido por meio da seleção de atributos qualitativos ou 
quantitativos que reflitam características similares entre as entidades 
bancárias, conforme a seguir:  

a)  bancos complexos – apresentam múltiplas operações e 
produtos, como carteira de crédito, depósitos à vista e a prazo, 
mercado de capitais, administração de fundos, entre outros, 
além de extensa rede de agências e perfil diversificado de 
clientes;  

b)  bancos regionais públicos – de controle público (federal ou 
estadual) que operam regionalmente e têm rede de agências e 
número de clientes relevantes na região em que atuam, com 
captação diversificada;  
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c)  bancos de indústria – ligados a grupos industriais ou 
comerciais, com foco no fomento da cadeia produtiva do grupo;  

d)  bancos de crédito – operam, majoritariamente, com operações 
de crédito e exposições de risco em crédito, como concessão de 
garantias e avais, com rendas operacionais mais dependentes 
da intermediação de crédito; e  

e)  bancos de tesouraria e negócios – predomínio de operações de 
tesouraria e de negócios (títulos, operações compromissadas e 
investimentos), com maior dependência dessas operações na 
geração de suas rendas. 

Quanto ao tipo de atividade da IF, houve uma redução da 
dispersão da rentabilidade dos segmentos em 2020. O ROE de todos 
os segmentos de atividade reduziu, mas ficou, em sua maioria, 
contido na faixa entre 10% e 15%.  

A exceção foi o ROE dos bancos de “Crédito”. Recuou para 7,2% 
(-5,0 p.p). A rentabilidade desse grupo de bancos já era a mais baixa 
entre os segmentos em 2019.  

O choque da pandemia prejudicou ainda mais a situação desses 
bancos. Eles também podem enfrentar maiores dificuldades para 
recuperar a rentabilidade nos próximos períodos. 

Bancos atuantes em modelos de negócios com menor exposição 
ao risco de crédito apresentaram variação mais branda de 
rentabilidade, como foi o caso dos bancos de “Tesouraria e Negócios” 
e “Outros”.  

O ROE dos bancos “Regionais Públicos” apresentou a queda 
mais relevante (-8,3 p.p), mas continuou o mais alto entre os 
segmentos em 2020. O ROE desse grupo de bancos havia aumentado 
em 2019 em virtude de alguns eventos não recorrentes, explicando a 
maior redução em 2020. 

Em comparação com países representativos de diferentes 
continentes, a rentabilidade do sistema bancário brasileiro se 
manteve em posição intermediária (Gráfico 5.8). O ROE do sistema 
bancário brasileiro, por exemplo, é inferior ao registrado em países 
como Canadá, Índia, Turquia e México, mas superior ao reportado 
pela China, Indonésia, Alemanha e França. 
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"  

A carteira PF continuou como a mais relevante do sistema 
(cerca de 62% do estoque de crédito), e os clientes PF continuaram 
respondendo pela maior parte da margem de crédito líquida (cerca de 
76%). 

As operações de cheque especial, de cartão de crédito e de 
empréstimo não consignado continuaram relevantes para o resultado 
do sistema. Apesar de serem menos representativas em relação ao 
estoque de crédito total, elas contribuem de forma relevante para o 
resultado do sistema.  

Isso ocorre por causa das taxas juros mais altas cobradas 
nessas modalidades. Em 2020, 35% da margem de crédito líquida de 
PF decorreu dessas operações (Gráfico 5.12), apesar de 
representarem apenas 10% do estoque de crédito.  
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"  

As modalidades “cartão de crédito à vista” e “cartão de crédito 
parcelado lojista” não são incluídas nesse percentual de estoque, pois 
são serviços de pagamento e não concessão de crédito das 
instituições. Essas modalidades não rendem juros para as IFs. 

Apesar de não renderem juros, as operações de “cartão de 
crédito à vista” e “cartão de crédito parcelado lojista” possuem o risco 
de inadimplência das parcelas. Por esse motivo, as IFs precisam 
constituir provisão para perdas com crédito referentes a esses saldos 
a receber. 

A participação do “cheque especial” na margem líquida do 
sistema apresentou redução significativa em 2020. Esse produto 
representava 13% da margem de crédito líquida total em 2019 e 
fechou o ano de 2020 com participação de 6%. O movimento foi 
influenciado pelo novo limite máximo de 8% ao mês para a taxa de 
juros do produto e pela redução do estoque dessa modalidade ao 
longo de 2020 em meio à menor demanda durante a pandemia.  
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Dado o contexto com expansão de exportação do agronegócio, 
houve um aumento na participação do crédito rural e agroindustrial, 
refletindo melhora da margem bruta e redução mais significativa das 
despesas com provisões em relação às demais modalidades. 

As modalidades de crédito com recursos livres continuaram 
relevantes para a formação do resultado de intermediação do sistema 
(gráficos 5.12 e 5.13). Nos produtos voltados à PF, cerca de 52% da 
margem líquida decorre das modalidades de empréstimos pessoais 
com e sem consignação em 2020. Já nos produtos direcionados a PJs, 
as operações de capital de giro contribuíram para aproximadamente 
32% da margem líquida. 

"  
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Concentração, Concorrência e Inovação 

A redução da concentração no Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) entre 2017 e 2019, observada no Relatório de Economia 
Bancária (REB) anterior, manteve-se em 2020. Essa redução 
envolveu os segmentos bancário e não bancário e os três agregados 
contábeis considerados (ativo total, depósito total e operações de 
crédito).  

Por exemplo, no caso de operações de crédito envolvendo os 
segmentos bancário e não bancário, o RC5 representa a soma das 
participações de mercado das cinco maiores instituições financeiras 
[big five] em dado mercado. A Tabela abaixo ilustra o RC5 para o 
saldo das operações domésticas nas datas-bases de 31 de dezembro 
de 2018, de 31 de dezembro 2019 e de 31 de dezembro de 2020, 
considerando dois níveis de agregação: segmento bancário e não 
bancário (b1+b2+b3+b4+n1); e segmento bancário comercial (b1), 
para cada um dos agregados contábeis. 

O segmento (b1) engloba os bancos comerciais, os múltiplos 
com carteira comercial e as caixas econômicas; (b2), os bancos 
múltiplos sem carteira comercial, os bancos de investimento e bancos 
de câmbio; (b3), as cooperativas de crédito; (b4), os bancos de 
desenvolvimento; e (n1), as instituições não bancárias de crédito. 

"  

Considerando as referências em relação às métricas utilizadas, 
o RC5 indica concentração moderada. A redução ocorreu a despeito 
de, nesse período, ter havido onze atos de concentração envolvendo 
instituições financeiras, sendo a aquisição de 49,9% da XP 
Investimentos pelo Itaú-Unibanco o caso mais relevante. 

A queda da participação de mercado do Banco do Brasil (BB), 
da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sofrendo um 
desmanche, encomendado aos prepostos nomeados para suas 
direções, induziu a redução da concentração no SFN. No conjunto, os 
bancos públicos reduziram sua participação no segmento bancário e 
não bancário, entre 2018 e 2020, de 41,3% para 37,5% nos ativos 
totais, de 37,7% para 31,4%, nos depósitos totais (exceto BNDES) e 
de 48,9% para 42,8%, nas operações de crédito.  

No mesmo segmento, entre 2018 e 2020, o RC5 dos ativos 
totais reduziu de 69,3% para 67,0%, os depósitos totais de 78,4% 
para 72,7% e as operações de crédito, de 70,9% para 68,5%. Logo, 
a redução da participação dos principais bancos públicos se deu, em 
parte, vis-à-vis o aumento da participação de instituições não 
situadas entre as cinco maiores instituições. 

Essa inoperância em atuação anticíclica dos bancos públicos é 
resultado da estratégia ideológica do Estado mínimo dos adeptos do 
laissez-faire neoliberal. Particulares ganharam mercado em uma 
economia depressiva. 

Em 2020, o estoque de crédito às pessoas físicas atingiu o total 
de R$ 2,26 trilhões, com crescimento de 10,8% em relação a 2019. 
Nesse segmento, a melhoria dos índices de concentração refletiu a 
redução da participação de mercado dos dois maiores bancos públicos 
(CEF e BB), cujas fatias de mercado somadas passaram de 48,0% em 
2018 para 44,5% em 2020.  

O volume de crédito às pessoas jurídicas atingiu R$1,75 trilhão 
em 2020, com crescimento de 22,6% em relação a 2019. As 
participações somadas de BNDES e BB declinaram de 38,2% para 
30,0% no mesmo período, enquanto Bradesco e Itaú-Unibanco 
aumentaram sua participação conjunta de 21,5%, em 2018, para 
24,4%, em 2020. Houve “sobras” para outros bancos e cooperativas. 

Especificamente em relação ao segmento de crédito rural, tanto 
para pessoas físicas quanto jurídicas, a concentração vem declinando, 
refletindo um aumento de participação dos demais bancos comerciais 
e múltiplos e das cooperativas de crédito.  

Em 2020, o estoque total de crédito no segmento imobiliário 
cresceu 10,4% em relação ao ano anterior e atingiu o valor de R$ 
744,7 bilhões. Por ser crédito concedido em longo prazo, no passado, 
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a participação de mercado da Caixa Econômica Federal manteve-se 
estável no patamar de 70%. Em consequência, os percentuais do RC5 
(98,2% em 2020) não sofreram alterações relevantes no período.  

Entre as demais instituições, observou-se uma queda do BB da 
segunda para a quarta posição, correspondendo a uma redução na 
participação de mercado de 8,2%, em 2018, para 6,5%, em 2020, 
enquanto os três maiores bancos privados obtiveram, em 2020, uma 
parcela de mercado 2,4 p.p. acima da obtida em 2018. As mudanças 
de prepostos no Banco do Brasil retroalimentaram (causa e efeito) 
sua decadência. 

Os indicadores de concorrência bancária foram bastante 
afetados pela pandemia e pelas medidas de combate aos seus 
efeitos, principalmente, devido à redução das rendas das instituições 
financeiras e ao reescalonamento do cronograma de desembolso de 
serviço de dívidas.  
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Anexos 

Boxe 1 – Panorama da carteira de crédito consignado 

Esse boxe apresenta uma fotografia do mercado de crédito 
consignado. O crédito consignado é uma das principais modalidades 
de crédito para pessoas físicas, com crescimento constante ao longo 
dos anos.  

"  

A quantidade de tomadores do crédito consignado1 era de 19,2 
milhões no final de dezembro de 2020. 

O panorama dessa modalidade, incluindo o cartão de crédito 
consignado, mostra, para os beneficiários do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), haver a preponderância (73% dos beneficiários 
do INSS, equivalente a 57% da carteira ativa) de tomadores com 
renda até dois salários mínimos. Há concentração de carteira nos 
limites da margem consignável.  

Isso indica o consignado funcionar para a parcela do público 
aposentado como porta de acesso ao sistema financeiro. Porém, pode 
gerar redução relevante de renda disponível ao longo do tempo.  
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Boxe 2 – Evolução da portabilidade de crédito no Brasil: 
comportamento e perfil  

De forma geral, o objetivo da portabilidade de crédito é 
permitir, ao devedor, a busca de condições mais vantajosas para uma 
operação de crédito em curso. O boxe, a partir da comparação das 
condições de crédito antes e após a realização da portabilidade, 
avalia o impacto do mecanismo em indicadores como taxa de juros, 
prazo e saldo devedor dos tomadores.  

"  

As análises demonstraram redução das taxas de juros nas duas 
modalidades analisadas: média de 2,9 p.p. ao ano para o crédito 
imobiliário e 5,7 p.p. para o consignado. Tal fato indica a capacidade 
da portabilidade de promover a melhoria das condições de crédito dos 
tomadores.  

Sob o ponto de vista operacional, a análise das solicitações 
ocorridas no ano de 2020 aponta para um funcionamento satisfatório 
do instrumento da portabilidade, com 75% de sucesso no resultado 
dos pedidos registrados na Câmara Interbancária de Pagamentos 
(CIP) e menos de 5% do total de reclamações registradas no BCB no 
mesmo período.   

Para a ampliação da utilização da portabilidade, é essencial os 
tomadores terem acesso a comparações fáceis e rápidas das 
condições oferecidas por diferentes instituições financeiras. Isso pode 
ser facilitado com a implementação do Open Banking.  
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Boxe 3 – Endividamento das famílias e recessão econômica 
no Brasil  

Após a crise financeira global de 2008, os bancos públicos 
impulsionaram o fornecimento de crédito para as famílias no Brasil, 
gerando um forte aumento do endividamento de pessoas físicas. Na 
sequência, ocorreu a maior depressão na história recente do país, nos 
anos de 2015 e 2016, desconsiderando do ano 2020 (-4,1% do PIB). 

"  

Utilizando um novo banco de dados no nível do indivíduo, 
compreendendo informações combinadas do registro de crédito e do 
mercado de trabalho, esse boxe mostra as pessoas com maior 
aumento da razão dívida/renda, durante o período de expansão de 
crédito, apresentaram menores valores de compras em cartão de 
crédito no período de recessão subsequente.  
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Para identificar o efeito da oferta de crédito, exploram-se dados 
de indivíduos tomadores de crédito tanto de bancos públicos quanto 
de privados. Durante as fases finais do período de expansão, os 
bancos públicos aumentaram o crédito mais acima dos privados para 
os mesmos indivíduos.  

Para avaliar o efeito do choque de oferta de crédito no consumo 
individual, foi explorada a variação no setor no qual o tomador estava 
empregado. Indivíduos empregados pelo setor público foram 
desproporcionalmente mais visados como clientes para o crédito 
consignado, ofertado por bancos públicos, e sofreram um maior 
declínio nas compras com cartão de crédito durante a recessão 
seguinte.  

Evidentemente, os neoliberais autores desse boxe não 
contemplaram a hipótese dessa queda no consumo em 2015-2016 ter 
se dado pelo maior custo de oportunidade das compras em relação ao 
aproveitamento da taxa de juro de 14,25% aa em aplicações 
financeiras. Propiciou o aumento da riqueza financeira. 
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Boxe 4 – A evolução dos custos de mudar de banco no 
mercado de crédito brasileiro  

Nos últimos anos, várias medidas têm sido tomadas para 
reduzir a assimetria de informação entre instituições financeiras e 
clientes. Desse modo, facilita a mudança de instituição por parte do 
cliente, beneficiando assim o tomador de crédito.   

Esse boxe procura avaliar se essas medidas estão sendo 
acompanhadas de fato por redução dos custos de mudança de 
instituição.  

"  
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"  

Os resultados apresentados indicam estar ocorrendo uma 
redução da habilidade de “captura e extração de renda” pela 
assimetria de informações por parte dos bancos em relação a seus 
clientes, melhorando a situação desses últimos.  

Adicionalmente, os achados sugerem o custo de mudar de 
banco, em relação à tomada de crédito, ser maior para pessoas 
físicas em vez de ser para pessoas jurídicas.  
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Boxe 5 – Microcrédito 

Esse boxe apresenta um panorama do mercado de 
microcrédito, focando sucintamente em quatro aspectos:  

(i) conceitos de microcrédito;  

(ii) evolução do microcrédito amplo e do microcrédito produtivo 
orientado;  

(iii) ações em curso para o desenvolvimento da oferta de crédito 
produtivo aos microempreendedores e microempresas; e  

(iv) panorama desse segmento no ano de 2020.  

Nesse contexto, são abordados o contexto regulatório e 
institucional e os principais indicadores quantitativos de desempenho 
do setor, buscando-se ressaltar a importância do microcrédito dentro 
do contexto econômico atual. 

"  

"  

"  
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"  

"  

"  
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Boxe 6 – Crescimento das cooperativas de crédito 

As cooperativas de crédito apresentaram crescimento de 33,4% 
da carteira de crédito, em 2020, considerando-se as modalidades e 
público com os quais operam de forma relevante, mantendo a 
tendência de crescimento acima do restante do SFN nos últimos cinco 
anos. Esse boxe identificou como possíveis explicações:  

(i) aumento da base de associados;  

(ii) crescimento das operações de crédito dos associados já 
existentes;  

(iii) aumento das operações em modalidades específicas, como 
crédito rural e capital de giro para micro e pequenas empresas;  

(iv) expressiva participação de mercado em regiões com menor 
concorrência, em especial as cidades até 50 mil habitantes; e  

(v) alterações em seu modelo de negócios.  

A análise foi realizada por meio de revisão bibliográfica do tema 
e pela análise de dados descritivos do quinquênio 2016-2020. 

 

"  

"  
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"  

"  

"  

"  
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"  

"  

"  
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"  

"  

"  
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Boxe 15 – Crédito rural 

O setor agropecuário é considerado estratégico pelos países, 
tanto como forma de garantia do abastecimento interno de alimentos 
(segurança alimentar) quanto pela disputa por mercados para 
exportação. Por essas razões, recebe diferentes formas de subsídio 
ou de apoio dos governos.  

A Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965, institucionalizou o 
crédito rural e, entre outras providências, estabeleceu as 
competências do CMN e as atribuições do BCB para a disciplina dessa 
modalidade. Essa lei também ampliou a base dos recursos das 
instituições financeiras sujeitos ao direcionamento para o crédito 
rural.  

Esse boxe tem por objetivo apresentar a evolução desse 
mercado, com enfoque especial aos seus índices de concentração. 

 

"  
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Boxe 16 – Cheque especial: avaliação do impacto da 
limitação da taxa de juros  

Esse boxe analisa os efeitos, na evolução da oferta e do uso do 
cheque especial, da edição da Resolução CMN 4.765, de 27 de 
novembro de 2019. Entre outros pontos, estabeleceu limite para taxa 
de juros para o cheque especial em conta de depósitos à vista de 
pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs).  

A análise dos dados indica o normativo ter sido efetivo na 
redução das taxas de juros praticadas, levando a uma redução anual 
com pagamento de juros estimada na ordem de R$10 bilhões.  

Observou-se ainda a redução no volume de concessões de 
cheque especial ter ocorrido no mesmo patamar do cartão rotativo, 
ambas modalidades rotativas de uso emergencial e com patamares 
similares de taxa de juros até a edição do normativo. Isso indicou a 
queda apresentada ter sido resultado de fatores externos (Covid-19) 
e não da mudança regulatória.  

A queda da taxa de juros e os indícios de não ter havido 
restrição na oferta do produto indicam aumento de bem-estar do 
consumidor, sem perda de eficiência econômica. Conclui-se, assim, a 
política de limitação de juros ter atingido os efeitos esperados.  

Ressalta-se as condições específicas do cheque especial, tais 
como baixa elasticidade da demanda à taxa de juros, algum grau de 
poder de mercado e regressividade, dentre outros fatores, 
justificaram a intervenção regulatória.  

Além disso, a adequada calibragem da medida adotada foi fator 
essencial para não se afetar a quantidade ofertada do produto. 
Intervenções em taxas de juros sem as devidas calibragem e análise 
das condições do mercado podem afetar a oferta e, portanto, o bem-
estar.  
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