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Resumo
O Brasil teve o segundo maior spread bancário do mundo em 2020. Esta anomalia
alimentou parte do custo médio de se financiar um negócio nesta nação, que soma
custo de capital e risco-país, da ordem de R$ 203,7 bilhões, ou seja, 13,5% do “Custo
Brasil”. Estima-se que, se os spreads brasileiros caíssem para a média mundial, o
volume de crédito aumentaria em 40%, gerando um aumento da produção de 5%.
Este estudo busca resposta para a questão: quais oportunidades de melhoria e/ou de
ação de controle externo na política pública estudada podem ser identificadas
mediante a revisão das agendas enfocada sob o crivo dos referenciais descritos e da
literatura pesquisada? A presente revisão de literatura ampara o exame das políticas
públicas Agenda BC+ e Agenda BC# para exibir suas principais contribuições ao
endereçamento deste problema público, bem como para indicar eventuais
oportunidades de melhoria nestas iniciativas. Os principais resultados deste
levantamento são os seguintes: a literatura revisada aponta que tais agendas tratam
de diversos aspectos microeconômicos, mas os esforços de redução do spread
bancário estão em descompasso com a política macroeconômica. As Agendas BC+ e
BC# enfrentam apenas parte do seguinte conjunto total das causas diretas ou indiretas
de spread bancário elevado: taxa Selic, direcionamento de créditos, depósitos
compulsórios, inadimplência, despesas administrativas, tributos e Fundo Garantidor
de Crédito (FGC), margem financeira, taxa do prêmio de risco, taxa de desemprego,
concentração bancária, capitalização do mercado, concentração do mercado de
crédito, controle de capital nacional, despesas para provisão de clientes duvidosos,
expectativa da taxa de juros, impostos indiretos, inflação esperada, nível de
crescimento da economia, razão depósitos geradores de lucro e ativos totais,
requerimentos de reservas, risco de crédito, risco de juros, risco econômico, tamanho,
taxa de câmbio, taxa de inflação, volatilidade do mercado de capitais (risco de
mercado), volatilidade do mercado. Por outro lado, parece haver oportunidade de
melhoria na coordenação entre o BCB, mantendo sua autonomia prevista em lei, e o
Ministério da Economia sobre os tratamentos deste problema público. A literatura
revisada também mostrou benchmarking com estas constatações: a América Latina
tem taxas de juros mais altas, bancos menos eficientes e compulsórios maiores do
que outras regiões, e esses fatores têm impactos significativos (diretos ou indiretos)
nesses spreads, que são altos para os padrões internacionais. Analisadas à luz do
Referencial de Controle de Políticas Públicas (RC-PP) do TCU, essas agendas
parecem compatíveis com a atuação do BCB representada por seu modelo de
negócios e sua cadeia de valor, são transparentes, embora sua formulação não
pareça ser amplamente participativa, mas carecem parcialmente de metas e de
definições de responsabilidades, tratam de questões microeconômicas mas não
abrangem uma solução macroeconômica necessariamente suficiente e convergente,
então não parecem formuladas com base em evidências da capacidade do BCB de
efetivamente solucionar esse problema e gerar valor à sociedade ao menor custo
possível. Sugere-se pesquisas específicas e um acompanhamento sistemático e
permanente deste problema público, inclusive no âmbito das Contas do Governo
apreciadas pelo Tribunal de Contas da União, que podem tratar das providências
adotadas em cada exercício em prol da redução do spread bancário no Brasil, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
Palavras-chave: spread bancário; Agenda BC#; Agenda BC+.
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Abstract
Brazil had the second highest banking spread in the world in 2020. This anomaly fueled
part of the average cost of financing a business in this nation, which adds up country
risk to a cost of capital, in the order of R$ 203.7 billion, that is, 13,5% of the “Brazil
Cost”. It is estimated that if Brazilian spreads were to fall to the world average, the
volume of credit would increase by 40%, generating a 5% increase in production. This
study seeks answer to the question: what opportunities for improvement and/or
external control action in focused public policy can be identified under the criteria of
the described references and the research literature? A literature review supports the
examination of the public policies Agenda BC+ and Agenda BC# to show their major
contributions to addressing the public problem, as well as to indicate suggestions for
improvement opportunities in that initiatives. The main results of this survey are as
follows. The reviewed literature points out that such agendas deal with several
microeconomic aspects, but the banking spread policy exercises are out of step with
the macroeconomic ones. The BC+ and BC# Agendas face only part of this total set
of direct or indirect causes of high bank spread: Selic rate, credit targeting, compulsory
deposits, default, administrative expenses, sovereign taxes and Credit Guarantee
Fund (FGC), margin, rate risk premium, national unemployment rate, banking
concentration, market capitalization, credit market concentration, control of domestic
capital, expenses for provision of doubtful accounts, interest rate expectations, indirect
taxes, expected inflation, level of economic growth, ratio of profit-generating deposits
and total assets, reserve requirements, credit risk, interest risk , economic risk, size,
exchange rate, inflation rate, capital market volatility (market risk), market volatility. On
the other hand, there seems to be an opportunity to improve coordination between the
BCB, maintaining its autonomy provided for by law, and the Ministry of Economy
regarding the treatment of this public problem. The literature reviewed also showed
benchmarking with these findings: Latin America has higher interest rates, less efficient
banks and higher reserve requirements than other regions, and these factors have
significant impacts (direct or indirect) on these spreads, which are high for international
standards. Analyzed in the light of the TCU's Public Policy Control Framework (RCPP), these agendas seem compatible with the BCB's performance represented by its
business model and its value chain, they are transparent, although their formulation
does not seem to be broadly participatory, but they partially lack goals and definitions
of responsibilities, deal with microeconomic issues but do not encompass a necessarily
sufficient and convergent macroeconomic solution, so they do not seem formulated
based on evidence of the BCB's ability to effectively solve this problem and generate
value for society by lowest possible cost. Specific research and systematic and
permanent monitoring of this public problem are suggested, including within the scope
of the Government Accounts assessed by the Federal Audit Court (Tribunal de Contas
da União), which may address the measures adopted in each year in favor of reducing
the banking spread in the Brazil, without prejudice to other applicable measures.
Keywords: bank spread; BC# Schedule; BC+ Schedule.
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1. Introdução
1.1. Definição do problema de política pública
1.

A análise de política pública inicia-se pela etapa de análise do problema, que é

dividida em diagnóstico do problema, definição do problema e definição do objetivo da
política a ser proposta (SECCHI, 2017). Esta definição é realizada agora.

1.1.1. Spread bancário como fenômeno econômico
2.

O crédito é um dos pilares da economia moderna e globalizada (SILVA, 2021).

3.

A materialidade desse fenômeno no Brasil é apontada pela relação crédito/PIB,

que passou de 26,4% em 2000 (BCB, 2021 apud GALA, 2021), para 160,5%, em 2020
(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021g).
4.

Um componente importante do crédito praticado é o spread, palavra inglesa

com significado técnico de diferença entre o menor preço de venda e o maior preço
de compra de um ativo (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ
e MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021. SUMMERS, 2003). Na área das finanças, ele
é chamado de spread bancário ou margem, e expressa a diferença entre as taxas de
juros com que os bancos remuneram os depósitos e as taxas de juros com que eles
cobram dos tomadores de empréstimo (FALEIRO BERNARDES, BEIRUTH e
BRUGNI, 2021. GITMAN, 1984. SUMMERS, 2003).
5.

A rigor, há basicamente duas formas de cálculo do spread bancário. A primeira

é a ex ante acima descrita, formada pela diferença entre a taxa média cobrada pelas
instituições financeiras e a taxa média usada por elas para remunerar os donos dos
capitais que elas emprestam. Na prática, ela é a única usada no momento da decisão
do potencial tomador de financiamento sobre se aderirá ou não a contrato em que ela
seja cobrada, e é a utilizada pelo BCB, assim como por organismos internacionais. Já
a segunda metodologia de cálculo do spread bancário é a realizada ex post, mediante
a diferença entre rendas de operações de crédito e custos de captação (SILVA NETO
e SALES CIA, 2017).
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O spread bancário representa o custo da atividade de intermediação financeira

entre os agentes superavitários e os agentes deficitários de uma economia. Portanto,
é um importante indicador da eficiência do sistema financeiro. Se esse custo for
demasiadamente elevado, as taxas do crédito podem se situar em patamares que
dificultam o financiamento de projetos estruturantes em diversos setores, além de
inibir o consumo, principalmente, de bens duráveis, impactando negativamente o
crescimento econômico (CAVALCANTI, GUTIERREZ e DIVINO, 2017).
7.

Pode -se afirmar que o crédito é a antecipação de um recurso que seria possível

de ser obtido no futuro mediante o trabalho. Assim, uma taxa alta de juros sinaliza que
muito do retorno do trabalho futuro do tomador será dispendido com a antecipação
que ele pleiteia, o que compromete o seu consumo futuro, bem como o crescimento
econômico que decorreria deste consumo.
8.

Pesquisas acadêmicas se dedicaram ao spread bancário no Brasil desde 1994,

ano da adoção do Plano Real, quando o controle da inflação foi alcançado, e o país
conquistou maior estabilidade macroeconômica. A partir de 1995, com a estabilidade
de preços, o BCB passou a adotar medidas regulatórias com o intuito de aumentar a
competição e a transparência do setor. Com essas medidas, esperava-se que as
margens das taxas de juros caíssem e convergissem para o nível das taxas
internacionais (MANHIÇA e JORGE, 2012).
9.

O BCB, desde os seus primeiros estudos, inclusive nas edições anuais do seu

Relatório da Economia e Crédito, identificou um elevado valor do spread bancário
brasileiro e fez recomendações para diminuí-lo. Entre 1995 e 2017, houve uma
significativa redução no patamar do spread bancário das instituições financeiras no
Brasil, porém ele ainda se mantém em um nível muito elevado (SILVA, 2021).
10.

Durante 2020, o Brasil apresentou o segundo maior spread bancário observado

no mundo, conforme dados coligidos pelo Banco Mundial (THE WORLD BANK, 2021).
11.

O “Custo Brasil” “permeia todo o sistema econômico” no país, segundo Gustavo

Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017). Conforme estimativas conjuntas da
Sepec e do setor produtivo, ele corresponde anualmente a R$ 1,5 trilhão de perdas
adicionais sofridas pelas empresas brasileiras em comparação com a média dos
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países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Este dispêndio engloba o custo de financiar um negócio, que soma custo de capital
(espécie de custo também observada em outros países) e risco-país (espécie de custo
relacionado à ineficiência do Brasil), no valor de R$ 203,7 bilhões, ou seja, 13,5%
deste total acima quantificado (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO
CEARÁ e MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021).
12.

Assim, o alto spread bancário perdura mesmo numa economia nacional afetada

pelas medidas sanitárias de combate à COVID-19, declarada pandemia pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11/03/2020 (BRASIL, 2020b).
13.

Se os spreads brasileiros caíssem para a média mundial, o volume de crédito

aumentaria em 40%, gerando um aumento da produção de 5% (JOAQUIM e
DOORNIK, 2019, apud VELOSO, 2019).
14.

Normalmente, classifica-se as operações de crédito como de “recursos livres”,

se a fonte de recurso é captada e operada em condições de mercado, ou como
“direcionadas”, se o recurso captado dispõe de taxas e condições diferenciadas por
incentivos governamentais). Isto posto, os valores médios de spread bancários
praticados no Brasil entre 2018 e 2020 com recursos livres, direcionados e totais no
país, medidos pelo Indicador de Custo do Crédito (ICC), são os seguintes:

Figura 1 - Gráfico de taxas médias do spread no período 2018-2020, distintas por
modalidade de aplicação e geral (BCB, 2021g, p. 84).
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Como será mostrado a seguir, considerando-se valores médios entre 2018 e

2020, o componente Inadimplência respondeu por 31,9% do spread do ICC, seguido
por Despesas administrativas (29,6%), Tributos e FGC (19,6%) e, logo após, Margem
financeira do ICC (18,9%) (BCB, 2021g).
16.

A composição desse spread bancário no Brasil é a seguinte:

Figura 2 - Decomposição da taxa média geral do spread bancário no período 2018-2020
(BCB, 2021g, p. 85).

17.

No tocante à quantificação do spread bancário ex post no Brasil, os dados

disponíveis publicamente que seriam úteis ao seu cálculo estão agregados, pouco
detalhados, e podem levar ao cômputo de valores indevidos. Por exemplo, a totalidade
do custo de captação é proveniente de um montante específico, mas tal montante não
é necessariamente direcionado em seu valor total para operações de crédito. Nesse
contexto, se o spread ex post for calculado para este país de 2000 a 2015, ele tem
resultados “surpreendentes” por serem divergentes, tanto em taxas médias ao longo
dos períodos, quanto em sinais. Com efeito, em alguns momentos específicos,
enquanto o spread ex ante estava positivo, o spread ex post estava negativo, como
se os bancos tivessem prejuízo ao emprestar, mas já se sabe que o resultado de
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intermediação deles teve taxas positivas. Destarte, na pesquisa desse cálculo ex post,
o (futuro) entendimento do uso desses dados para a gestão de uma instituição pode
vir a indicar a completude ou insuficiência desses números (SILVA NETO e SALES
CIA, 2017).
18.

Tais ponderações permitem entender melhor o contexto da seguinte descrição

de trabalho sobre spread bancário ex post e seus resultados:
Este estudo busca identificar variáveis determinantes do spread bancário ex
post, privilegiando variáveis explanatórias específicas das instituições, vale
dizer, microeconômicas. Na literatura sobre determinantes do spread
bancário ex post no Brasil, foi identificado apenas um trabalho anterior, o qual
apresentou resultados pouco representativos, devido a um problema de
micronumerosidade. Para evitar tal problema, este estudo utiliza dados dos
balancetes de janeiro/2000 a outubro/2009 de instituições bancárias com
carteira de crédito ativa. Utilizando um modelo de regressão com dados em
painel dinâmico, são testadas nove hipóteses, constatando-se que o nível de
spread ex post tem relação significativa e: 1. positiva com o risco de crédito
da carteira, com o grau de concentração do mercado de crédito e com o nível
de atividade da economia; 2. negativa com a participação relativa da
instituição no mercado de crédito. Por outro lado, não foram encontradas
relações estatisticamente relevantes entre o spread ex post e: o nível de
cobertura das despesas administrativas pelas receitas de prestações de
serviços; a origem do capital de controle da instituição, isto é, nacional versus
estrangeiro e estatal versus privado; a taxa básica de juros da economia; a
volatilidade do Ibovespa. (DANTAS, MEDEIROS e CAPELLEITO, 2012, p. 2)

1.1.2. Spread bancário como problema público
19.

O problema público é a diferença (gap) entre a situação (status quo) atual e

uma situação ideal possível para a realidade pública. Nesta conceituação, há uma
expectativa de que uma situação melhor seja alcançada (mediante providências
governamentais, subentendido). Naturalmente, a definição do que seja um “problema
público” depende da interpretação normativa de base. Para um problema ser
considerado “público”, este deve ter implicações para uma quantidade ou qualidade
notável de pessoas. Em síntese, só se caracteriza um problema público quando os
atores políticos (oficiais, subentendido) consideram intersubjetivamente que uma
situação inadequada é relevante para a coletividade (SECCHI, 2017. SECCHI,
COELHO e PIRES, 2020).
20.

Pensadores neoclássicos (1870-1930) rechaçavam a atuação governamental

na economia porque teorizavam que o mercado, por si só, encontraria o equilíbrio, ao
sabor da lei da oferta e da procura. Entretanto, em 1936 (após a quebra da Bolsa de
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Nova York (Crash) em 1929, e durante a Grande Depressão assim iniciada), John
Maynard Keynes justificou teoricamente que a economia de mercado poderia sofrer
intervenção estatal para a busca deste equilíbrio, e com pleno emprego (SECCHI,
COELHO e PIRES, 2020. KEYNES, 1982).
21.

Desde então, a teoria macroeconômica ortodoxa preconiza pacificamente a

“política monetária”, que “Pode ser definida como o controle da oferta de moeda e das
taxas de juros no sentido de que sejam atingidos os objetivos da política econômica
global do governo” (LOPES e ROSSETTI, 1987).
22.

Assim, o governo faz regulação monetária da economia nacional mediante o

uso de um instrumento dessa política denominado operações do mercado aberto
(open market), caracterizadas quando o banco central faz compra ou venda de “ativos
financeiros comercializáveis com qualquer vencimento” (títulos) junto a qualquer
negociador habilitado e interessado (JOHNSON, 1980, p. 61. Cf.: BRANSON e
LITVACK, 1978, p. 85. COSTA, 1999, p. 212-213. WONNACOTT e WONNACOTT,
1982, p. 247-250).
23.

As elevadas taxas de juros praticadas no Brasil têm em si um componente de

spread significativo. Sua comparação com as taxas de spread de outros países aponta
para a possibilidade de ser feita sua redução mediante providências governamentais.
A situação atual (spread) é passível de melhoria caso sejam adotadas medidas
oficiais.
24.

Logo, vê-se o alto spread bancário como gap entre o status quo atual e a

situação ideal aparentemente possível.
25.

As Agendas em tela concernem direta (BC+) ou indiretamente (BC#) à redução

do spread bancário. Logo, agentes públicos competentes consideram o alto spread
bancário uma situação relevantemente inadequada para a coletividade e passível de
melhoria via medidas oficiais. Destarte, consoante a teoria de políticas públicas, o alto
spread bancário é um problema público, ou seja, de interesse público. Esta
caracterização não significa que este problema seja de origem exclusivamente
pública, dado que o setor privado também possui sua parcela de responsabilidade.
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1.2. Contextualização do estudo
26.

Trata-se de pesquisa da política pública de redução do spread bancário no

Brasil institucionalizada por meio da Agenda BC+ (BANCO CENTRAL DO BRASIL,
2017a), depois substituída pela Agenda BC# (BANCO CENTRAL DO BRASIL,
2020a), ambas do Banco Central do Brasil (BCB), apoiadas por outras medidas
convergentes do ministério fazendário correspondente, e de outros entes do governo
brasileiro.
27.

Consequentemente, cabe a seguinte “questão básica” (background question),

concatenada tal como estipulado por Nobre, Bernardo e Jatene (2003, apud
MOREIRA, 2014): quais oportunidades de melhoria e/ou de ação de controle externo
na política pública estudada podem ser identificadas mediante a revisão das agendas
enfocadas sob o crivo dos referenciais de políticas públicas e da literatura
pesquisada?

1.3. Objetivos geral e específicos
28.

O objetivo geral deste trabalho é estudar as políticas públicas Agenda BC+ e

Agenda BC#, sob o crivo de referenciais federais sobre políticas públicas e da
literatura revisada, para identificar oportunidades de melhoria e/ou de ação de controle
externo relativas a elas.
29.

Seus objetivos específicos se resumem basicamente:
a) na análise das políticas públicas à luz de referencial adotado no TCU sobre
políticas públicas; e
b) na identificação de possíveis soluções passíveis de adoção governamental
adicional, não contempladas entre as atuais providências em vigor, mas
indicadas pela revisão de literatura.
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1.4. Metodologia
1.4.1. Delineamento da pesquisa
30.

Esta pesquisa é do tipo “estudo de caso”, definido como um método de

pesquisa que objetiva explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em
seu próprio contexto utilizando, geralmente, dados qualitativos, coletados a partir de
eventos reais (EISENHARDT, 1989; YIN, 2009 apud BRANSKI, R. M., AURELLANO,
R. C. F. e LIMA JUNIOR, 2010).
31.

Referida pesquisa está apoiada em uma revisão de literatura e das práticas de

políticas públicas descritas por referenciais de controle em políticas públicas
nacionalmente aceitos.
32.

No tocante à identificação do tema, esta pesquisa enfoca as Agendas BC+ e

BC# à luz do “Referencial de Controle de Políticas Públicas” (RC-PP) (BRASIL,
2020c), e em análise documental suplementar.
33.

Foram consultadas também outras fontes virtuais de documentos do Poder

Executivo Federal, mormente do Ministério da Economia e do BCB, tanto disponíveis
na internet, quanto as obtidas mediante exercício do direito constitucional de petição
regulamentado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei
de Acesso à Informação (LAI) (BRASIL, 2011).
34.

O levantamento de literatura para a presente revisão usou como critérios

identificar e acessar artigos, textos para discussão, bem como livros técnicos, papers,
monografias, dissertações e teses, em português do Brasil, a serem localizados,
especialmente nos campos “título” ou “assunto” ou “resumo” eventualmente
existentes, mediante pesquisa de palavra-chave “spread bancário”, se possível
pareada com cada uma das palavras-chave “livro” ou “artigo” ou “revista” ou “tese” ou
“dissertação”, em sítios de repositórios de produções técnicas e acadêmicas (como a
base Scielo, com 3 pesquisas detectadas). Para uma abordagem mais ampla por
outros materiais correlatos, pareou-se também “spread bancário” com “causas” e
“Brasil” no sítio de buscas Google.
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Basicamente, este trabalho acadêmico abrangeu dados adicionais para servir

também como relatório de análise de política pública, posto que as características de
ambos documentos são distintas, como se segue:
Tabela 1 - Comparação entre trabalho acadêmico e relatório de análise de política pública

Fonte: SECCHI (2017, p. 165).
36.

Este trabalho foi também planejado para basicamente servir como produção de

conhecimento, agregado de informações e análises técnicas não necessariamente
traduzidas em trabalhos acadêmicos formais submetidos a avaliação prévia por pares,
mas ainda assim úteis como subsídio profissional disponível para eventuais
planejamento e execução de futura providência governamental em reforço à busca de
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redução do spread bancário no Brasil. O Manual de acompanhamento do TCU define
esse tipo de documento nos seguintes termos:
Produção de conhecimento (...) é formalizada por meio de processo
administrativo, com o objetivo de viabilizar estudos, análises e verificações
que visam obter e construir conhecimento sobre o universo do controle ou
sobre objetos de controle, tendo como fim melhor direcionar as ações do
Tribunal no exercício do controle externo (Anexo da Portaria-Segecex 14, de
29/10/2014). (BRASIL, 2018a, p. 60)

1.4.2. Limitações da pesquisa
37.

Lida-se apenas com fontes públicas e gratuitas, ou seja, de livre acesso e sem

exigência de assinatura periódica, e disponíveis, o que não foi o caso, por exemplo,
da obra sobre esse tema na biblioteca virtual do IBGE, bem como nada foi localizado
na biblioteca virtual do Senado Federal , consultadas em janeiro de 2022. Assim, estão
fora do alcance deste trabalho textos classificados com alguma espécie de sigilo
constitucional ou legal, bem como textos reservados para algum grupo específico
(pagantes,

alunos,

servidores

públicos

etc.),

exceto

textos

públicos

não

necessariamente disponibilizados ao público em geral, mas acessados pelo
pesquisador (exemplo: informativo União do TCU).
38.

Conforme pontuado por Armínio Fraga, é ideal que os Três Poderes, cada um

na sua esfera de competências, lidem (coordenadamente) no tratamento do spread
bancário (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017). Contudo, devido ao presente foco
em políticas do Poder Executivo, não serão necessariamente pesquisados nem
abordados aqui outros tratamentos do problema do elevado spread bancário no país
sem relação expressa com as agendas aqui enfocadas, que provavelmente poderiam
ser identificados:
a) no Poder Legislativo, inclusive entre as proposições legais e constitucionais
em tramitação que abordam o assunto “spread bancário” (exemplo: conforme
pesquisa no portal de buscas da Câmara de Deputados, havia, em 20/01/2022,
25 proposições tramitando ali, com esse tema); a lei vigente é a única espécie
de produto deste poder que será considerada;
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b) no Poder Judiciário, porque:
b.1) “O crescimento de uma economia depende não apenas dos fatores
econômicos. O bom funcionamento dos mercados, a disponibilidade e o custo
do crédito e, por consequência, o desenvolvimento econômico do país, requer
um Poder Judiciário que transmita segurança jurídica. O nível de segurança
jurídica está diretamente ligado a redução dos custos de transação e à maior
eficiência econômica. Um sistema judicial dotado de alto grau de segurança
jurídica simboliza maior segurança e confiança para as relações sociais e
econômicas, reduzindo o risco e os custos de transação. Isso se reflete na
redução dos spreads bancários e do Custo Brasil, contribuindo com o aumento
dos investimentos e do volume de crédito – fatores essenciais para o
desenvolvimento econômico do país e um maior bem-estar social.” (ROSA e
GUASQUE, 2020, p. 1);
b.2) além disso, a jurisprudência dos tribunais pode impactar contra ou a favor
da manutenção do alto spread bancário; com efeito, “um sistema legal e
judiciário ineficiente ou pró-devedor pode também induzir ao aumento da
inadimplência e dos respectivos prejuízos e custos, sendo repassado a todos
os tomadores na forma de aumento do spread bancário” (BCB, 2002, p. 26).
39.

Outra limitação deste trabalho consiste em que algumas técnicas adotadas pelo

TCU, que poderiam ser entendidas como complementares à análise de política
pública, não serão utilizadas neste estudo individual porque, a rigor, as aplicações
delas precisam da participação prévia de gestores envolvidos com o problema
enfocado, bem como os seus resultados necessitam de validação dada por eles, mas
tais providências não têm alta probabilidade de serem conseguidas por um
pesquisador privado:
a) “Análise SWOT”, consistente na identificação das forças e das fraquezas
internas de uma organização, e do ambiente externo no qual atua a
organização, para apontar as oportunidades e ameaças presentes (BRASIL,
2003c);
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b) Diagrama de Verificação de Risco (DVR), um instrumento da gestão de risco
voltado para gerenciar somente os riscos decorrentes de fraquezas e ameaças
identificadas na SWOT, é conhecido na literatura como um sinônimo ou uma
simplificação da Matriz de Probabilidade e Impacto de Risco (BRASIL, 2003c).

2. Referencial teórico
40.

A coleta de dados mais minuciosa e o tratamento das informações mais

sofisticado serão simplesmente nulos se não estiverem unidos por uma concepção
teórica que lhes dê sentido (Hempel, s/d apud TRIVIÑOS, 1987).
41.

As teorias são fortemente moldadas pelas condições socioeconômicas,

históricas e culturais dos povos que elas contemplam e tentam explicar. Portanto, nas
ciências humanas, é um “crime cultural” transportar teorias testadas e aprovadas em
países desenvolvidos para povos do Terceiro Mundo, pobres, desnutridos, doentes,
explorados e analfabetos, como na América Latina por exemplo, sem fazer pelo
menos, as devidas adaptações, sob pena de fracasso, porque elas foram concebidas
para países de características absolutamente diferentes, que não correspondem à
realidade local. Enfim: não é possível compreender, interpretar e explicar a realidade
sem um referencial teórico; a teoria não é uma luva onde qualquer realidade deve se
adaptar mas, pelo contrário, é a realidade que aperfeiçoa, reformula ou invalida a
teoria. Nesse contexto, os países de Terceiro Mundo que optam por teorias
desenvolvidas em países industriais devem estar conscientes de que essas
formulações devem ser testadas em suas próprias realidades para adaptá-las se
possível, ou rejeitá-las totalmente (TRIVIÑOS, 1987).
42.

Feitas essas ponderações, as principais bases teóricas aplicáveis e

precedentes históricos congêneres das Agendas BC+ e BC# passam a ser
apresentados resumidamente, bem como servirão como fundamentos para a análise
dessas políticas descrita mais adiante (título 5 deste estudo).
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2.1. Políticas públicas
43.

A palavra “política” em português engloba os significados de três termos

distintos em inglês. Polity, ou politeia em grego, é a política como ambiente das
instituições de regras formais e informais que condicionam os processos sociais.
Politics, conforme BOBBIO (2002), é a política como atividade humana de competição
(ou cooperação, subentendido) ligada à obtenção e manutenção dos recursos
necessários para o exercício do poder público. Policy (que pode ser chamada de
política-regra) é a política consistente de orientações para a decisão e ação em
organizações, quer sejam públicas, empresariais ou do terceiro setor. Este terceiro
sentido consubstancia o termo “política pública” como uma diretriz elaborada para
enfrentar um problema público. Ela possui dois elementos fundamentais:
intencionalidade pública e resposta a um problema público. Em outras palavras, a
razão para estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de
um problema entendido como coletivamente relevante (SECCHI, COELHO e PIRES,
2020).
44.

As instituições (Politics) podem determinar as políticas públicas (public policies)

e vice-versa (SECCHI, COELHO e PIRES, 2020).
45.

O objeto de estudo “política pública” também pode ser analisado com o auxílio

das suas tipologias, que são esquemas analíticos usados para, em um processo de
política pública, classificar as instituições, os atores, os conteúdos e os estilos, que
são procedimentos operacionais padrão usados para elaborar e implementar políticas
(SECCHI, COELHO e PIRES, 2020).
46.

O processo de elaboração das políticas públicas (policy-making process) pode

ser entendido como ciclo de políticas públicas (policy cycle), ou seja, um esquema de
visualização e interpretação da vida de uma política pública em fases sequenciais e
interdependentes. Este modelo pode ser resumido em suas sete fases principais:
identificação do problema; formação da agenda; formulação de alternativas; tomada
de decisão; implementação; avaliação; extinção. Embora tenha utilidade heurística, o
ciclo de políticas públicas raramente reflete a dinâmica real ou a vida de uma política
pública. Geralmente, as fases acontecem mescladas e as sequências se alternam
(SECCHI, 2017. SECCHI, COELHO e PIRES, 2020).
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políticas

públicas

segmenta-se

em:

elaboração/planejamento, discussão e aprovação parlamentar, execução com
controle interno, e avaliação/controle externo. As sete fases das políticas públicas e
as quatro fases da sua orçamentação interagem e se reforçam entre si. Aquelas
dependem do gasto público necessário para materializá-las, e este fica sem sentido
se não for orientado por aquelas (SECCHI, COELHO e PIRES, 2020).
48.

Embora haja três celeumas conceituais sobre política pública (SECCHI,

COELHO e PIRES, 2020), pode-se, desde já, deixar assente que, para os fins da
presente pesquisa:
a) o debate entre os que discutem se somente ente público faz política pública,
ou se agentes privados podem fazer política pública (1ª celeuma) é irrelevante
aqui porque o foco deste estudo está restrito ao policymaker (autor de políticaregra) público, ator aceito unanimemente por ambos os grupos debatedores;
b) o debate sobre se omissão pode caracterizar uma política pública (2ª
celeuma) é irrelevante aqui porque o foco deste estudo está restrito às ações
públicas, que são providências aceitas unanimemente por ambos os grupos
debatedores;
c) no debate sobre se a definição de política pública, além de conter um núcleo
unânime de macrodiretriz ou conjunto de programas, sempre em nível
estratégico, envolve também programas, planos e projetos em níveis
intermediário e operacional (3ª celeuma), acolhe-se a interpretação mais
abrangente.

2.2. Categorias de interessados relativas a propostas deste trabalho
49.

A “Análise de Stakeholders” identifica os principais atores interessados nas

atividades de uma organização ou nos impactos de uma política pública (SECCHI,
COELHO e PIRES, 2020), bem como seus interesses e o modo como estes afetarão
os riscos e a viabilidade de programas ou projetos (BRASIL, 2001).
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O contexto geral de stakeholders no presente caso foi delineado sem validação

externa com gestores ou outras partes interessadas, e está em grande parte descrito
e analisado no Apêndice A deste trabalho. O que não consta ali está antecipado aqui,
para mais tempestiva compreensão de sugestões que serão apresentadas por este
estudo.

2.2.1. Fornecedores de crédito (oferta)
51.

Em dezembro de 2018, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) era composto por

1.677 instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, uma redução de 30,78%
comparada a 2008. Já a composição do sistema bancário teve número de instituições
relativamente estável no mesmo período, quando houve uma queda de
aproximadamente 5,49%. Grande parte dessa redução decorreu da diminuição dos
Bancos de Investimento (33,33%) (BCB, 2018 apud TEIXEIRA, 2020).
52.

Ainda em termos de composição, 131 dos 172 bancos autorizados a funcionar

no Brasil são bancos múltiplos com carteira comercial. Eles representam a maior parte
das instituições bancárias por terem uma maior diversidade de produtos e serviços, e
pela flexibilidade na área de atuação (BCB, 2018 apud TEIXEIRA, 2020).
53.

Os bancos são instituições essenciais à manutenção das atividades comerciais

pois, além de oferecer serviços financeiros, facilitam transações de pagamento e
oferecem crédito pessoal, ajudando no desenvolvimento do comércio. As recentes
crises mostram bem a importância do papel das instituições bancárias, e como elas
podem estabilizar o sistema econômico. É importante destacar que a evolução do
sistema bancário é impactada diretamente por mudanças na conjuntura econômica,
como por exemplo as altas taxas de juros e spreads bancários, bancarização,
expansão e contração do crédito etc. (BARBOSA, 2015 apud TEIXEIRA, 2020).
54.

Os grandes bancos no Brasil apresentam excelentes resultados em diferentes

contextos macroeconômicos. Em contextos de expansão dos negócios, ampliam as
receitas de intermediação financeira, principalmente mediante operações de crédito.
Em períodos de recessão, por sua vez, ampliam suas posições em títulos públicos e,
assim, as receitas com essas operações (OLIVEIRA, Giuliano, 2017).
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Consequentemente, estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) apontam um desempenho significativamente melhor das empresas
financeiras quando ombreadas com as empresas não financeiras, como se segue:
Tabela 2 - Análises verticais de contas nacionais, sobre empresas não financeiras e
empresas financeiras - 2010-2019, adaptação própria de IBGE (2022).

56.

Há outros fornecedores de crédito que paulatinamente ganham relevância no

cenário econômico do país, como bancos virtuais e fintechs.
57.

No tocante à concentração bancária no país, ela foi elevada por mudanças

ocorridas no sistema financeiro brasileiro e pelo aumento da participação dos bancos
públicos na economia (FICHE, 2015). Ademais, a análise à luz da literatura
especializada indica que a estrutura de mercado do setor bancário brasileiro é do
gênero imperfeita, e de espécie real mais próxima ao modelo teórico de oligopólio
“Bertrand por grupos”, onde se supõe que exista coordenação de taxas internamente
ao grupo, e que exista concorrência de taxas entre os grupos como descrito por ele.
Este seria o construto mais próximo do caso de concorrência perfeita, pois há algum
grau de concorrência, no intuito de reduzir as perdas de bem-estar associadas com
preços acima do custo marginal (TEIXEIRA, 2020).
58.

O mercado bancário brasileiro é, em geral, moderadamente concentrado,

sendo que houve uma elevada concentração de 2/3 do market share entre 2008-2019
em poder dos cinco maiores bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Santander). Dentre estes, os bancos privados têm tomado uma
atuação mais proeminente no mercado a cada ano, enquanto os bancos públicos
passaram (pelo menos até 2016) a exercer um protagonismo acentuado no mercado,
como parte de uma agenda anticíclica do governo federal frente aos efeitos da crise
global. Com a dominância destes cinco bancos, o mercado bancário brasileiro tem se
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tornado cada vez mais sólido. Como aspecto positivo, a concentração fortaleceu o
sistema financeiro e o tornou menos vulnerável a crises bancárias. Como aspecto
negativo, com a elevada concentração, estes bancos têm auferido lucros
extraordinários por meio de seus spreads bancários com altas taxas de juros, e tarifas.
Tudo isso é danoso a quem demanda os serviços oferecidos pelos bancos, devido à
falta de concorrência no setor, já que os grandes players conseguem exercer poder
de mercado sobre os demais concorrentes (TEIXEIRA, 2020).
59.

Por um lado, HORDONES e SANVICENTE (2021), em estudo realizado para a

indústria bancária da América Latina, concernente à concentração bancária e ao
spread bancário na América Latina, concluíram que, na comparação das variáveis
estudadas entre 16 países do continente, o Brasil apresentou o menor índice de
competição. Já nas avaliações da concentração e da lucratividade, apresentou
resultados em linha com a média.
60.

Em sentido convergente, Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário,

2017) admite que há concorrência monopolística e concentração de mercado, mas
não reconhece evidência de colusão, considerando-a pouco crível porque bancos
estatais respondem por metade do crédito e teriam de fazer parte dela para ela
acontecer; nem reconhece grandes distorções sobre retorno de custo de capital de
bancos em comparação com outras indústrias.
61.

Ainda segundo Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017), a

redução das barreiras à entrada de novos players no mercado de crédito no Brasil,
associadas às próprias distorções desse mercado (problemas de spread), precisam
estar na agenda do BCB, sem prejuízo dos aspectos prudenciais e sistêmicos a serem
considerados.
62.

Por outro lado, Joaquim, Doornik e Ornellas (2019 apud VELOSO, 2019)

mostraram que, dado o nível atual de concentração do mercado bancário brasileiro,
os efeitos negativos da concentração bancária sobre o spread decorrentes de uma
menor competição são maiores que os efeitos positivos que resultam de ganhos de
eficiência (ganhos de escala de bancos beneficiados por maiores concentrações de
mercado). Para esses autores, a concentração bancária brasileira resulta em um
spread bancário elevado.
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Como se vê, a concentração bancária no país é condição (situação encontrada)

favorável à ampliação e à manutenção de spread bancário elevado no Brasil, e
remanesce como objeto de interesse do controle oficial.
64.

Há também outros motivos para o acompanhamento mais próximo das grandes

instituições concentradoras de ativos e operações financeiras, por serem potenciais
fontes significativas de risco sistêmico em caso de default (mais conhecidas
popularmente como “grandes demais para quebrar”). Esse tipo de monitoramento
pode ser empreendido por entes competentes técnica e formalmente – como BCB,
CVM e Cade, isolados ou em conjunto – para avaliarem e prevenirem a ocorrência de
domínio de mercado prejudicial à segurança jurídica dos seus clientes investidores.

2.2.2. Policymakers legislativos
65.

Para Freitas (apud MENDES, 2019, p. 54), os parlamentares no Poder

Legislativo, e mais especialmente os partidos, desempenham importantes funções na
deliberação e na alteração das propostas que vem do Poder Executivo, de modo que
tais modificações impactam significativamente no ordenamento jurídico do país e na
definição das políticas públicas como um todo:
A despeito da tão propalada incapacidade dos partidos políticos brasileiros
em estruturar e canalizar as preferências do eleitorado e de constituir raízes
sólidas e profundas na sociedade civil, a despeito de todos os incentivos ao
individualismo que a legislação eleitoral brasileira possa ter, em que pesem
todos estes e tantos outros argumentos comumente citados, os regimentos
internos da Câmara dos Deputados e do Senado conferem amplos poderes
aos líderes partidários para que ajam em nome dos interesses de seus
partidos. Os regimentos internos consagram um padrão decisório
centralizado que o que conta são os partidos.

66.

Frisa-se que o STF, ao julgar a ADI 4650, decidiu declarar inconstitucionais os

dispositivos legais que autorizavam doações de pessoas jurídicas para as campanhas
eleitorais. A Reforma Eleitoral (Lei nº 13.165/2015) ratificou este entendimento, e a
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) deixou de aceitar que houvesse este tipo de
contribuição (TSE, 2016).
67.

Em 2014, último ano em que a legislação permitiu doações eleitorais

empresariais, bancos patrocinaram significativamente diversos candidatos e partidos.
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Mesmo assim, parte dos disputantes pela Presidência criticou publicamente
concorrentes que recebessem apoio de banqueiros (FRAZÃO, 2014).
68.

Ainda nestes pleitos de 2014, 70% dos deputados federais eleitos tinham

recebido recursos de pelo menos uma das dez maiores empresas doadoras eleitorais.
Enfocando-se somente um dos grupos banqueiros doadores, seus patrocínios para
113 candidatos a deputados, depois eleitos, vinculados a 16 partidos, somaram
R$ 20,3 milhões e formaram a “segunda maior bancada empresarial” (TOLEDO, MAIA
e BURGARELLI, 2014).
69.

Relacionamentos como estes têm suscitado dúvida da espécie externada por

AVELINO e BIDERMAN (2019, p. 134):
O terceiro ponto que merece atenção é a influência de dinheiro privado na
política. O crescente investimento empresarial é relatado em praticamente
todas as regiões e democracias do mundo, o que em muitos casos leva ao
questionamento da isenção de políticos em sua atuação na elaboração e
aprovação de leis. Ao aprovar uma lei os parlamentares estariam mais
preocupados com o bem-estar da população ou em atender os interesses de
seus financiadores?

70.

O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados (BRASIL,

2015a) indica reconhecer um conflito de interesses no agir do seu integrante em
relação aos interesses de quem financie sua campanha eleitoral, e chega a inquinar
uma atuação específica, como se segue:
Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas,
puníveis na forma deste Código:
(...)
VIII – relatar matéria submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, de
interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o
financiamento de sua campanha eleitoral;

71.

O Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal (BRASIL, 1993)

não tem esta previsão. Além disso, ambos códigos não criticam a conduta de
parlamentar votar matéria de interesse específico de pessoa física ou jurídica que
tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral. Não foi localizado
Código de Ética cogente para o Presidente e o Vice-Presidente da República.
Portanto, há oportunidades de melhorias relativas a estes normativos.
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Estes elementos são indícios de que políticos e partidos políticos podem tender

a decidir sobre matéria executiva ou legislativa conforme os interesses específicos
dos bancos que tenham contribuído para os financiamentos de suas respectivas
campanhas eleitorais. Políticos e seus partidos podem fazer leis regulando ativamente
o spread bancário. Se não fizerem nada sobre este assunto, então, na prática,
permitem a perpetuação elevada deste fenômeno.
73.

Esta tendência de influência de quem financia sobre quem governa pode se

repetir nos eleitos para os outros cargos providos mediante eleição nos poderes
executivos municipais, estaduais e distrital.

2.2.3. Entes de controle: TCU e CGU
74.

O TCU tem competência constitucional e legal para auxiliar o controle externo

federal a cargo do Congresso Nacional (CF/1988, art. 71, incs. I, II e IV. Lei
8.443/1992, art. 1º, incs. I, II e III), o que abrange a apreciação de contas e a realização
de fiscalizações sobre spread bancário como fenômeno relevante com potencial de
gerar determinações ou recomendações por parte dessa Corte de Contas.
75.

A propósito, em 2005, ano da sanção presidencial da então nova Lei de

Falências (Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), a Secretaria de Macroavaliação
Governamental (Semag) afirmou que cumpre ao Tribunal de Contas da União (TCU)
“avaliar se os objetivos de redução dos juros bancários, causa principal da valorização
dos créditos com garantias reais, realmente se processarão” (BRASIL, 2005b, p. 8).
Contudo, esta avaliação não foi realizada posteriormente.
76.

Atualmente, uma “Pesquisa Integrada” no Portal do TCU na internet revelou 26

acórdãos com menção do termo “spread bancário” em suas peças integrantes. Entre
tais referências, houve identificação de risco de baixo interesse de bancos
intermediarem financiamentos oficiais regrados com cobrança de menor ou nenhum
spread bancário (Acórdão 1.493/2020-TCU-Plenário, Relator Aroldo Cedraz, relativo
ao Programa Emergencial de Suporte a Empregos (folha de pagamentos) (PeseFopag). Acórdão 1.380/2021-TCU-Plenário, Relator Marcos Bemquerer, relativo ao
Fundo Geral de Turismo (Fungetur)). Houve também dois julgados que trataram desse
fenômeno intrinsecamente, como uma das suas matérias principais. Com efeito, ao
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apreciar representação autuada por determinação constante do item 9.9 do Acórdão
1.031/2018-TCU-Plenário, Relator Augusto Sherman, sobre indícios de possíveis
irregularidades no estabelecimento, pelo BNDES, de spreads bancários insuficientes
para cobrir os custos de captação do funding em operações de financiamento à
exportação de serviços de engenharia, o TCU resolveu, basicamente:
9.2 dar ciência ao BNDES de que a adoção de uma determinada taxa de
spread básico sem o necessário e suficiente registro das causas que levaram
ao seu dimensionamento, quando os normativos permitirem o
estabelecimento de taxas diferentes, pode representar ausência de
fundamentação da decisão, com possíveis ofensas aos princípios da
motivação dos atos públicos, da fundamentação das decisões administrativas
e da impessoalidade; (Acórdão 173/2021-TCU-Plenário, Relator Augusto
Sherman)

77.

Busca semelhante sobre a CGU, pelo termo “spread bancário”, não detectou

medida desse ente de controle interno relativa a esse problema público nacional.

2.2.4. Grupos de interesse
78.

Grupos de interesse opostos sobre spread bancário podem ser vislumbrados

em quando, por exemplo, a Assembleia Nacional Constituinte sediou debates sobre o
art. 192 da atual Carta Magna. Ali, de um lado, havia parlamentares defensores dos
interesses de grandes conglomerados financeiros, com as aspirações cartoriais e
oligopólicas do setor. Do outro lado, estavam constituintes interessados em submeter
tais grupos ao controle democrático da sociedade civil na questão dos juros bancários
(GASPARIAN, 1991? apud LAURINDO e HEINEN, 2021).
79.

Um conhecido grupo de interesse é a Federação Brasileira de Bancos

(Febraban), que considera correto o diagnóstico do BCB sobre as causas do alto
spread bancário no país: inadimplência; dificuldade na execução de garantias para
recuperação de créditos inadimplidos; judicialização elevada, Poder Judiciário
sobrecarregado, moroso e com viés, “até compreensível”, favorável ao devedor
inadimplente; custos altos de intermediação financeira, com destaque para os custos
tributários; falta de educação financeira; divergência entre as regras que o BCB
determina para a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), de 100%
após 180 dias de atraso do empréstimo, e as regras da Secretaria da Receita Federal
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(SRF) que não aceitam o abatimento desta provisão na base de cálculo do imposto
sobre o lucro (LIMA, 2017).
80.

Na verdade, referida vedação ditada pela SRF não é absoluta, mas sim

condicional: se o crédito provisionado não for recuperado, o banco passa a ter um
crédito tributário correspondente constituído. Realmente, os créditos tributários,
especialmente os estribados em diferenças temporárias, exerceram papel positivo e
destacado nos resultados contábeis apresentados pelos bancos no Brasil em
contextos de crise, como se segue:
Há uma série de situações em que os bancos podem obter e acumular
créditos tributários. A principal delas tem a ver com a Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa (PCLD). Os bancos podem apurar crédito tributário
decorrente de tributos que eles recolheram nas operações de crédito
realizadas e que serão contabilizadas como prejuízo em algum momento
futuro.
Isso acontece porque essas instituições realizam PCLD de acordo com as
regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – Resolução
no 2.682/1999. Contudo, quando a provisão é lançada como prejuízo efetivo,
a legislação permite devolução do Imposto de Renda (IR, alíquota de 15%
mais adicional de 10%) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL,
cuja alíquota é, atualmente, de 20%) ao banco. Isso porque a PCLD não é
dedutível do cálculo do lucro tributável de acordo com a Lei no 9.430/1996
(ótica fiscal). Ou seja, a PCLD é determinada pelo CMN e reduz o lucro
tributável sob a ótica prudencial, mas a Receita Federal do Brasil (RFB)
apenas faz essa dedução adiante, quando essas provisões forem
transformadas em perdas de crédito.
Dessa forma, em situações nas quais os bancos se defrontam com situações
de aumento (atual e previsto) da inadimplência e são levados a elevar a
PCLD, eles podem reaver os tributos pagos sob a forma de crédito tributário
sobre diferenças temporárias de PCLD, uma vez que a legislação permite
esse procedimento. Quando isso ocorre, essas instituições apresentam uma
redução, às vezes substancial, de suas despesas não operacionais, o que
afeta positivamente o seu lucro líquido contábil. Os anos de 2008 e 2015
foram muito emblemáticos nesse sentido, especialmente o último, pois sem
os créditos tributários sobre diferenças temporárias de PCLD lançados (com
sinal positivo) na conta despesas não operacionais dessas instituições, os
grandes bancos no Brasil teriam apresentado lucros líquidos contábeis bem
menores ou mesmo prejuízos. (OLIVEIRA, Giuliano, 2017)

2.2.5. Síntese da análise de stakeholders
81.

Um quadro síntese do acima exposto e do Apêndice A, sobre os principais

interessados na questão do spread bancário, pode ser apresentado como se segue:
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Tabela 3 - Atores relacionados ao problema do alto spread bancário no Brasil

Atores

Relação com o
problema
Entes
e Definem taxa Selic,
autoridades
metas de inflação,
monetárias
executam políticas
federais: BCB, monetária,
fiscal,
COPOM,
cambial, salarial (do
Ministério da Poder Executivo)
Economia
etc.

Consumidores No mercado do
efetivos
e crédito, constituem
potenciais de a demanda.
crédito
(pessoas
físicas
e
jurídicas)
Bancos

No
mercado
bancário do crédito,
constituem a oferta.

Bancos
virtuais
fintechs

No mercado de
e crédito, constituem
parcela crescente
da oferta.

Grupos
interesse

de Defendem
os
interesses dos que
os
fundaram
e
mantêm.
Investidores,
Fornecem capitais
como
ao mercado de
seguradoras e crédito,
ao
Fundos
de aplicarem
seus
investimentos, recursos
em
como
de instituições
previdência
finnaceiras.
complementar.

Possíveis interesse e perspectiva
Na prática, atuação limitada, pois não
priorizam a queda do spread bancário, nem
preveem metas para este fenômeno
relevante. Priorizam metas de inflação,
geralmente combatida via elevação das
taxas Selic e de I.O.F., e de depósitos
compulsórios, estabelecendo um trade off
em que a política macroeconômica
contracionista age de modo contrário a
eventuais
políticas
microeconômicas
favoráveis à redução do spread bancário.
Buscam juros menores, pois demandam
crédito. Mais renda, mais educação
financeira, menos desemprego, menos
tributação efetiva (exemplos: reforma que
corrija tributação regressiva; atualização da
tabela de imposto de renda) e menos spread
bancário podem ajudá-los a se planejarem
melhor e demandarem menos crédito.
Estão reunidos em oligopólio do tipo
“Bertrand por grupos”. Sua concorrência não
costuma ocorrer em preço, e sim extrapreço.
A concentração bancária no país é condição
favorável à ampliação e à manutenção de
spread elevado no Brasil.
Para conquistarem mercado, fazem aos
bancos
tradicionais
concorrência
extrapreço, quando ofertam taxas menores,
comodidade de acesso remoto, e
concorrência em preço, oferecendo isenção
de tarifas, bem como oferecendo juros
melhores aos clientes, seja de investimento,
seja de empréstimo.
Dependendo da origem, são contra ou a
favor da redução do spread bancário
elevado. Os mais capitalizados são contra.
Ao aplicarem parte dos seus recursos em
renda fixa, são remunerados por ela, porém
a taxas expressivamente menores do que
teriam de pagar se tomassem esses
recursos emprestados. Seu interesse é de
obterem remunerações maiores para os
recursos que aplicam. Contudo, a elevação
do spread bancário não lhes beneficia.
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Políticos
partidos
políticos

Relação com o
problema
e Podem fazer leis
regulando
ativamente
o
spread bancário.

Designados
politicamente
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Possíveis interesse e perspectiva
É previsível que tendam a refletir e votar
matéria conforme os interesses específicos
dos bancos que tenham contribuído para os
financiamentos
de
suas
respectivas
campanhas eleitorais. Se não fizerem nada,
então, na prática, contribuem para a
perpetuação do alto spread bancário
vigente.
Podem sofrer conflito de interesse entre
dever republicano e expectativas de quem
lhe indicou informalmente. Caso resistam a
elas, podem perder a função ou cargo a
qualquer momento. Não é surpresa quando
suas escolhas são pró-salário pessoal.
Tendem a cooperar para o controle público
da política pública de modo aderente à
legislação em vigor.

Atuação
profissional,
mas
delimitada
por
ordens
ou não
ordens de seus
superiores
Agentes
Atuação
públicos não profissional
dependentes
conforme prescrito
diretamente de em lei.
políticos
Meios
de Reportam relatórios Atuação sobre esse tema com alguma
comunicação
oficiais e opiniões periodicidade (época da publicação dos
naquilo que possa balanços dos bancos). É fato que esses
atrair interesse e meios geralmente têm bancos entre os seus
audiência.
anunciantes.
Think tanks
Estudam
o Apontam
causas,
consequências
e
problema
e
se possíveis soluções, mas têm baixa
expressam
visibilidade na mídia, e não parecem atrair a
tecnicamente.
audiência de leitores ou telespectadores.
Fonte: elaboração própria, sobre estrutura resumida de SECCHI (2017, p. 41-43).

2.3. Diagnóstico do problema: causas identificadas
82.

Na análise de política pública, a etapa de análise do problema envolve também

o diagnóstico do problema (SECCHI, 2017), que passa a ser alinhavado, primeiro com
remissões multicausais, depois com remissões para cada causa isolada. Ademais,
conforme já apontado anteriormente, teorias baseadas em dados internacionais
devem ser testadas na realidade nacional para adaptá-las se possível, ou para rejeitálas totalmente (TRIVIÑOS, 1987). Assim, os fatores nacionais serão destacados no
quadro que será apresentado.
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ZANCHETTA JUNIOR (2017) compilou os seguintes fatores influenciadores

como causas diretas ou indiretas do spread bancário brasileiro:
Tabela 4 - Literatura empírica nacional sobre o spread bancário (1994-2016)
Artigo
Aronovich (1994)
Koyama e
Nakane (2001a)

Amostra
-

Período
1986-1992
1994-2001

Koyama e
Nakane (2001b)

-

1996-2001

Afanasieff,
Lhacere Nakane
(2002)

142 bancos
comerciais

1997-2000

FIPECAFI (2004)

-

-

FIPECAFI (2005)

-

-

Oreiro et al (2005)

-

1995-2003

Da Silva, Oreiro e
Paula (2006)
Bignotto e
Rodrigues (2006)
Dantas, de
Medeiros e
Capelletto (2011)

-

1994-2005

87 bancos
comerciais
201
instituições

2001-2004

140 bancos
operantes
no país
-

2000-2010

Manhiça e Jorge
(2012)
Da Silva, Gouveia
e Modenesi
(2016)

2000-2009

2003-2011

Fatores
Inflação
Taxa Selic; impostos indiretos;
os custos administrativos; risco
econômico
Taxa Selic; taxa de inflação;
impostos indiretos; risco;
depósitos compulsórios
Tamanho; razão depósitos
geradores de lucro e ativos
totais; custos operacionais; taxa
Selic; requerimentos de
reservas; risco; impostos
Despesas operacionais;
despesas para provisão de
clientes duvidosos
Despesas operacionais;
despesas para provisão de
clientes duvidosos
Volatilidade e nível da taxa de
juros
Taxa de inflação; taxa de
câmbio; taxa de juros
Custos administrativos; risco de
crédito; risco de juros; taxa Selic
Risco de crédito; controle de
capital nacional; concentração
do mercado de crédito; taxa
Selic; nível de crescimento da
economia; volatilidade do
mercado de capitais (risco de
mercado)
Custos operacionais; taxa de
juros

Inflação; taxa Selic; inflação
esperada; expectativa da taxa
de juros; capitalização do
mercado
Fonte: ZANCHETTA JUNIOR (2017, p. 36-37).
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Aqui, tais fatores podem ser classificados:
a) como impactantes:
a.1) diretamente sobre a composição do spread (descrita no item 16 deste
texto): atuação oligopolística de instituições financeiras; risco de crédito; custos
operacionais / despesas administrativas, mormente despesas para provisão de
clientes duvidosos; risco econômico; impostos, mormente indiretos e também
os relativos ao lucro; concentração do mercado de crédito; controle de capital
nacional; e razão entre depósitos geradores de lucro e ativos totais;
a.2) indiretamente em relação ao spread, por serem influentes sobre o custo de
captação, ao qual o spread é somado para determinação da taxa total: variáveis
associadas à taxa de juros de remuneração de depósitos, ou seja, taxas Selic
e de inflação; capitalização do mercado; depósitos compulsórios; expectativa
da taxa de juros; inflação esperada; nível de crescimento da economia;
requerimentos de reservas; risco de juros; tamanho; taxa de câmbio;
volatilidade do mercado de capitais (risco de mercado); volatilidade do
mercado.
b) ou conforme as principais responsabilidades (na prática, algumas são de
mais de um grupo de atores, como aquela pelo crescimento da economia):
b.1) dos policymakers governamentais: taxa de inflação; taxa Selic; expectativa
da taxa de juros; inflação esperada; taxa de câmbio; nível de crescimento da
economia; requerimentos de reservas; risco de juros; impostos, mormente
indiretos e também os relativos ao lucro; regulação do mercado de crédito,
inclusive para coibir abuso de poder econômico; depósitos compulsórios;
b.2) das instituições financeiras:
b.2.1)

variáveis de responsabilidade do demandante de crédito: risco

econômico; risco de crédito; despesas para provisão de clientes duvidosos;
capitalização do mercado; volatilidade do mercado de capitais (risco de
mercado); volatilidade do mercado;
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b.2.2) variáveis de responsabilidade das instituições financeiras: custos
administrativos; despesas operacionais; concentração do mercado de crédito;
atuação oligopolística de instituições financeiras; controle de capital nacional;
razão entre depósitos geradores de lucro e ativos totais; tamanho.
85.

Pesquisas de outras partes do mundo permanecem como referência. No

tocante à necessária contextualização regional acima apontada por Triviños (1987),
detectou-se que Gelos (2006) comparou os spreads bancários de 85 países e chegou
a resultados sugestivos de que a América Latina tem taxas de juros mais altas, bancos
menos eficientes e compulsórios maiores do que outras regiões, bem como que esses
fatores têm impactos significativos (diretos ou indiretos) nesses spreads, que são altos
para os padrões internacionais. No entanto, os países latino-americanos não diferem
muito de seus pares em outros aspectos considerados importantes na determinação
do custo da intermediação financeira, como inflação e tributação do lucro bancário.
Exceto por esta pesquisa acima mencionada, a presente revisão de literarura, até
onde foi realizada, não identificou outra comparação da decomposição brasileira do
spread

bancário

com

as

decomposições

observáveis

em

outros

países

(benchmarkings internacionais), para saber se as diferentes categorias em que se
subdivide o spread têm participações injustificadamente altas no Brasil. De todo modo,
os fatores relativos ao spread bancário pesquisados por Zanchetta Junior (2017)
podem ser aqui classificados como se segue:
a) impactantes diretamente: custos operacionais, inadimplência, risco de crédito
(possível previsão de inadimplência), impostos, e os relativos também ao lucro, ou
seja, Fatores Institucionais e Regulatórios (I & R), estrutura de mercado,
segmentação do setor bancário, e consequente poder de mercado;
b) impactantes indiretamente: taxa de juros, volatilidade da taxa de juros,
pagamentos de juros implícitos, risco de juros, aversão ao risco, inflação, nível do
compulsório, incertezas macroeconômicas, níveis de reservas, internacionalidade
do credor (aqui considerada porque “bancos estrangeiros possuem maior
margem”).
86.

MANHIÇA e JORGE (2012) enfocaram aspectos da política monetária e do

spread bancário no Brasil nos seguintes termos:
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O objetivo do presente trabalho é analisar o impacto das variáveis
macroeconômicas, em especial a taxa básica de juros da economia, sobre a
margem de juros (spreads) praticados pelos bancos no Brasil entre o primeiro
trimestre de 2000 e o terceiro de 2010. Para tanto o estudo adotou o modelo
de comportamento da firma bancária desenvolvido por Ho e Saunders (1981)
e uma abordagem econométrica de dados em painel, o system-GMM, com
informações de 140 bancos comerciais. O objetivo foi testar se o spread
bancário, depois de corrigido pelas diferenças idiossincráticas de cada banco,
reagiu aos fatores de risco macroeconômicos. Por meio da análise empírica
focalizada nas variáveis macroeconômicas, concluiu-se que existe forte
relação entre o nível da taxa básica de juros e o spread. Dentre as variáveis
macroeconômicas, a taxa de desemprego [ 1] e o risco medido pelo EMBI
também se mostraram importantes na determinação do spread bancário. A
volatilidade dos juros, no entanto, não apresentou resultados significativos.
(MANHIÇA e JORGE, 2012, p. 6)

87.

Além desses conjuntos de causas desse problema público acima indicados, as

seguintes causas específicas passam a ser abaixo comentadas.

2.3.1. Não componentes do spread bancário
2.3.1.1. Taxa básica da economia
88.

Zanchetta Junior (2017) encontrou evidência de que a taxa Selic é o principal

motivo dos altos níveis de spread bancário no Brasil, em que as instabilidades
macroeconômicas reforçam o efeito destes sobre os níveis de spread brasileiros.
89.

O crédito é um dos principais canais de transmissão da política monetária, na

medida em que variações da taxa básica de juros da economia impactam os fluxos de
empréstimos bancários e afetam o volume de investimentos e os gastos de consumo
das famílias, conforme Estudo Especial do BCB “Evolução do mercado de crédito nos
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“O sinal esperado com relação ao spread é positivo, sinalizando que quando houver uma alta do
desemprego ocorrerá uma piora na capacidade dos mutuários de cumprirem seus compromissos
financeiros. Quando houver queda do desemprego, pode indicar maior geração de emprego e renda,
com a consequente ampliação do poder aquisitivo dos mutuários.” (MANHIÇA e JORGE, 2012, p. 31).
1
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ciclos de distensão da política monetária” (BRASIL, 2021e). Em outras palavras, a
alteração da taxa Selic causa alteração semelhante no spread bancário.
90.

No contexto do conjunto de reformas planejadas pelo governo de uma forma

geral para melhorar o ambiente de negócios, a redução do spread reduz o custo do
crédito para que haja uma economia com mais eficiência e mais produtividade, que é
o centro do crescimento do país, e isso induzirá uma menor taxa estrutural da
economia, que é a sua taxa básica, segundo Ilan Goldfajn (PAINEL Projeto Spread
Bancário, 2017).
91.

Destarte, vislumbra-se um círculo virtuoso ideal, onde redução da Selic, taxa

básica da economia, causaria redução do spread bancário, que causaria redução da
taxa básica da economia etc..
92.

Por outro lado, como se sabe, a redução dessa taxa básica depende das

condições macroeconômicas da economia brasileira.
93.

Por si só, a taxa básica da economia é um tema extremamente sensível aos

planejadores da política econômica nacional, inclusive porque o aumento da taxa de
juros causa destruição de valor dos brasileiros, em termos de economia real. Nesse
sentido, o Ministro da Economia declarou em 02/10/2020 que "80 bilhões [de reais]
desaparecem quando sobe 1% a taxa de juros. Isso é tudo dinheiro [que era
destinado] para a sociedade" (JORNAL NACIONAL, 2020).
94.

O nível da taxa básica de juros da economia brasileira afeta os spreads

bancários no Brasil, mas a literatura indica um descompasso entre política monetária
macroeconômica, que pode tender a elevar essa taxa para conter liquidez e/ou
demanda e/ou inflação, e a política de medidas microeconômicas reunidas em agenda
de redução do spread bancário, afetadas por essa taxa, conforme abaixo explicado:
Em 1999, quando foi implementado o Regime de Metas de Inflação (RMI), o
(...) (BCB) iniciou uma série de estudos sobre os determinantes e os
componentes do spread bancário. Destes estudos, diversas proposições de
políticas têm emergido para acelerar a queda dos spreads. Estas proposições
têm sido alvo de algumas críticas por se concentrarem em medidas
microeconômicas e institucionais e por ignorarem a relevância da
manutenção do nível da taxa básica de juros em patamares elevados. Desta
forma, apontam para a necessidade de que, paralelamente à adoção de
políticas que incentivam a concorrência e a disseminação da informação etc.,
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a busca por níveis mais baixos da taxa básica de juros seja um dos meios
utilizados para reduzir os spreads (e, assim, o custo de crédito na economia).
A política monetária no Brasil é conduzida dentro do RMI. Neste regime, o
combate à inflação se dá majoritariamente com a manipulação da taxa básica
de juros, definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária (Copom)
com o intuito de perseguir a meta de inflação estabelecida anualmente pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN). A busca pela estabilidade de preços
tem mantido a taxa básica de juros em patamar bastante elevado,
principalmente quando comparada às taxas praticadas em diversos países.
Ocorre que, ao mesmo tempo em que é o principal instrumento de política
monetária, a taxa básica de juros brasileira é indexador de parte dos títulos
públicos, as LFTs. É nessa especificidade do Sistema Financeiro Brasileiro
(SFB) que reside a relação entre o nível da taxa básica de juros e os spreads
bancários no Brasil. Deste modo, pode-se afirmar que o arranjo de política
monetária brasileiro gera efeitos sobre a capacidade de realização de
investimentos da economia, uma vez que o crédito bancário é uma das
principais fontes de financiamento das empresas. (MANHIÇA e JORGE,
2012, p. 8)

95.

Outro estudo sobre taxa básica de juros e spread bancário no Brasil chegou às

seguintes conclusões e propostas:
Ao longo deste artigo procuramos avaliar as causas das elevadas taxas de
juros prevalecentes na economia brasileira. Para tanto, analisamos os
determinantes do spread bancário e da taxa de juros de curto prazo. No que
se refere aos determinantes do spread bancário, nossa análise mostrou a
importância dos fatores macroeconômicos, em particular, a taxa básica de
juros. Dessa forma, podemos concluir que o problema do elevado spread
bancário é um reflexo direto do problema das elevadas taxas de juros
observadas na economia brasileira. Além disso, foi detectado um importante
componente inercial da formação do spread bancário brasileiro, de forma que
uma redução maior e duradoura da taxa básica de juros por parte do Banco
Central só terá um impacto significativo sobre o spread após um intervalo de
tempo considerável.
No que se refere ao "problema dos juros", nossa análise aponta para uma
explicação baseada na perda de eficácia da política monetária, causada tanto
pela dinâmica de determinação da taxa Selic como pela composição da DMFi.
Essa perda de eficácia atua no sentido de aumentar o valor da taxa real de
juros que é requerida para a convergência da taxa de inflação com respeito a
meta inflacionária de longo prazo.
A dinâmica da função de reação do Banco Central do Brasil indica que a taxa
Selic reage às variações da taxa nominal de câmbio, as quais são o principal
determinante da variação do IPCA. Dessa forma, o BCB termina por elevar a
taxa de juros básica para combater pressões inflacionárias que não advém
necessariamente do lado da demanda da economia, mas que são causadas
frequentemente pelas pressões de custo oriundas dos efeitos da
desvalorização cambial sobre o custo de produção das firmas. Como a
inflação brasileira é predominantemente uma inflação de custos, a política
monetária só pode ter impacto sobre a taxa de inflação por intermédio de
aumentos significativos da taxa básica de juros.
No que se refere a composição da DMFi, ainda fortemente indexada por
LFTs, pode-se constatar que a característica desses títulos, no que se refere
à formação de seu preço, dilui o efeito riqueza da política monetária. Além de
eliminar um dos canais de transmissão da política monetária, as LFTs levam
à concentração da riqueza financeira no curto prazo, inibindo a ampliação do
mercado de capitais e o alongamento e aumento da duração da dívida
pública. Portanto, não só dificultam a queda dos juros como atuam como um
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custo de oportunidade para uma realocação de recursos que seja favorável à
retomada do crescimento econômico.
Nesse contexto, ao mesmo tempo em que a participação dos preços
administrados aumenta a frequência de ajustes necessários na política
monetária e as LFTs aumentam a magnitude do ajuste necessário, a
concentração da riqueza no overnight diminui o crédito na economia e inibe
o crescimento do mercado de capitais. Desse modo, o crescimento
econômico é inibido pela manutenção de uma política monetária restritiva e
de condições não favoráveis à criação de um ambiente propício ao
investimento na atividade produtiva.
A título de sugestão, propomos que a solução do problema das elevadas
taxas de juros no Brasil pode ser enfrentada com atuação em três fronts. Em
primeiro lugar, podem ser adotadas medidas que visem à redução da
volatilidade cambial observada na economia brasileira, de maneira a suavizar
os movimentos da taxa nominal de câmbio ao longo do tempo. Para tanto,
pode ser necessária a adoção de medidas de controles de capitais na linha
sugerida por Paula et al. (2003), em conjunto com uma política de
acumulação de reservas. Em segundo lugar, deve-se proceder a uma
desindexação generalizada dos contratos dos preços administrados
(eletricidade, telefonia etc.) de maneira a impedir que uma eventual
desvalorização da taxa nominal de câmbio seja repassada para os preços
administrados e, por intermédio deles, para a taxa de inflação medida pelo
IPCA. Por fim, faz-se necessária a eliminação das LFTs como indexador da
DMFi, através de uma política ativa de administração da dívida pública, uma
condição necessária para a diminuição do custo de administração da dívida
no médio e longo prazo e para o aumento da eficácia da política monetária e,
consequentemente, para uma queda da taxa de juros no país. (OREIRO,
PAULA e SILVA, 2012)

96.

O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) fez outra linha

de análise sobre taxa Selic como mais impactante do que crédito direcionado sobre
spread bancário, e sua relação com o crédito de longo prazo oferecido pelo BNDES:
O crédito direcionado tem sido apontado como uma das principais causas
dos altos spreads entre taxas de aplicação e captação do setor bancário. O
argumento central é que a cobrança para certas atividades de taxas de juros
menores do que as taxas das aplicações bancárias livres obriga a instituição
financeira a elevar suas taxas em outras operações. Há, então, um subsídio
cruzado que onera os tomadores de crédito.
A partir de tal tese e, principalmente, da inclusão das operações de crédito
do BNDES na lista de supostas causas do alto spread bancário no Brasil,
várias questões foram levantadas e debatidas no meio econômico e na
imprensa especializada. Dentre os principais pontos, ganhou destaque a
proposição de que a taxa de juro de longo prazo praticada pelo BNDES
poderia determinar a taxa de juro de curto prazo, bem como que redução do
crédito direcionado levaria indubitavelmente a uma redução do spread. Estas
duas questões são analisadas a seguir com base nas evidências teóricas e
empíricas para o Brasil.
Uma primeira conclusão é que teoricamente uma redução do crédito
direcionado pode reduzir a taxa de juro de longo prazo e, através disso,
induzir um aumento do investimento e da produtividade que, também no
longo prazo, permitam uma redução das pressões inflacionárias e da taxa
básica de juro. No entanto, este efeito é lento, incerto e altamente duvidoso,
especialmente em um contexto de altas taxas de juro de curto prazo, como o
verificado atualmente no Brasil. Diante de uma alta taxa básica de juro e de
um mercado bancário oligopolista, o mais provável é que a redução do crédito
direcionado resulte em maiores aplicações em títulos de curto prazo por parte
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do sistema bancário, com um impacto nulo ou reduzido sobre os spreads
cobrados em operações de crédito para o setor privado.
A TJLP não é propriamente uma taxa de juro de longo prazo. A TJLP é
definida pelo CMN e, portanto, é uma taxa de juros definida diretamente pela
política econômica ao invés de indiretamente pelas expectativas de mercado
sobre a política econômica. A evidência empírica dos últimos anos indica que
o CMN tem administrado a TJLP de modo minimizar o impacto de variações
do contexto macroeconômico sobre o crédito de longo prazo. Variações da
TJLP tendem a seguir as variações da SELIC, porém em uma proporção
menor para evitar que a volatilidade macroeconômica de curto prazo
contamine excessivamente operações de crédito de longo prazo por parte do
BNDES.
A melhor forma de estimular o investimento é atuar diretamente sobre os
incentivos ao investimento ao invés de adotar uma redução isolada e
unilateral do crédito fornecido pelo BNDES na expectativa de que o setor
bancário assuma o papel de financiamento de longo prazo. Em um contexto
de alta taxa básica de juro, a redução do crédito do BNDES provavelmente
terá um pequeno impacto sobre o spread cobrado pelos bancos e acabará
reduzindo o volume de crédito e encarecendo o financiamento de longo prazo
na economia.
O debate sobre o alto spread bancário no Brasil enfatiza ou questões
microeconômicas, como custos administrativos e taxa de inadimplência, ou
questões macroeconômicas não diretamente relacionadas com a taxa básica
de juro, como a cunha fiscal e o encaixe compulsório dos bancos, como os
determinantes principais do spread das operações de crédito no Brasil. No
entanto, a taxa SELIC é um importante determinante dos altos spreads e
estudos publicados pelo próprio Banco Central indicam que um aumento da
SELIC aumenta substancialmente o spread de taxa de juros, introduzindo um
efeito acelerador do mercado bancário sobre as decisões do Copom.
Em suma, medidas isoladas de redução do crédito direcionado e dos
financiamentos do BNDES podem ter um impacto nulo ou reduzido sobre o
spread de taxa de juros, sobretudo em um contexto de alta taxa básica de
juro. Medidas como essas podem reduzir o custo de captação e aumentar a
lucratividade do sistema bancário, mas com certeza reduzirão o volume e
elevarão o custo do crédito de longo prazo com efeitos negativos para o
investimento. (IEDI, 2004)

97.

Ainda sobre taxa básica da economia brasileira, outro aspecto significativo é

que há pessoas jurídicas investidoras, em grande parte financiadas por receitas de
aplicações financeiras, e têm interesse de que as taxas de juros dessas remunerações
sejam condizentes com as suas expectativas.
98.

Nessa categoria, podem ser assinalados, por exemplo, os fundos de

previdência complementar. Eles suscitam preocupações de serem prejudicados pela
queda dos juros remuneratórios no Brasil (MENDONÇA, 2012 e 2019).
99.

Ocasionalmente, houve também opinião especializada de que a previdência

complementar brasileira foi considerada “um dos segmentos mais bem sucedidos de
nossa economia” (MENDONÇA, 2018).
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As seguradoras no Brasil também são investidoras afetadas pela redução das

taxas de juros remuneratórios correlacionadas com a taxa básica da economia, mas
o mercado segurador, como um todo, teria espaço para crescer (MENDONÇA, 2013).

2.3.1.2. Direcionamentos de créditos
101.

Para

Gustavo

Loyola

(PAINEL

Projeto

Spread

Bancário,

2017),

direcionamentos (de crédito, subentendido) e os subsídios cruzados causam aumento
de spreads bancários.
102.

Ainda segundo Gustavo Loyola, o direcionamento do crédito e subsídios,

dependendo do tipo de crédito e do tipo do devedor, eleva a taxa de juros de equilíbrio
da economia (questão da política monetária) e majora o custo de crédito sobre o
segmento livre. Vê-se esses subsídios cruzados claramente tanto no crédito pessoa
física ou pessoa jurídica. Mesmo quando não há uma interferência direta oficial, como
uma linha de crédito operada por um banco público, há, por exemplo, o caso dos
cartões de crédito onde apenas uma parte menor dos saldos devedores é
remunerada, grande parte dos saldos devedores não sofre incidência de juros sobre
eles, então é necessário se criar uma taxa média que acaba onerando fortemente
quem usa mesmo o crédito rotativo (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017).
103.

Os spreads se diferenciam significativamente por tomador e por tipo de contrato

de crédito. O direcionamento federal de créditos exige que certos tipos de
financiamentos sejam concedidos com taxas menores do que as taxas livremente
pactuadas no mercado, o que obrigaria a instituição a elevar suas taxas em outras
operações. Haveria, portanto, um mecanismo de subsídio cruzado que onera grande
parte dos tomadores. Por exemplo, se houver um direcionamento de 50% dos
recursos depositados em um banco para um certo segmento empresarial, cobrando
no máximo 2% a.a. de juros, a taxa de remuneração das operações passa de 10%
para 18%, então o spread bancário aumenta em 8 pontos percentuais (CAMPOS
MEIRELLES, 2004, slides 5, 7, 9 e 11).
104.

Muitas vezes, no crédito direcionado, a rentabilidade é muito menor para o

banco, pois há subsídios cruzados entre modalidades de empréstimos, que inflam
taxas de spreads bancários impostos a algumas categorias e operações, como a parte
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pré-fixada, e que precisam ser trabalhados, segundo Ilan Goldfajn e Gustavo Loyola
(PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017).
105.

Essa é uma questão apontada desde pelo menos 1999. Para o BCB, “o assunto

é complexo e depende da análise dos impactos sobre o setor, sobre as finanças
públicas e, por decorrência, sobre a política monetária” (BANCO CENTRAL DO
BRASIL, 2002, p. 27-28).
106.

Segundo Ilan Goldfajn, uma maior parcela de crédito livre permite uma maior

potência da política monetária, de modo que a taxa Selic precisará subir menos para
alcançar os mesmos efeitos necessários objetivados (PAINEL Projeto Spread
Bancário, 2017).

2.3.1.3. Depósitos compulsórios
107.

O recolhimento compulsório no Brasil, embora não seja a maior causa do

spread bancário, tem um custo acima da média e assim tem a sua importância,
segundo Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017).
108.

Este instrumento de política monetária é utilizado para propositalmente

“encarecer os empréstimos e ao mesmo tempo retirar dinheiro de circulação,
reduzindo a liquidez do sistema” quando se enfrenta, por exemplo, risco de excesso
de demanda (SANDRONI, 2005, p. 236).
109.

Aqui, a política econômica lida com um trade-off entre, de um lado, aumentar a

taxa básica de juros da economia nacional para fins de política macroeconômica
como, por exemplo, controlar um excesso de liquidez, e, de outro lado, reduzir essa
taxa para favorecer a diminuição do spread bancário médio no país, bem como para
economizar gastos com pagamentos de juros de títulos públicos.

2.3.2. Componentes do spread bancário
110.

Aqui começa o detalhamento das principais causas com materialidades

refletidas em parcelas admitidas pela literatura como componentes do cálculo do
spread bancário. Estas parcelas passam a ser comentadas neste e nos próximos
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subtítulos (para maiores informações, vide BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021g,
Capítulo 3, p. 81-86).
111.

A composição do Indicador de Custo do Crédito (ICC) é a seguinte:
Tabela 5 - Detalhamento da composição do ICC nos anos 2018 - 2020 (em %)

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021g, p. 82)
112.

O BCB explicou nos seguintes termos as principais parcelas acima descritas:
A Tabela (...) apresenta os itens utilizados para o cálculo da decomposição,
a qual é feita com base no ICC médio no ano ajustado, calculado a partir de
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um ajuste por método de capitalização. Esses itens estão agrupados em
cinco componentes, listados a seguir (entre parênteses as linhas
correspondentes na tabela).
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.
5) Margem financeira do ICC (N): inclui a parcela do ICC que remunera o
capital dos acionistas das instituições pela atividade de crédito e outros
fatores não mapeados pela metodologia, incluindo erros e omissões nas
estimativas. (BRASIL, 2021g, p. 82)

2.3.2.1. Inadimplência
113.

A inadimplência é o segundo principal motivo dos altos níveis de spread

bancário no Brasil (ZANCHETTA JUNIOR, 2017).
114.

Segundo Campos Meirelles (2004) e Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread

Bancário, 2017), a inadimplência aumenta o spread bancário porque exige que o
banco, para cobrir seus custos com perdas elevadas de crédito não pago, imponha
uma taxa mais elevada para os tomadores que pagam seus empréstimos em dia, de
forma a compensar aqueles que não pagam. Por exemplo, se o lucro do banco for
“zero”, inadimplência “zero”, depósito compulsório “zero”, remuneração exigida pelos
depositantes de 5% a.a., despesa (“custo”) administrativa e impostos sobre
empréstimo de R$ 100 mil iguais a R$ 5 mil, então a taxa de remuneração nas
operações de crédito livres seria de 10% a.a.. Contudo, se o nível de inadimplência
passar para 10%, a taxa de remuneração das operações passa de 10% para 22,22%,
então o spread bancário aumenta em 12,22 pontos percentuais.
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Figura 3 - Relação entre spread por modalidade de crédito e inadimplência no Brasil em
2004 (BCB, 2004 apud CAMPOS MEIRELLES, 2004, slide 19).

115.

Ainda de acordo com Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017),

fatores que aumentam a inadimplência são:
a) a insuficiência de informação que o ofertante de crédito tenha sobre a
capacidade de pagamento dos seus devedores, o que o leva a um erro de
precificação da taxa de juros a cobrar no financiamento;
b) a recuperação de crédito mediante execução de garantias para que se
cumpra a letra dos contratos neste país tem custos muito elevados e resultados
tímidos, afeta a segurança jurídica e está associada a:
b.1) um viés pró-devedor adotado no Poder Judiciário moroso que interpreta e
aplica legislação com tendência a exagerar na tese da hipossuficiência do
devedor e aceitar, em algumas decisões, questionamento contra a alienação
fiduciária;
b.2) uma legislação de recuperação judicial de empresa inadimplente mais
parecida com recuperação do empresário.
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2.3.2.2. Custos administrativos
116.

Consoante Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017), os custos

administrativos integram o spread bancário porque este absorveria um rateio das
despesas indiretas do banco envolvidas no respectivo financiamento,.
117.

Ainda segundo Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017), entre

os custos administrativos, estão os custos trabalhistas, que não só os bancos
enfrentam, todas as empresas enfrentam, mas os bancos enfrentam algumas
questões específicas como, por exemplo, é a questão da sétima e da oitava hora. É
difícil entender por que a jornada de trabalho de um bancário é de seis horas no mundo
atual em que a grande parte das operações bancárias está migrando da agência para
um tablet ou um smartphone. Outro aspecto também é a “fúria legiferante” das três
esferas de governo no que tange à atividade bancária, consistente de várias leis
estaduais e municipais, contraditórias e algumas até inaplicáveis, sobre defesa do
consumidor e segurança bancária. Isso cria um custo desnecessário e raramente
beneficia os consumidores. Há também a questão dos custos de observância de
legislação pela atividade bancária, que são mais elevados (vide menção a PCLD nos
itens 0-0 deste texto).
118.

Para Ilan Goldfajn (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017), “Custos

administrativos” é o item mais difícil de se estimar dentro do spread bancário, pois eles
se referem também a outros produtos que não são de crédito. Há uma parte fixa, e há
uma parte variável. Esta quantificação depende da escala do banco, e depende
também da aplicação de uma premissa implícita de que os custos são rateados
proporcionalmente aos lucros de cada produto de crédito.
119.

Quanto mais eficiente o Sistema Financeiro Nacional (SFN), menor o custo

(administrativo) para esse sistema. Quanto menor esse custo, menor o custo para o
crédito, segundo Ilan Goldfajn (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017).
120.

Contudo, observa-se que, a rigor, a redução do custo administrativo, por si só,

não resultará obrigatoriamente na redução do spread bancário, pois não há garantia
contratual ou imposição legal feita para que empresas, obviamente orientadas para
lucro, repartam seus ganhos de economia com seus consumidores. Para isso
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acontecer, seria necessário haver circunstâncias externas que pressionassem nesse
sentido, tais como maior risco de perder clientela e lucros para a concorrência, ou
maiores exigências governamentais (regulatórias, fiscais, parajudiciais ou judiciais)
direcionadoras dessa redução.

2.3.2.3. Tributos e FGC
121.

No Brasil, a tributação é excessiva, complexa e discriminatória sobre o setor

financeiro. A questão é saber se é razoável que exista essa discriminação, ainda que
o país enfrente dificuldades fiscais. Por exemplo, há uma antiga questão do crédito
tributário, sobre a maneira como se gera ativos para o sistema bancário que não são
remunerados e que, na hora de se fazer a conta do lucro líquido ou prejuízo (bottom
line) do banco, acaba pesando, principalmente se for considerado que o custo de
capital que existe no Brasil é elevado, segundo Gustavo Loyola (PAINEL Projeto
Spread Bancário, 2017).
122.

Em 2017, o Ministério da Fazenda sugeriu a desoneração dos lucros dos

bancos como forma de reduzir a cunha fiscal aumentativa do spread bancário,
segundo Campos Meirelles (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017). Uma lógica
possivelmente implícita nessa argumentação é que os impostos incidentes sobre
lucros são repassados aos consumidores de crédito, que os repassam aos seus
clientes, encarecendo assim, em maior ou menor grau, os custos de produção de bens
e serviços de muitos setores da economia brasileira.

2.3.2.4. Margem financeira
123.

A margem financeira engloba, entre outros ingressos, o lucro dos bancos, alvo

de limitação constitucional de 12% ao ano prevista desde a versão original da Carta
Magna, mas nunca regulamentada, e depois revogada desde diploma (vide mais
adiante o subtítulo 3.1). Ela é obtida como um resíduo do cálculo do ICC, mas é fator
relevante para aumento do spread bancário, segundo Ilan Goldfajn (PAINEL Projeto
Spread Bancário, 2017).
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2.3.2.5. Taxa do prêmio de risco
124.

A taxa do prêmio de risco pode ser calculada como o diferencial entre o risco

Brasil, representado pelo Emerging Markets Bond Index (EMBI), e a taxa de retorno
dos títulos dos EUA, com a mesma maturidade (MANHIÇA e JORGE, 2012, p. 8).

3. Tratamentos anteriores
125.

A história econômica do Brasil registra iniciativas esporádicas tendentes direta

ou indiretamente à redução do spread bancário no país. Aqui estão os exemplos
localizados neste levantamento.

3.1. Pelo legislador: disposições constitucionais
126.

Em 1988, foi promulgada a mais recente Constituição Federal brasileira. Sua

versão atual trata de juros ao definir, entre outras disposições específicas, que:
a) os incentivos para a redução das desigualdades regionais compreenderão
juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, na forma da lei
(art. 43, caput, § 2º, inc. II);
b) o BCB poderá atuar com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa
de juros (art. 164, § 2º).
127.

Como aspecto mais próximo do tema do spread bancário, merece destaque a

regra constitucional da limitação das taxas máximas de juros reais no Brasil a 12% ao
ano, consoante disposto no § 3º do art. 192 da CF/1988 (BRASIL, 1988).
128.

Contudo, na época em que esta Carta Magna veio a lume, o então presidente

da República, com amparo em parecer do consultor-geral da República, aceitou
considerar que tal dispositivo carecia de regulamentação, então não teria aplicação
imediata.

O

Partido

Democrático

Trabalhista

(PDT)

fez

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4/DF (BRASIL, 1991) tentando anular este
posicionamento mas o Supremo Tribunal Federal (STF) o manteve. A análise destes
fatos à luz de teses desenvolvidas por Karl Polanyi, Pierre Rosanvallon e Michel
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Foucault permite criar uma hipótese de que a interpretação dada ao § 3º do art. 192
da CF/88 não contrariou “a verdade do mercado, que, ofuscando a política e o direito,
via na limitação das taxas de juros uma afronta às suas próprias leis e, com isso, a
deflagração do caos econômico”. Destarte, esse Presidente da República e o STF
“atuaram como guardiões de uma ordem econômica natural que, recusando a política,
prescindiria de qualquer soberano” (LAURINDO e HEINEN, 2021).
129.

Referida limitação nunca foi regulamentada, e foi posteriormente revogada pela

EC 40/2003 (BRASIL, 1988).

3.2. Pelo gestor: medidas prévias do BCB – 1999 a 2016
130.

Desde 1999 até pelo menos 2002, o BCB executou o Projeto Juros e Spread

Bancário. Ali, ele começou a calcular e divulgar uma média do spread bancário, a
divulgar estudos sobre sua composição, e a propor medidas para seu enfrentamento.
Num relatório ao fim de 2002, ele comentou possíveis tratamentos deste problema,
nos seguintes principais termos:
Para termos juros mais baixos nos empréstimos, afora um ambiente
macroeconômico favorável e previsível, seria fundamental adotar uma série
de medidas de caráter mais institucional e microeconômico para reduzir os
custos e os riscos das operações de crédito, bem [como] aumentar a
concorrência e transparência nesse mercado.
(...)
As medidas que o Banco Central vem propondo e implementando desde
1999, no âmbito do Projeto sobre Juros e Spread Bancário foram
direcionadas a melhorar e resgatar uma cultura de crédito no Brasil, reduzir
os riscos de crédito e as fricções na intermediação financeira, assim como
aumentar a transparência e a concorrência no mercado de crédito. Nos
últimos três anos, tais ações de caráter mais estrutural e microeconômico têm
sido importantes para a redução dos spreads bancários e o aumento da oferta
de crédito no segmento livre. É importante que tais ações e iniciativas sejam
continuadas e aprofundadas para que os juros ao tomador continuem caindo
e o crédito livre aumentado, contribuindo dessa forma para financiar a
retomada do crescimento da economia brasileira.
Sem recorrer a medidas artificiais, como o direcionamento de crédito e/ou
tabelamento e controles de juros, são várias as pré-condições para uma
oferta de crédito abundante e barato por parte do sistema financeiro:
a) estabilidade macroeconômica e do sistema financeiro - é preciso que o
sistema financeiro opere num ambiente favorável e previsível, onde haja
confiança para as instituições financeiras possam emprestar sem
sobressaltos;
b) medidas fiscais, monetárias e de regulação bancária - é razoável e
necessário que os bancos paguem impostos, como quaisquer outras
empresas, sejam obrigados a manter depósitos compulsórios com fins de
política monetária e a cumprir exigências regulatórias próprias das
instituições financeiras. No entanto, o crédito e a intermediação financeira
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deveriam, na medida das possibilidades da estabilização da economia, ser
desoneradas de impostos e tarifas, do impacto de recolhimentos
compulsórios e dos efeitos de exigências regulatórias, o que nem sempre é
possível;
c) transparência e concorrência - para a realização de suas operações, as
instituições financeiras precisam ter acesso às informações relevantes sobre
seus clientes e o mercado de crédito, de forma a poder melhor selecionar e
precificar os riscos de suas operações. E preciso cuidar também que elas
operem sob regras e condições que garantam a transparência e a
concorrência, devendo ser garantido também aos tomadores a transparência
e lisura da atuação das instituições financeiras e maior acesso a informações
do mercado de crédito;
d) riscos jurídicos - as normas e leis que regem os contratos de crédito e sua
cobrança ou renegociação junto ao sistema judiciário devem ser justos e
eficazes, permitindo que os bancos minimizem os prejuízos associados à
inadimplência através da recuperação de parte desses créditos. Um sistema
legal e judiciário ineficiente ou pró-devedor pode também induzir ao aumento
da inadimplência e dos respectivos prejuízos e custos, sendo repassado a
todos os tomadores na forma de aumento do spread bancário.
(...)
O novo sistema de pagamentos brasileiro (SPB) entrou em operação em 22
de abril de 2002. Entre outros aspectos positivos, esse moderno sistema
passou a gerar ganhos de rapidez, segurança e eficiência para as transações
cursadas nas câmaras de compensação, retirou do setor público os riscos
privados, contribuindo para fortalecer o sistema financeiro e reduzir a
percepção de fisco do país. Para o tomador de crédito, os benefícios deverão
ser sentidos a médio e longo prazo, na forma de maior oferta de crédito e
redução dos juros. (BCB, 2002)

131.

Em 2004, as iniciativas defendidas em palestra do BCB para reduzir o spread

bancário e aumentar a oferta de crédito foram: fortalecimento das garantias e
segurança jurídica, estímulo à concorrência e redução da cunha fiscal sobre a
intermediação financeira (CAMPOS MEIRELLES, 2004).
132.

Segundo Campos Meirelles (2004), no tocante a fortalecimento das garantias

e segurança jurídica, as medidas implementadas foram as seguintes:
a) consignação em folha de pagamento (Lei nº 10.820/2003);
b) cédula de crédito bancário (Lei nº 10.931/2004);
c) alienação fiduciária de coisa fungível (Lei nº 10.931/2004);
d) alienação fiduciária de automóveis (ajustes legais; Lei nº 10.931/2004);
e) subvenção ao seguro rural (Lei nº 10.823/2003);
f) patrimônio de afetação (Lei nº 10.931/2004);
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g) valor incontroverso (Lei nº 10.931/2004);
h) letra e cédula de crédito imobiliário (Lei nº 10.931/2004);
i) carta garantia (Resolução CMN nº 3.155/2003).
133.

Ao longo dos anos, a resolução acima referida foi substituída por sucessivas

normas revogadoras e revogadas. Atualmente, o diploma equivalente em vigor é a
Resolução CMN n° 4.676, de 31/7/2018 (CMN, 2018b).
134.

Em 2004, havia medidas em discussão no Congresso Nacional concernentes

a esse fortalecimento, de acordo com Campos Meirelles (2004, slide 25):
a) Lei de falências (PLC 70/03 e PLC 71/03), posto que a lei em vigor não
favorecia a reestruturação de empresas viáveis que se encontravam em
dificuldades. Nova lei cria um processo de reestruturação mais amplo e flexível,
cria ambiente mais favorável ao crédito, em função da mudança na ordem de
prioridades em caso de falência, e faz créditos garantidos terem prioridade em
relação aos créditos tributários, depois dos créditos trabalhistas (até o limite
individual de 150 salários mínimos);
b) alteração do Código de Processo Civil (CPC) com processo de execução da
sentença judicial (PL 3.253/03).
135.

Em 2004, havia medidas em discussão no âmbito do Executivo Federal,

também concernentes a esse fortalecimento (CAMPOS MEIRELLES, 2004):
a) alteração do CPC com processo de execução da sentença extrajudicial;
b) mecanismos alternativos, como mediação, de solução de controvérsias;
c) Certificado de Depósito e Warrant Agropecuário;
d) títulos de securitização do agronegócio;
e) subvenção econômica a opções privadas agrícolas.
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No tocante a estímulo à concorrência, as medidas implementadas foram as

seguintes originais, de acordo com Campos Meirelles (2004), e com acréscimo das
normas equivalentes em vigor:
a) cooperativas de crédito de livre admissão, tema da original Resolução CMN
nº 3.106/2003, depois revogada, e tema da atual Resolução CMN n° 4.434 de
5/8/2015;
b) ampliação dos correspondentes bancários, tema das originais Resoluções
CMN nºs 3.110 e 3.156, depois revogadas, e tema da atual Resolução CMN n°
3.954, de 24/2/2011;
c) implementação do Sistema de Informações de Crédito – Nova Central de
Risco, tema da original Resolução CMN nº 2.724, depois revogada, e tema da
atual Resolução CMN n° 4.571 de 26/5/2017.
137.

A Central de Risco de Crédito é uma base de dados que contém informações

das carteiras dos bancos, permitindo distinguir entre bons e maus pagadores. Bases
de dados de crédito têm sofrido restrições devido às leis de proteção ao consumidor.
A Nova Central (Sistema de Informações de Crédito) permite às instituições
financeiras melhorar o gerenciamento do risco de crédito, e facilita a transferência de
cadastros dos clientes entre bancos, aumentando a competição (CAMPOS
MEIRELLES, 2004).
138.

No fim de 2004, segundo Campos Meirelles (2004), havia medidas em

discussão:
a) no Congresso Nacional, sobre participação do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) nos processos envolvendo fusões e aquisições de
instituições financeiras, respeitadas as peculiaridades da indústria, para evitar
atos de concentrações e condutas anticompetitivas (PL nº 344);
b) no âmbito do Executivo Federal, sobre regulamentação de bancos de dados
de proteção ao crédito – permissão para a constituição de cadastro positivo.
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Conforme Campos Meirelles (2004), no tocante a redução da cunha fiscal sobre

a intermediação financeira, as medidas implementadas foram as seguintes:
a) conta investimento (Lei nº 10.892/2004);
b) tributação decrescente de renda fixa (Medida Provisória (MPv) nº 206/2004);
c) tributação de renda variável (MPv nº 206/2004);
d) isenção de IR para títulos representativos de crédito imobiliário (MPv nº
206/2004).
140.

Referida MPv foi convertida na Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

3.3. Pelo legislador: o relatório da CACFE
141.

O Senado Federal criou uma Comissão de Acompanhamento da Crise

Financeira e da Empregabilidade (CACFE), que identificou o crédito como tema básico
inicial porque ele esteve no centro deste problema nacional decorrente da retração
financeira global iniciada em 2008. Neste contexto, o relator do primeiro relatório
preliminar parcial desta comissão (BRASIL, 2009, p. 27.034-27.038), sobre “A crise, o
crédito e os juros” (vide BRASIL, 2010), afirmou o seguinte nestes principais termos,
reproduzidos com ajustes formais:
Por que o crédito é tão escasso e tão caro no Brasil? Esta é a pergunta crucial
para a qual não existe uma resposta simples e exata. Apesar desta
Comissão, no seu início, ter concentrado sua análise na questão do crédito,
no custo dos empréstimos e no spread, o bom senso ensina que não há
solução fácil para questões complexas. Ao longo das discussões tivemos que
abordar questões mais estruturais que influenciam os instrumentos à
disposição do Governo para combater a crise, o crédito e o custo do crédito.
Por exemplo, se as empresas não conseguem crédito nos bancos ou com
taxas civilizadas, e assim optam por atrasar o pagamento 2 de impostos, como
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há sinais do que está acontecendo, acabam criando um problema em outra
frente da economia. A arrecadação tributária e o orçamento público são
contaminados, reduzindo a margem de manobra das autoridades para
encontrar solução para o problema original: a crise do crédito. Por outro lado,
se as finanças públicas estão desequilibradas, o Governo passa a ser um
importante demandante de crédito, encarecendo o seu custo para toda a
sociedade.
(...)
Em relação ao spread, essa Comissão concluiu que as estimativas do cálculo
do spread no Brasil feitas pelo Banco Central são extremamente deficientes,
devido a erros metodológicas como por exemplo considerar que o custo
financeiro dos bancos é constituído apenas pelos custos do CDBs, não
considerando os depósitos à vista. Há erros metodológicos mais sérios
explicados no relatório, mas o importante é que, apesar de sabermos que o
valor do spread no Brasil é elevado, não sabemos com certeza a contribuição
real de cada fator para a explicação do spread.
Curiosamente, é mais difícil detectar o impacto da concentração do sistema
financeiro sobre os spreads. Isso porque há forças atuando em sentidos
opostos. Por um lado a maior concentração implica maior oportunidade de
abuso de poder econômico, e consequente aumento dos spreads. Por outro,
se houver ganho de escalas significativos, os custos podem cair.
Nos causou surpresa constatar que os bancos no Brasil fazem pouco uso dos
mecanismos de informação já disponíveis, como a portabilidade cadastral já
permitida pela resolução nº. 3401/06 3, que poderia contribuir para uma
melhor avaliação de risco dos clientes e redução do spread.
Em relação ao comportamento do crédito, apesar de o Brasil ter
experimentado rápido crescimento do volume do crédito em relação ao PIB
na última década, quando a relação crédito/PIB saltou 26% em junho de 2000
para 42,5% em março de 2009, os dados recentes ainda apontam para uma
forte restrição ao crédito em decorrência da crise financeira americana.
Os dados estatísticos oficiais discutidos ao longo deste relatório mostram
que:
1. Houve forte alteração da distribuição dessa oferta de crédito na direção de
grandes tomadores.
2. O saldo de crédito na economia cresceu em parte devido ao efeito
estatístico decorrente da maior parcela das dívidas em atraso que são
incorporadas às estatísticas de crédito e do saldo em reais das operações em
moedas externa, como os ACCs.
Por fim, em relação ao cenário macroeconômico, em que pese o arsenal de
múltiplas medidas acionadas pelas autoridades econômicas, a produção
sofreu uma queda significativa nos últimos dois trimestres.
(...)
O cenário externo só não preocupa mais porque o Brasil detém o volume
expressivo de reservas internacionais. Na casa de 200 bilhões de dólares,
um diferencial em relação a todas as outras crises externas. Mas a nossa
força de curto prazo, representado pela atração de capitais estrangeiros,
esconde ainda problemas estruturais no médio e longo prazo de recuperar a
competitividade da nossa indústria, com o dólar mais fraco e maior
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competição internacional para produtos industrializados. O debate para onde
caminha a indústria brasileira frente a este novo cenário externo ainda não
está resolvido.
Por último, o cenário das finanças públicas é o mais preocupante, porque vem
combinando queda de receitas com elevação de despesas de pessoal e
custeio. Em princípio e portanto despesas permanentes, que não podem ser
reduzidas no futuro. Em princípio, poderia ser alegado que essa é uma
recomendação clássica de uma política fiscal anticíclica. Porém, teoria e
experiência internacional recomenda alterações em variáveis que tem o
caráter nitidamente temporário. Em particular, no caso dos gastos, os
esforços deveriam ser concentrados nos investimentos públicos, como no
caso de infraestrutura (...). Acionar medidas fiscais para estimular a economia
no curto prazo não pode significar descuido com a disciplina fiscal no longo
prazo.
Os impactos fiscais da recessão para governos estaduais e municipais se
revelaram muito mais danosos pelo fato de que eles não têm alternativas de
financiamentos, ainda mais para cobrir déficits correntes. O pior é que tais
efeitos se revelaram mais danosos justamente para os governos localizados
nas regiões menos desenvolvidas e por naturezas mais dependentes dos
repasses federais dos fundos de participação.
Podemos concluir estes breves comentários, alertando que spread e oferta
de crédito não estão descolados dos demais aspectos que marcam a política
macroeconômica brasileira. Se já era grande desafio em tempos de
normalidade econômica buscar coerência e consistência entre as diferentes
políticas que compõem a política econômica de um país, ele se torna ainda
maior para enfrentar uma crise global e sistêmica e uma nova recessão
inegável na economia brasileira.
São essas as nossas recomendações.
A avaliação específica do spread e do crédito no país e a análise global da
interconexão desses componentes com os demais integrantes da política
econômica devem concluir por recomendações que possam, ao mesmo
tempo, contribuir para o debate público nacional, constituir subsídios às
autoridades econômicas no enfrentamento da crise, e o principal, orientarem
a atuação do Senado Federal em suas funções.
Cabe ter sempre presente que a competência precípua do Poder Executivo
Federal formular e executar a política econômica, cuja responsabilidade fica
ainda mais concentrada quando se enfrenta um cenário de crise sistêmica.
Ainda assim, ao discutir e aperfeiçoar a Legislação vigente, o Poder
Legislativo tem um papel fundamental na criação de um ambiente institucional
favorável para se vencer a recessão e se retomar a trajetória sustentável de
desenvolvimento econômico.
Feitas essas ressalvas, as recomendações são apresentadas a seguir,
agrupadas por temas, desde aquelas especificamente voltadas para reduzir
o spread bancário, até as que tratam da oferta de crédito, e depois dos
principais efeitos colaterais da recessão econômica.
Primeiro, medidas para reduzir o spread bancário centradas na redução da
inadimplência. A seguir são apresentadas propostas que visam, A:
Diminuição geral dos riscos das operações de crédito por reduzirem
sistematicamente o risco de inadimplência dos empréstimos. E B: Aperfeiçoar
a capacidade do sistema financeiro de imputar margens de perdas prováveis
consistentes com os riscos individuais de cada operação. O que pode ser
mais bem exemplificado com a introdução do chamado cadastro positivo. São
essas as medidas que nós leremos a seguir que nós estamos propondo neste
sentido. E é bom frisar que existe um relatório mais completo que discorre
medida a medida... que está na página da Comissão. E não vou lê-las para
não ficar longo demais esse relatório.
Então,
1.1 seria a implantação do chamado cadastro positivo.
1.2, portabilidade cadastral.
1.3, fundo público de aval.
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1.4, permitir carteiras mais alavancadas para bancos que avaliem
corretamente o risco de crédito.
1.5. Estímulos fiscais para bancos que avaliarem corretamente sua carteira
de crédito.
1.6, desestimular esquemas de pagamento que incentivam concessão
irresponsável de crédito.
Essas são as medidas, portanto, para diminuir o spread em função da alta da
inadimplência.
A seguir nós vamos apresentar medidas que são colocadas para diminuição
do spread pelo aumento da concorrência no sistema financeiro (...).
As medidas são:
1. Proibição de cobrança de tarifas para transferência de valores para conta
de mesmo titular entre diferentes instituições financeiras.
2. Compartilhamento de terminais de autoatendimento.
3. Aprimorar o sistema de divulgação de taxa de juros cobradas em
operações ao tomador final.
4. Reduzir as restrições para financiadores.
5. Aprimorar o marco regulatório do sistema financeiro.
6. Aprofundamento de estudos sobre o grau de competição e eventuais
práticas anticompetitivas pelo órgão regulador.
7. Uniformização das alíquotas de Imposto de Renda sobre rendimentos de
aplicações financeiras.
8. Uso da Caixa Econômica Federal para baixar os juros.
A seguir, medidas para a redução do spread relativa aos custos associados
ao spread. Além da inadimplência e do resíduo que serve como indicativo da
lucratividade do setor, merece atenção também outros componentes do
spread bancário, ainda que pesem menos na sua formação segundo
apuração realizada pelo Banco Central. Seriam:
1. Redução da cunha fiscal.
2. Redução dos compulsórios.
3. Incentivos para expansão do crédito.
Outras medidas que são sugeridas ao redor do crédito especificamente. As
recomendações sugeridas nesta seção não afetam diretamente a formação
do spread ou a oferta bancária de crédito, mas são importantes para melhorar
a política de crédito.
1. Manutenção do crédito direcionado e melhor avaliação dos seus impactos.
2. Reforçar a supervisão bancária.
3. Regulação mais rígida para derivativos.
4. Melhorar a transparência bancária e financeira.
5. Aprimorar a mensuração oficial do spread.
6. Melhorar a educação financeira.
7. Melhorar eficiência das ações governamentais.
Recomendações no campo da macroeconomia.
Evidências empíricas apontam que redução da volatilidade do câmbio [é]
proxy para estabilidade econômica e [que redução] da Selic [é] outra proxy
de estabilidade. Além de estar relacionada com o endividamento do Governo,
contribui para a redução do spread. Trata-se de um resultado esperado, pois
os mesmos motivos que permitiriam uma Taxa Selic mais baixa, maior
geração de poupança, menor inflação, maior previsibilidade da economia,
também permitiriam que os bancos cobrassem spreads mais baixos, tendo
em vista a redução do nível de risco agregado da economia.
O Brasil dispõe hoje de espaço privilegiado para reduzir os juros, o que o
torna um dos poucos países que podem usar a política monetária como
instrumento de combate à crise. Mas essa redução para além do curto prazo
vai depender da sustentabilidade fiscal do país.
No curto prazo é recomendado que o Governo Federal adote medidas que
visem conter a expansão dos seus gastos de pessoal e custeio,
concentrando-se na expansão do investimento muito além daquela realizada
até o momento.
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No médio e longo prazo, [objetiva-se] a sustentabilidade fiscal às instituições
e, nesse caso, propõe-se aperfeiçoamento da Lei de Responsabilidade Fiscal
por meio de fixação de limites para a dívida consolidada e regulamentação
do conselho de gestão fiscal. Caberia ainda ajustes na redação com a lei, não
para flexibilizar, mas sim para tornar mais rígidos e eficazes seus princípios,
especialmente envolvendo o controle da criação de novas despesas em
particular pelos poderes ditos autônomos, para evitar que excedam o limite
de gasto com pessoal e assim acaba impondo sanções aos outros poderes.
Se a Lei de Responsabilidade Fiscal precisa ser aperfeiçoada, o processo de
elaboração dos orçamentos e toda a gestão contábil financeira e patrimonial
da administração pública precisam de uma reestruturação geral. Mudanças
profundas precisam ser efetuadas para ordenar a elaboração e a estruturação
das leis do Plano Plurianual das diretrizes e dos orçamentos, de modo que
se tornem instrumentos realmente úteis e realistas. Que a execução
financeira e a contabilidade espelhem fiel e automaticamente todas as
transações do setor público.
As recomendações de política macroeconômica.
1. Estabilidade macroeconômica e equilíbrio das contas públicas.
2. Relacionamento entre Tesouro e Banco Central.
3. Equilíbrio das políticas tributárias de estímulo econômico.
4. Ampliar base do fundo de participação. [de Estados e de Municípios]
5. Completa desoneração tributária dos investimentos físicos e das
exportações.
Observações finais.
(...) Antecipamos nossa opinião de que em essência não há nenhuma
contradição, muito menos reclamação entre a linha aqui sugerida e a que já
vem sendo adotada pelas autoridades econômicas brasileiras. A diferença
tem mais a ver com o ritmo e a natureza das mesmas medidas, uma vez que
estamos sugerindo, primeiro, medidas mais ousadas e agressivas para
solucionar 4 aquelas questões, e segundo, ao tomar por base uma visão mais
abrangente, integrada com outras facetas de política econômica. (BRASIL,
2009)

3.4. Por bancos federais: redução temporária de juros
142.

Em 2012, e de modo convergente, pelo menos pontualmente, com o proposto

pelo relatório da CACFE, a Presidente da República, com o fim de estimular a
economia para garantir um crescimento de PIB próximo a 4%, capitaneou um
movimento de redução das taxas de juros cobradas pelo Banco do Brasil e pela Caixa
Econômica Federal em seus financiamentos, como meio de acirrar a concorrência
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com os bancos privados, sendo que alguns destes também anunciaram depois cortes
em suas taxas (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012).
143.

Não foi localizada legislação inferior (presidencial ou ministerial) que tivesse

formalizado essa política de modo mais permanente.
144.

A partir de 2014, a Caixa voltou a elevar esses juros, e se justificou apontando

ter havido melhoria do cenário macroeconômico abalado anteriormente pela crise
financeira de 2008. Esta elevação esteve inicialmente abaixo da média do mercado
mas, em 2016, esses bancos federais tinham superado bancos privados nos juros
cobrados em algumas modalidades de crédito (OLIVEIRA, Kelly, 2016).

4. Descrição das políticas Agendas BC+ e BC#
4.1. Iniciativas
145.

Os dados desta seção decorrem basicamente da análise das respostas

apresentadas pelo BCB e pelo ME a pedido deste pesquisador, inclusive com uso da
Lei de Acesso à Informação (LAI). Em 2016, o BCB lançou um grupo de medidas
denominado Agenda BC+ (BRASIL, 2017a). Segundo Ilan Goldfajn (PAINEL Projeto
Spread Bancário, 2017):
a) as medidas dessa agenda melhoram a eficiência da economia, diminuem o
spread bancário e a taxa estrutural de juros da economia, que é a taxa básica;
b) a redução do spread bancário reduz o custo do crédito; essa evolução é
parte de um conjunto de reformas microeconômicas para o aumento da
eficiência e da produtividade da economia, o que gera crescimento sustentável;
c) uma maior segurança jurídica, advinda de haver uma garantia melhor, está
associada a aumento no volume de crédito.
146.

Ainda conforme Ilan Goldfajn (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017), como

medidas em prol da queda de custos administrativos, o BCB, atuando no âmbito da
Agenda BC+:
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a) editou a Resolução 4.553/2017, de caráter desburocratizante, por dividir o
SFN em segmentos numerados de 1 a 5, em ordem decrescente de porte e de
complexidade, e portanto de nível de exigência oficial de informações;
b) simplificou as regras de depósito compulsório para gerarem menor custo de
observância;
c) iria acompanhar as inovações tecnológicas dos bancos, pois muitas dessas
alterações reduzem custo;
d) tinha grupos de estudo com Sebrae e Febraban sobre a questão de redução
do custo de se obter informação sobre pequenas e médias empresas
candidatas a financiamentos;
e) regulou a abertura de contas por meio eletrônico, seguindo as inovações
concernentes à redução dos custos das operações por meio eletrônico, e
acompanha projetos de lei sobre crédito eletrônico;
f) fez a segmentação e a proporcionalidade de informações exigidas para
reduzir custos a nível mais adequado ao tamanho e complexidade de cada
banco, e assim aumentar a concorrência interbancária;
g) exigiu que as máquinas de recebimento de pagamento no comércio aceitem
todos os cartões de débito e crédito vigentes no país, aumentando a
concorrência;
h) permitiu que formas distintas de pagamentos tenham diferenciação de
preços de acordo com o instrumento utilizado;
i) limitou o crédito rotativo a 30 dias, para que a dívida de cartão de crédito não
se amplie excessivamente;
j) adotou princípios e políticas de relacionamento dos clientes e usuários de
produtos financeiros para que tenham acesso às ouvidorias das respectivas
instituições;
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k) iniciou reavaliação da questão do impacto do crédito direcionado e dos
subsídios cruzados;
l) propôs-se a seguir um indicador mensal simbólico, ainda sujeito a ajustes, do
spread bancário.
147.

Em suma, no fim de 2017, as ações da Agenda BC+ buscavam:
a) incentivar a adimplência e reforçar as garantias associadas ao crédito,
segundo Ilan Goldfajn (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017):

Figura 4 - Agenda BC+ - Incentivos à adimplência e às garantias (GOLDFAJN, 2017, p. 17)
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b) contribuir para a queda de custos administrativos bancários:

Figura 5 - Agenda BC+, sobre queda de custos administrativos (GOLDFAJN, 2017, p.
18).

c) estimular concorrência e tratar dos subsídios cruzados:

Figura 6 - Agenda BC+ - Medidas para estimular concorrência e tratar dos subsídios
cruzados (GOLDFAJN, 2017, p. 19)
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No mesmo evento, o então titular do Ministério da Fazenda (atual Ministério da

Economia) resumiu medidas convergentes com esses pilares temáticos, sobre melhor
precificação de risco de inadimplência (para que bom pagador não pague custo
adicional sobre risco de mau pagador), redução deste risco, redução de dificuldade
de recebimento de crédito inadimplido, e maior estabilidade no ambiente
macroeconômico (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017).
149.

FORTUNA (2020, p. 5) descreveu iniciativas em prol de maior competitividade

no âmbito da Agenda BC+ nos seguintes termos:
Em 26/04/2018, a Resolução 4.656 do Conselho Monetário Nacional — CMN
— regulamentou a atuação das fintechs de crédito — empresas de base
tecnológica que oferecem serviços financeiros — criando mais duas
modalidades oficiais de instituição financeira: a Sociedade de Crédito Direto
— SCD — e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas — SEP —, medidas
que fazem parte da Agenda e incentivam a competição e a inovação no SFN,
na tentativa de reduzir o custo do crédito e o spread bancário. Os fundos de
investimento podem participar no controle dessas instituições e, dessa forma,
elas podem receber recursos na forma de capital estrangeiro. Ao final de
outubro de 2018, foi publicado o Decreto 9.544 reconhecendo ser do
interesse do estado brasileiro a participação estrangeira em até 100% nessas
novas instituições financeiras. Finalmente, considerando o princípio de que
os dados financeiros do cliente de uma instituição financeira lhe pertencem,
e não à instituição que os detém, então, ela tem a obrigação de disponibilizálos para terceiros na forma e na hora que o cliente o desejar. Este é o conceito
do modelo de Open Banking viabilizado por meio da evolução tecnológica do
API — Application Programming Interface — interface de programação de
aplicações, permitindo o compartilhamento de informações entre os clientes
de instituições financeiras e de outras empresas, quer seja para pagamentos,
recebimentos, quer seja outro qualquer tipo de serviço que estiver
regulamentado pelo BC e demais órgãos reguladores, desde que autorizado
pelo cliente. Em 24/04/19, por meio do Comunicado 33.455, o Banco Central
aprovou e divulgou os requisitos fundamentais para a implementação do
Sistema Financeiro Aberto — Open Banking abrangendo seu objetivo,
definição, escopo do modelo e estratégia de regulação e das ações a serem
tomadas para sua efetiva e segura implantação e operação. Com sua
implantação, certamente acirrar-se-á a concorrência bancária, segregandose sistemas de pagamento, comercialização de produtos financeiros,
inclusive a concessão de crédito, viabilizando a portabilidade bancária de um
modo geral. A implantação apenas para os bancos maiores dos segmentos
prudenciais — S1 e S2 — que serão obrigados a compartilhar dados no
modelo de Open Banking está inicialmente prevista para o segundo semestre
de 2020. O conceito negocial e operacional do Uber e do Airbnb aproxima-se
do SFN. No futuro, seremos clientes não de um banco, mas de todo o sistema
financeiro, talvez apenas com um domicílio bancário de referência, mas,
certamente, tendo como agência não de um banco, mas de todo o sistema
financeiro, o nosso micro, tablete ou celular.

150.

Em 2019, o BCB substituiu a Agenda BC+ pela Agenda BC#, consoante a

seguinte explanação:
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A Agenda BC# é uma pauta de trabalho do BCB que reformula a Agenda
BC+, criada em 2016. Composta por diretrizes, ou dimensões, a serem
buscadas por parte das políticas do BCB, a Agenda BC# tem como base o
conceito de democratização financeira. Promovê-la implica realizar um amplo
conjunto de reformas que gerem acesso e promovam bom uso de produtos e
serviços financeiros, que leve o crédito mais barato para um número maior
de pessoas e que aumente a transparência do Sistema Financeiro Nacional
(SFN). Adicionalmente, a agenda está centrada na evolução tecnológica para
desenvolver questões estruturais do SFN e facilitar a prestação de contas de
ações desenvolvidas no curto, no médio e no longo prazo pelo BCB.
A Agenda BC# está estruturada em quatro dimensões: Inclusão,
Competitividade, Transparência e Educação. Cada uma dessas dimensões é
desenvolvida por meio de grupos temáticos:
• Inclusão: cooperativismo, microcrédito, conversibilidade e iniciativa de
mercado de capitais;
• Competitividade: inovações, eficiência de mercado e reservas
internacionais;[ 5]
• Transparência: crédito rural, crédito imobiliário, relacionamento com o
Congresso Nacional, transparência na comunicação da política monetária,
plano de comunicação das ações do BCB e relacionamento com grandes
investidores;
• Educação: educação financeira. (BRASIL, 2020a, p. 176)

151.

Os detalhamentos e os relatórios de acompanhamento do BCB sobre as

Agendas BC+ e BC# constam, respectivamente, nos Apêndices D e E deste estudo.

4.2. Objetivos, metas e indicadores
152.

A “Agenda BC+” concatena medidas voltadas para atingir objetivos econômicos

de interesse público divididos entre quatro temas, como se segue:
Com a Agenda BC+, o Banco Central torna pública sua agenda de trabalho,
prestando conta de ações desenvolvidas no curto, no médio e no longo prazo.
A agenda é dinâmica, e poderá ser complementada e aperfeiçoada ao longo
dos próximos meses. (...)
O BC+ é estruturado em quatro pilares temáticos (...)
MAIS CIDADANIA FINANCEIRA
Aumentar o nível de educação financeira; ampliar a inclusão financeira da
população; proporcionar maior proteção ao cidadão consumidor de produtos
e de serviços financeiros; melhorar a comunicação e a transparência entre as
instituições financeiras e seus clientes; mensurar o impacto das ações do BC,
sob a perspectiva da cidadania financeira.
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LEGISLAÇÃO MAIS MODERNA
Estabelecer a autonomia técnica e operacional; fortalecer o ambiente
institucional para manutenção da estabilidade financeira; modernizar leis e
normas que regem a atuação do BC; aprimorar o modelo de relacionamento
do BC com o Tesouro Nacional; alinhar o arcabouço normativo às melhores
práticas internacionais; proporcionar uma maior segurança jurídica às
atribuições do BC.
SFN MAIS EFICIENTE
Fomentar o crescimento sustentável do SFN; simplificar os procedimentos e
regras do BC, adequando-os ao porte e ao perfil das instituições; manter a
adequação, o alinhamento e a convergência a padrões internacionais;
analisar novos meios de pagamento; monitorar os impactos das inovações
tecnológicas; reduzir o custo de observância; aprimorar o relacionamento das
instituições financeiras com clientes e usuários.
CRÉDITO MAIS BARATO
Diminuir o custo do crédito para o tomador final; reduzir o nível de
inadimplência; aumentar a competitividade e a flexibilidade na concessão de
crédito; estimular a alocação mais eficiente do crédito; rever a
operacionalização do compulsório. (BRASIL, 2017a).

153.

As presentes políticas públicas Agendas BC+ e BC# têm objetivos claros e o

ICC como indicador principal, mas não têm metas, mesmo com o BCB estando ciente
da menção deste pessquisador ao RC-PP, que menciona metas. A pesquisa dos
comentários dessa instituição sobre essa aparente lacuna de dados pode ser feita por
quem aprofundar essa análise futuramente.

4.3. Marco normativo
154.

Não foi identificado marco normativo instituidor das Agendas BC+ e BC#.

4.4. Governança
155.

Não foram identificadas regras de governança instituídas pelo BCB

especificamente para a direção, o monitoramento e a avaliação das Agendas BC+ e
BC#.

4.4.1.
156.

Papéis e responsáveis
Não foram identificados papéis e responsáveis definidos pelo BCB

especificamente para os ofícios de direção, monitoramento e avaliação das Agendas
BC+ e BC#.
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Processos de governança
Não foram identificados processos de governança instituídos pelo BCB

especificamente para as Agendas BC+ e BC#.

4.4.3.
158.

4.5.
159.

Análise de riscos
Não foi identificada análise de riscos das Agendas BC+ e BC# feita pelo BCB.

Aspectos orçamentários e financeiros
Não foram identificadas rubricas do Orçamento Geral da União (OGU) nem

previsões de consequentes movimentações financeiras relacionadas especificamente
às políticas públicas Agenda BC+ e Agenda BC#.
160.

O único gasto diretamente associado ao problema público aqui enfocado passa

a ser descrito. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) instituiu o Projeto
nº BR-T1399. O objetivo desta cooperação técnica foi fortalecer as capacidades do
BCB para identificar e implementar estratégias e ações que promovam a redução do
spread bancário no Brasil, como parte da melhoria da qualidade e eficácia da Política
Monetária Brasileira. Nesse âmbito, por meio do Operação nº ATN/OC-16813-BR e
do Contrato de financiamento de 16/07/2018, que teve 31/12/2021 como prazo de
prestação de contas, o BID comprometeu-se a fazer um dispêndio de US$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil dólares) para a Consultoria Oliver Wyman elaborar um
estudo no âmbito do projeto "Estratégias para a diminuição do spread de crédito
bancário no Brasil", em segmentos econômicos prioritários (WYMAN, 2018. BID,
2022).
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5. Análise das políticas enfocadas
5.1.1.
161.

Quesitos do RC-PP
O Referencial de Controle de Políticas Públicas (RC-PP) exibe as seguintes

“questões de auditoria”, assim como suas correspondentes subquestões (BRASIL,
2020c):
1. Os problemas públicos tratados pela política estão adequadamente
caracterizados?
2. A inclusão dos problemas na agenda pública foi conduzida de forma
transparente?
3. A política pública foi formulada com base em evidências que demonstram sua
capacidade de solucionar os problemas públicos e gerar valor ao menor custo
possível?
4. O processo de tomada de decisão quanto à escolha da política foi aberto
(motivado, transparente e participativo)?
5. A política pública está bem desenhada e foi institucionalizada?
6. As estruturas de governança e gestão, necessárias à implementação da política
pública, estão institucionalizadas?
7. O plano de implementação da política pública está institucionalizado?
8. As fontes de financiamento da política pública são aderentes às normas e boas
práticas que regem as finanças públicas?
9. O desempenho operacional da política pública é satisfatório?
10. Os resultados e impactos da política pública são satisfatórios?

5.1.2.
162.

Respostas do BCB
Em busca de respostas para estas questões, indagou-se sobre elas ao

Ministério da Economia (ME) e ao BCB, com amparo na Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI) (BRASIL, 2011).
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Inicialmente, o Banco Central respondeu recomendando a leitura de, entre

outras coisas, edições dos seus Relatórios de Economia Bancária (REBs),
principalmente em trechos específicos que estão resumidos no Apêndice B.
164.

Posteriormente, no fim de 2021, o BCB apresentou a este pesquisador, por e-

mail, explicações sobre as medidas da Agenda BC# (Apêndice C).
165.

Cabe frisar que o BCB tem atualmente (2020-2023) oito objetivos estratégicos

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2022):
1. cumprir as metas de inflação estabelecidas pelo CMN, sem prejuízo da
estabilidade de preços, suavizar as flutuações do nível de atividade económica
e fomentar o pleno emprego;
2. manter a estabilidade financeira nacional;
3. facilitar o acesso aos mercados financeiros;
4. melhorar a transparência, a qualidade e o fluxo das informações de mercado e
do Banco Central;
5. incentivar a concorrência nos Sistemas Financeiro e de Pagamentos;
6. estimular a poupança e a participação consciente no mercado;
7. promover finanças sustentáveis e contribuir para redução de riscos
socioambientais e climáticos na economia e no Sistema Financeiro;
8. aprimorar o Banco Central por meio de inovações, tecnologia, uso eficiente de
recursos e alinhamento às melhores práticas internacionais.
166.

Segundo o BCB (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2022), cinco desses

objetivos estratégicos equivalem a dimensões da Agenda BC#. Nesse contexto, as
metas estratégicas agrupam ações em torno de temas indispensáveis para o alcance
desses objetivos.
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Assim, no ciclo de planejamento atual da Agenda BC#, de 2020 a 2023, o BCB

possui como metas estratégicas proporcionar avanços nos 19 temas a seguir listados:

Figura 7 – situação, em janeiro de 2022, do atendimento de metas estratégicas do BCB
previstas na Agenda BC# (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2022)

168.

O BCB aponta que, para os outros três objetivos (1, 2 e 8), os indicadores de

gestão

correspondentes

podem

ser

consultados

no

já

mencionado

sítio

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/indicadores_gestao.

5.1.3.
169.

Análise sobre o RC-PP
Dentro do alcance da pesquisa realizada, não foram detectadas restrições

legais para o BCB delinear medidas macroeconômicas em prol da redução do elevado
spread bancário brasileiro, passíveis de serem adotadas por ele e/ou em coordenação
entre ele e outros entes públicos competentes, como o Ministério da Economia, por
exemplo. Assim, permanecem atualmente válidas as observações de MANHIÇA e
JORGE (2012):
O BCB disponibiliza todos os anos a lista de medidas propostas e adotadas
para a redução dos spreads. É notável a maior participação de medidas
institucionais e microeconômicas com vistas a aumentar a transparência e a
concorrência do mercado de crédito. Nesse sentido, as medidas adotadas
são aquelas voltadas para: redução do tempo e das barreiras para a
recuperação judicial dos empréstimos; introdução da obrigatoriedade de
classificação das operações bancárias por fatores de risco; aumento da
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capacidade das instituições e dos consumidores em obter informações por
meio da ampliação e dinamização da Central de Risco do BCB, que concede
garantias para parte de empréstimos em inadimplência e fornece informações
sobre alguns clientes potenciais; e divulgação das taxas de algumas
operações bancárias (BCB, 1999; 2007).
Apesar dessas diversas medidas, autores como Paula et al. (2007), Ono et
al. (2004), Oliveira e Carvalho (2007) afirmam que existe um descompasso
entre tais esforços e a condução de política monetária. Para estes autores,
essas medidas, embora foquem em entraves importantes para a redução do
spread bancário, ignoram ou dão pouca atenção aos aspectos
macroeconômicos.
A política monetária baseada no RMI, adotado pelo BCB desde 1999, é alvo
sistemático de críticas em função da manutenção do elevado patamar da taxa
básica de juros. Diversos trabalhos, como os de Nakano (2006), de Erber
(2008) e de Modenesi (2008) convergem para o diagnóstico de que a
condução da política monetária no Brasil está pautada por uma convenção
conservadora, segundo a qual existe um piso (elevado) da taxa de juros “de
equilíbrio” no país. Esta tese justificaria o elevado grau de rigidez da política
monetária contestado, entre outros, por Modenesi (2008) e Oreiro e Rocha
(2009). Desta forma, esta convenção dificulta, apesar de todos os esforços
do BCB, a convergência dos juros e dos spreads para patamares compatíveis
com os níveis médios mundiais.

170.

Destarte, e com base nas informações obtidas até o momento, pode-se afirmar,

como resposta aos Quesitos do RC-PP (subtítulo 5.1.1 acima, item 0 deste texto)
respectivamente, que:
a) no tocante à Questão 1, sobre se os problemas públicos tratados pela política
estão adequadamente caracterizados, o problema público do alto spread
bancário foi adequadamente caracterizado na descrição das Agendas BC+ e
BC#; a verificação sobre se as causas identificadas pela literatura revisada
foram

suficientemente

endereçadas

dependerá

de

análise

futura

individualizada, caso a caso, das várias normas editadas e mencionadas como
cumprimentos das mencionadas agendas;
b) no tocante à Questão 2, sobre se a inclusão dos problemas na agenda
pública foi conduzida de forma transparente, a inclusão desse problema na
agenda pública do BCB foi conduzida de forma transparente, como se vê em
seus

relatórios

públicos,

tais

como

REB

e

RIG,

e

em

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag;
c) no tocante à Questão 3, sobre se a política pública foi formulada com base
em evidências que demonstram sua capacidade de solucionar os problemas
públicos e gerar valor ao menor custo possível, as políticas públicas Agenda
BC+ e Agenda BC# tratam de questões microeconômicas, parecem
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compatíveis com a atuação do BCB representada por seu modelo de negócios
e sua cadeia de valor, mas não abrangem uma solução macroeconômica
necessariamente suficiente e convergente (vide MANHIÇA e JORGE, 2012, e
itens 81, 94 e 109 deste texto), nem expressa tratativas coordenadas com
outros entes em busca desta solução, então não parecem formuladas com base
em evidências da sua capacidade de efetivamente solucionar o problema e
gerar valor à sociedade ao menor custo possível;
d) no tocante à Questão 4, sobre se o processo de tomada de decisão quanto
à escolha da política foi aberto (motivado, transparente e participativo), não
foram encontradas até o momento evidências de reuniões públicas do BCB
com stakeholders para debate dessa solução. Nesse atual contexto, não há
base suficiente para se afirmar que o processo de tomada de decisão quanto à
escolha da política, embora declaradamente motivado e transparente, tenha
sido amplamente participativo;
e) no tocante à Questão 5, sobre se a política pública está bem desenhada e
foi institucionalizada, não se pode afirmar que essa política pública está bem
desenhada,

pois

falta

uma

solução

macroeconômica

suficiente,

necessariamente convergente (MANHIÇA e JORGE, 2012, opus cit.), nem se
pode afirmar que foi institucionalizada permanentemente, pois falta marco
normativo específico sobre essas Agendas analisadas;
f) no tocante à Questão 6, sobre se as estruturas de governança e gestão,
necessárias à implementação da política pública, estão institucionalizadas, não
foram identificadas evidências suficientes de que as estruturas de governança
e gestão, necessárias à implementação da política pública, inclusive em nível
de política macroeconômica, estão institucionalizadas, por falta de marco
normativo específico das Agendas analisadas, e de evidência de coordenação
entre BCB, mantendo sua autonomia prevista na Lei Complementar 179, de 24
de fevereiro de 2021, e Ministério da Economia sobre esse problema público
(vide resposta do BCB à questão 2 transcrita no item 0 deste texto);
g) no tocante à Questão 7, sobre se o plano de implementação da política
pública está institucionalizado, também por falta de marco normativo específico
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das Agendas analisadas, não se comprovou até o momento que o plano de
implementação

das

aludidas

políticas

públicas

está

suficientemente

institucionalizado;
h) no tocante à Questão 8, sobre se as fontes de financiamento da política
pública são aderentes às normas e boas práticas que regem as finanças
públicas, não se identificou objetivamente as necessidades de financiamento
da política pública em tela, inclusive porque sua intervenção em nível de política
macroeconômica está indefinida[ 6], então, por enquanto, está prejudicada a
avaliação sobre se as fontes de financiamento da política pública são aderentes
às normas e boas práticas que regem as finanças públicas;
i) no tocante à Questão 9, como as medidas microeconômicas preconizadas
estão em implementação parcial e gradual, como faltam metas (objetivos com
prazos) para elas, como faltam indicadores sobre parte delas (as descritas no
item 0 acima), bem como não se sabe o que o setor público está fazendo em
nível macroeconômico, está prejudicada a avaliação sobre se o desempenho
operacional da política pública é satisfatório;
j) no tocante à Questão 10, sobre se os resultados e impactos da política pública
são satisfatórios, como o Brasil permanece tendo um dos mais altos spreads
bancários no mundo, os resultados e impactos da política pública são
atualmente insatisfatórios.
171.

Consoante o acima apresentado, parece haver oportunidade de melhoria na

coordenação entre o BCB, mantendo sua autonomia prevista na Lei Complementar
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Não está claro como o governo atua macroeconomicamente contra o spread bancário.
Consequentemente, há imensa dificuldade para se avaliar uma política indefinida neste aspecto crucial.
6
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179, de 24 de fevereiro de 2021, e o Ministério da Economia sobre os tratamentos
micro e macroeconômicos deste problema público.

5.1.4.
172.

Identificação de hipótese sobre spread e tarifas administrativas
É evidente a simplicidade e portanto o fácil entendimento de uma comparação

frequente no mercado bancário, repetida pelo então Presidente do BCB Ilan Goldfajn,
entre spreads diferenciados como um problema de precificação de ingresso inteiro
para compensar perdas decorrentes de “meia entrada” de cinema (PAINEL Projeto
Spread Bancário, 2017).
173.

Esta visão pode receber um possível contraponto, oponível por quem defende

o crédito direcionado, no sentido de que a imposição de desconto de um ingresso é
uma vedação legal contra a cobrança do valor pleno (normal) do ingresso. Logo,
eticamente, não cabe ao vendedor de ingressos tentar se ressarcir jogando sobre
outros clientes o que não ganhou sobre clientes com direito a meia-entrada.
Realmente, se o cinema não pode cobrar o ingresso inteiro de quem tem direito a
pagar apenas meia-entrada, tampouco teria direito de cobrar sobrepreço
compensatório de quem tem direito a pagar apenas a entrada inteira. Se a lei não
deixou o prestador de serviço cobrar de quem efetivamente lhe gera custo, é lógico
concluir que o espírito da lei não permite que essa cobrança seja desviada para
terceiros que não lhe geram esse custo. Com efeito, antigo brocardo jurídico
estabelece princípio ético e moral de que “quando se proíbe algo a alguém por um
caminho, não deve ser admitido por outro" (cum quid una via prohibetur alicui, ad id
alia non debet admitti).
174.

Outro possível contraponto à comparação do crédito direcionado com uma

“meia entrada” consiste em que a instituição de meia entrada cultural, por mais
meritória que seja em termos de facilitação e expansão do consumo de serviços desta
espécie, padece de ausência de indicação da fonte pagadora do ônus do desconto
sofrido pelo exibidor na venda dos seus ingressos. Seria logicamente mais justo para
a empresa receber subsídio estatal como compensação pela perda que ela sofrer de
receita decorrente da lei emitida por este mesmo governo. Sem esta compensação, o
ato de legislar assim está passível de ser classificado como “fazer caridade com
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chapéu alheio”, segundo Analy Alvarez, presidente da Associação dos Produtores de
Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo (SOARES, 2008). Sem este subsídio,
se tudo o mais permanecer constante (ceteris paribus), se a empresa não aplicar outra
solução, ela destruirá valor e se tornará economicamente inviável, principalmente se
for considerado que “mais de 70% da bilheteria é de meia-entrada” (SOARES, 2008).
Então, na prática, a empresa sobreaumenta o preço do ingresso inteiro para se
compensar pelo prejuízo decorrente das meias-entradas que vende. Como já
analisado na imprensa, “não existe almoço grátis. Quando todo mundo paga meia,
ninguém paga meia” (Bernardo, 2018). Afinal, a tese de que o ente privado está livre
para fazer o que o legislador não vedou é defensável juridicamente, embora seja
criticável eticamente.
175.

Se o governo tivesse uma autarquia dona de cinemas, então, para não cometer

a ilegalidade de gastar mais do que arrecada, a “regra de ouro” constante da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), só poderia conceder meia entrada se previsse em
orçamento qual seria a fonte de recursos que pagaria pela metade não paga pelo
consumidor. Como este cuidado é tomado com o erário, deveria ser tomado também
com o dinheiro alheio, que no caso seria o capital das empresas privadas de cinema.
176.

Cabe assinalar que há empresas privadas que dão o benefício da meia entrada

a clientes, e essas empresas assumem expressamente o compromisso de elas
pagarem ao cinema a metade não paga pelo cliente. Por exemplo, é conhecido no
mercado um desconto denominado “Itaucard paga meia” (COMO funciona o desconto
Itaucard paga meia, s/d).
177.

Em uma primeira análise perfunctória, pode-se vislumbrar que uma opção deve

ser escolhida entre duas soluções éticas possíveis, para desonerar quem já paga
entrada inteira de ter de pagar também por outras pessoas. Ou o governo passa a
pagar a metade que não é paga graças ao benefício da meia entrada que ele mesmo
impôs, ou o governo extingue a sua imposição de meia entrada.
178.

Enfim, esta comparação ilustrativa é inadequada porque os capitais envolvidos

nesses negócios têm composições muito diferentes.
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As meias-entradas de cinema impactam atualmente no valor das entradas

inteiras, mas ambos tipos de ingresso são preços pagos pelos consumidores a um
cinema cujos custos de exibição são primariamente homogêneos, bancados
indistintamente pelo mesmo capital investido nesta empresa. Com efeito, em termos
de custo, tanto faz se quem ocupa a cadeira de cinéfilo pagou meia-entrada ou entrada
cheia, pois o custo per capita de exibição continua o mesmo para o exibidor, e o capital
de giro que financia este custo vem basicamente de uma só e mesma fonte, que
geralmente é o próprio cinema.
180.

Já os empréstimos com juros subsidiados pelo governo são, geralmente,

concretizados com capital disponibilizado pelo mesmo governo ao agente financeiro
emprestador. Aqui, justifica-se o baixo spread imposto oficialmente nesses
financiamentos específicos, já que a fonte do dinheiro a ser emprestado (governo) é
quem determina legitimamente as condições do seu empréstimo.
181.

Ora, se o banco não pode cobrar spread de quem tem direito a tomar esse

empréstimo de recurso oficial, tampouco tem legitimidade para cobrar sobrepreço
compensatório de quem tem direito a pagar apenas o spread associado à sua própria
categoria de pessoa (indicativa de risco associado) e associado ao próprio ativo
bancário que está tomando emprestado. Se a regra desse empréstimo oficial não
deixou o banco cobrar de quem efetivamente lhe gera custo, então o espírito desta lei
não lhe permite fazer que essa cobrança seja desviada contra terceiros que não lhe
geram este mesmo custo. Nesse contexto, como solução à disposição do gestor
público, pode ser estudada uma mudança da lei no sentido amplo das regras de
concessão de financiamento oficial mais benéfico, e das regras de controles públicos
e social, para impedir a cobrança do spread bancário não obtido de um cliente contra
um terceiro cliente. Também pode ser estudada pelas autoridades competentes uma
mudança da forma de cálculo deste spread, para deixar mais transparente
publicamente o alcance e os limites da legitimidade da cobrança dele. De todo modo,
essas possíveis soluções permanecem passíveis de futura avaliação oficial.
182.

Como já sustentado pelo BCB, a análise de concorrência em mais de um

mercado de produtos bancários é importante, pois pode revelar indícios de
complementariedade ou substituição de receitas provenientes de cada um dos

Coletânea de Pós-Graduação [Políticas Públicas]

83

produtos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019b, p. 163-169). Neste contexto, a
propósito, cabe assinalar que o TCU indicou que é indevida a duplicidade de
remuneração a bancos por um mesmo e único serviço, sendo portanto não
recomendável autorizar que eles se beneficiem de fazerem float, isto é, ganharem
juros por aplicarem a curto prazo, com os mesmos saldos diários de arrecadação de
tributos pela qual eles já são remunerados mediante tarifa bancária (Decisão 3/1995TCU-Plenário, Relator Adhemar Paladini Ghisi, itens 8.4 e 8.4.1). Em outras palavras,
se instituição financeira já ganha tarifa bancária, não merece ganhar juros, seja em
forma de float, spread etc., para cobrir o custo justificador desta mesma tarifa.
Destarte, cabe avaliação futura sobre se as despesas administrativas componentes
do spread bancário brasileiro são pagas também pelas tarifas que os bancos já
cobram aos seus clientes. Caso se confirme esta hipótese de duplicidade total ou
parcial de valores de despesas administrativas pagos por consumidores na tarifa e na
taxa de juros do crédito que tomam, cabe, entre outras coisas, ajustar a composição
desse spread para expressar mais fidedignamente a realidade factual.

6. Considerações Finais
183.

Segundo Gustavo Loyola (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017), o ataque

ao problema do spread bancário envolve necessariamente várias frentes. Há no Brasil
experiências bem-sucedidas de barateamento do crédito por meio de reformas e de
medidas microeconômicas, como o Projeto Consignado. Por isso, ele considerou a a
Agenda BC+ uma iniciativa muito bem-vinda, mas frisou a importância de que seja
uma agenda permanente da instituição, em que o BCB tenha o foco, mesmo sabendo
que não depende só dele, e busque mobilizar todo o governo e toda a sociedade para
a solução dessa questão, para que o Brasil possa ter um custo de crédito mais próximo
à experiência Internacional. Estende-se esta avaliação à Agenda BC#.
184.

Como definido inicialmente, este estudo é guiado pela seguinte questão básica:

quais oportunidades de melhoria e/ou de ação de controle externo na política pública
estudada podem ser identificadas mediante a revisão das agendas enfocada sob o
crivo dos referenciais descritos e da literatura pesquisada? (item 0 deste texto).
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Como principal output da busca de resposta para essa indagação, a literatura

revisada aponta que tais agendas tratam de diversos objetivos e melhorias
microeconômicas, mas os esforços de redução do spread bancário estão em
descompasso com a política macroeconômica conservadora vigente (vide item 0,
subitem “c” deste texto).
186.

Além disso, as Agendas BC+ e BC# enfrentam apenas parte do conjunto das

causas identificadas de spread bancário elevado no Brasil, que envolve as diretas
(componentes dele, em stricto sensu) e as indiretas (não componentes dele). Este
conjunto, identificado no referencial teórico e/ou na literatura revisada durante este
estudo, é o seguinte: taxa Selic, direcionamento de créditos, depósitos compulsórios,
inadimplência, despesas administrativas, tributos e o FGC, margem financeira, taxa
do prêmio de risco, taxa de desemprego, concentração bancária, capitalização do
mercado, concentração do mercado de crédito, controle de capital nacional, despesas
para provisão de clientes duvidosos, expectativa da taxa de juros, impostos indiretos,
inflação esperada, nível de crescimento da economia, razão depósitos geradores de
lucro e ativos totais, requerimentos de reservas, risco de crédito, risco de juros, risco
econômico, tamanho, taxa de câmbio, taxa de inflação, volatilidade do mercado de
capitais (risco de mercado), volatilidade do mercado (itens Erro! Fonte de referência
não encontrada.-0 deste texto).
187.

Até o momento, a documentação obtida junto ao BCB e na internet sobre as

políticas públicas estudadas não exibe, para as Agendas BC+ e BC#: marco normativo
instituidor, transparência da sua formação (embora haja transparência parcial do seu
andamento), metas completas, regras e processos de governança destas agendas,
definições de papéis e responsabilidades, bem como análise de riscos sobre elas
(item 170 deste texto).
188.

Este estudo formalmente privado, de perfis acadêmico e analítico de política

pública, sobrte tema de interesse público, gerado com as limitações descritas, tais
como leitura apenas de documentos disponíveis ou disponibilizados publicamente,
não esgotou todos os documentos relevantes pesquisáveis, que só podem ser
identificados mediante iniciativa oficial de obtenção de elementos sigilosos em ações
de controle público, interno e externo, e obtenção de comentários dos gestores.
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Como o país permanece tendo um dos mais altos spreads bancários do mundo,

caracterizando um fenômeno de alta materialidade e de alta relevância devido aos
seus efeitos multiplicadores de custos na economia nacional, a política pública do seu
enfrentamento pode-deve ser objeto prioritário de pesquisa.
190.

Este trabalho sinaliza, portanto, a conveniência e a oportunidade de se

pesquisar sobre este tema mais aprofundadamente, inclusive em continuidade a
outras iniciativas neste sentido.
191.

Assim, sugere-se pesquisas e um acompanhamento sistemático, permanente

e mais próximo deste problema público, inclusive no âmbito das Contas do Governo
apreciadas pelo Tribunal de Contas da União, que pode, com acesso a dados até o
momento não obtidos por este pesquisador, como o estudo conjunto do Banco
Mundial e do Ministério da Economia relativo a este problema brasileiro, segundo
Campos Meirelles (PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017), tratar das providências
adotadas em cada exercício em prol da redução do spread bancário, mencionado, por
exemplo, nas Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2016
(Acórdão 1.320/2017-TCU-Plenário, Relator Bruno Dantas).
192.

A pesquisa empreendida permitiu identificar os seguintes principais temas

merecedores de um maior aprofundamento analítico, sem prejuízo do que análises
futuras indicarem:
a) a avaliação sobre se as despesas administrativas componentes do spread
bancário brasileiro são pagas também pelas tarifas que os bancos cobram aos
seus clientes (hipótese de duplicidade de pagamento via tarifa e via juros) (item
0 deste texto);
b) a avaliação sobre se realmente se processaram os objetivos de redução dos
juros bancários, causa principal da valorização dos créditos com garantias reais
por meio da Lei nº 11.101/2005 (item 0 deste texto);
c) a redução das barreiras à entrada de novos players no mercado de crédito
no Brasil (item 61 deste texto);
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d) a avaliação sobre se cada medida da Agenda BC#, em termos de “definição
do objetivo da política a ser proposta” (SECCHI, 2017, p. 38-39):
d.1) tem seus objetivos definidos nas respectivas normas correlatas, e
d.2) atende ao preconizado por Wyman (2018), estudo financiado a favor do
BCB pelo BID (2022) (item 0 deste texto);
e) a avaliação permanente da redução do elevado spread bancário brasileiro
no âmbito das Contas do Governo apreciadas pelo Tribunal de Contas da União
(item 0 deste texto);
f) o aproveitamento de oportunidades de melhorias relativas a regras sobre
conflitos de interesse nos Códigos de Ética da Câmara de Deputados e do
Senado Federal (itens 0-0 deste texto);
g) o acompanhamento, por entes competentes – como BCB, CVM e Cade,
isoladamente ou em conjunto – para avaliarem e prevenirem a ocorrência de
domínio de mercado prejudicial à segurança jurídica dos seus clientes
investidores, mais próximo das grandes instituições concentradoras de ativos e
operações financeiras, também por serem potenciais fontes significativas de
risco sistêmico em caso de default (item 0 deste texto);
h) a verificação futura sobre se a Agenda BC# passou a ser institucionalizada
com estruturas de governança e gestão, plano de implementação, metas e
indicadores,

e a tratar

de todas

as

questões

microeconômicas

e

macroeconômicas de que poderiam tratar, com a coordenação legal que se
mostrar necessária entre o BCB e outros entes, em busca destas soluções
(item 170, subitens “c”, “e”, “f” , “g” e “i” deste texto);
i) a comparação da decomposição brasileira do spread bancário com as
decomposições observáveis em outros países (benchmarking internacional),
para se saber se as diferentes categorias em que se subdivide o spread têm
participações injustificadamente altas no Brasil (item 85 deste texto).
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Apêndice A
Análise de principais interessados na questão do spread bancário brasileiro.

6.1. Outras categorias de interessados
1.

Todo problema público tem um contexto geral de stakeholders, então a

descrição completa dele não poderia acontecer sem ser elaborada uma descrição
desses interessados. Ainda que não se use todos esses dados neste presente estudo,
eles podem ser úteis no futuro para quem aprofundar essa pesquisa.
2.

Doravante, haverá uma análise sobre as principais categorias de atores

relacionados ao problema público em tela, nos moldes preconizados por SECCHI
(2017, p. 139-161).

6.1.1.
3.

Consumidores de crédito (demanda)
Os destinatários das políticas públicas (policytakers) relativas ao spread

bancário são os tomadores de crédito efetivos e potenciais.
4.

No tocante às pessoas jurídicas, havia 17.173.284 empresas ativas no primeiro

quadrimestre de 2021, considerando matrizes, filiais e microempreendedores
individuais (MEI), com a seguinte distribuição:

Figura 8 - Mapa de empresas no Brasil em 1º quadrimestre/2021 (BRASIL, 2021, p. 4).
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Inacio (2021) apontou perspectivas empresariais negativas para 2022:
Empresas rolam dívidas e Brasil pode viver crise de inadimplência em 2022
Aumento das taxas de juros, inflação em ascensão e crescimento dos índices
de desemprego criam um ambiente de dúvida sobre a capacidade de
pagamento
São Paulo - A pandemia impactou diretamente como as empresas
administram seus fluxos de pagamentos e, diferentemente do que ocorreu na
Europa, fez com que houvesse uma rolagem de dívidas. Pela primeira vez
realizada no Brasil, uma pesquisa feita pela Intrum, líder no mercado de
cobrança e gestão de crédito, mostra que 49% das companhias consultadas
decidiram buscar a renegociação de suas dívidas com diferentes credores,
sendo 25% de dívidas bancárias e 24% com fornecedores.
No Brasil, o setor público foi o que mais se beneficiou da extensão dos prazos.
Negócios feitos com poder público, em média, demoravam 47 dias para
serem quitados. Com a pandemia, os pagamentos passaram a ser feitos em
dois meses, ou seja, 13 dias a mais do que o normal. No segmento B2B, os
prazos foram ampliados em 11 dias e para os consumidores (B2C) o
acréscimo foi de 8 dias.
Na Europa, a diferença média entre o prazo combinado e o de recebimento
caiu durante o último ano. Nos últimos 12 meses, a diferença média nos
negócios feitos com o setor público e com outras empresas (B2B) caiu,
respectivamente de 15 para 10 dias e de 14 para 11 dias, ao passo que
aumentou nos negócios com consumidores, de 7 para 9 dias.
‘A inadimplência ficou relativamente sob controle porque as empresas
buscaram renegociar seus débitos e alongar os prazos de pagamento.
Contudo, os fundamentos econômicos do Brasil fazem com que os holofotes
se voltem para 2022, quando o país terá um grande volume de dívidas para
administrar’, afirma Ulisses Rodrigues, CEO da Intrum Brasil.
E os dados da pesquisa apontam para esse cenário, uma que 63% se dizem
mais preocupados do que nunca em relação à capacidade de pagamento de
seus devedores pagarem em dia. Nos próximos 12 meses, 71% das
empresas acreditam que os pagamentos irão atrasar ainda mais ou
simplesmente não serão honrados. Apenas 9% apostam em uma melhora
nessa situação, com uma queda no volume de atrasos.
Veja mais: Cresce 50% total de empresas à beira do colapso
Entre os motivos para o não pagamento integral das dívidas por parte dos
devedores aparecem nas três primeiras posições as dificuldades financeiras
(54%), problemas com liquidez em decorrência da Covid-19 (51%) e disputas
sobre bens e serviços entregues (34%). O famoso calote, onde o cliente
intencionalmente ignora os termos do pagamento, aparece como motivo para
24% dos entrevistados.
No Brasil, 76% das empresas brasileiras acreditam que uma recessão
econômica é iminente no país. Dessas, 88% antecipam que ela terá algum
impacto negativo no negócio, proporção que aumenta entre as empresas do
setor de consumo (95%) e imobiliário e construção civil (93%). Na Europa,
62% das empresas disseram que uma recessão é iminente em seus países.
‘Diferentemente do que ocorria na Europa, o Brasil já vinha de uma sequência
de crises e a pandemia trouxe uma preocupação ainda maior. Além disso,
houve na Europa a tentativa de se equilibrar as forças e o menor prazo de
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pagamento por parte dos governos foi uma ação nesse sentido,
diferentemente do que ocorreu no Brasil’, afirma Rodrigues.

6.

PEREIRA (2022) identificou crítica contra um suposto tratamento federal injusto

de financiamentos de empresas segundo seu porte, como se segue:
(...) o economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), (...) lembrou ainda do endividamento das empresas e
do tratamento desigual recebido da parte do governo [atual]. Enquanto as
grandes e médias empresas puderam refinanciar suas dívidas no ano
passado [2021], o presidente vetou o Refis do Simples, voltado para micro e
pequenas empresas.
‘As pequenas e microempresas são aquelas que efetivamente empregam a
maior parte da força de trabalho. E não vão ter direito de reorganizar suas
dívidas tributárias. Então, isso também tende a dificultar a criação do
emprego e a retomada da massa salarial.’

7.

No tocante às pessoas físicas, pesquisa da Confederação Nacional do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em novembro de 2021 apontou que o
nível de endividamento bateu novo recorde e atingiu quase 3/4 (74,6%) das famílias,
a proporção das famílias inadimplentes no país chegou na faixa de 1/4 (25,6%), e
aquelas que afirmavam não ter condições de pagar suas contas atrasadas gravitavam
em torno de um dízimo (10,1%). Nestas circunstâncias, a CNC indicou ter estimado
que cerca de 12,2 milhões de famílias possuem dívidas a vencer no cartão de crédito
(para 84,9% das famílias), carnê de loja (20,2%), financiamento veicular (12,7%),
financiamento imobiliário (9,7%), e crédito pessoal (9,2%), abrangendo consignado ou
empréstimo pessoal, cheque pré-datado e cheque especial. Na avaliação da CNC, a
alta na taxa básica de juros (Selic) experimentada em 2021 começou a impactar a
dinâmica da proporção de endividados, arrefecendo o crescimento na contratação de
dívidas, uma vez que o crédito ficava, aos poucos, cada vez mais caro no Brasil.
Ademais, o presidente desta confederação afirmou que “a inflação corrente elevada e
disseminada tem deteriorado os orçamentos domésticos e diminuído o poder de
compra das famílias, em especial na faixa de menor renda. Os números demonstram
os esforços em manter os compromissos financeiros em dia, com renegociação e
melhor controle dos gastos” (G1, 2021).
8.

Merece registro decisão do STF baseada no entendimento de que “O sistema

bancário concentrado como o brasileiro assegura que a demanda por crédito para
consumo é razoável e inelástica” (ADI 4101 / DF - DISTRITO FEDERAL, julgada em
16/06/2020).

Coletânea de Pós-Graduação [Políticas Públicas]

9.

107

Cabe frisar que outra política pública correlata, associada a esses stakeholders,

é a promoção da cidadania financeira, cujo desenvolvimento se dá por meio de um
contexto de inclusão financeira, de educação financeira (ação contemplada na
Agenda BC#), de proteção ao consumidor de serviços financeiros e de participação
no diálogo sobre o sistema financeiro. Sobre esta educação, o BCB participa, com
outros entes públicos, da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), cuja
finalidade é promover a educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no
País. A Governança da ENEF é conduzida pelo Fórum Brasileiro de Educação
Financeira (FBEF), integrado por BCB, Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Superintendência de Seguros Privados (Susep), Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia, Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Ministério da Educação
(MEC) (BRASIL, 2021b).

6.1.2.

Policymakers executivos

6.1.2.1. Pessoas jurídicas com competências legais
10.

Sob um enfoque jurídico, do ponto de vista da legislação vigente, como o

spread bancário é um problema público, então, para definição de quem são os
principais atores públicos com competências relacionadas ao tema, pode-se assinalar
que, no Poder Executivo Federal brasileiro, “o banco central poderá comprar e vender
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda
ou a taxa de juros” (CF/1988, art. 164, § 2º). Ademais, o crédito está entre as áreas
de competência do BCB (Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, art. 1º, inc. I
(BRASIL, 1964)) e do Ministério da Economia (Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
art. 31, inc. I (BRASIL, 2019, b)); Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, Anexo I, art.
1º, inc. I (BRASIL, 2019, a)). Adicionalmente, compete ao Conselho Monetário
Nacional (CMN) limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, assegurando taxas
favorecidas

aos

financiamentos

que

se

destinem

a

promover

atividades

agropecuárias, conforme detalhado na referida Lei nº 4.595/1964, art. 4º, inc. IX.
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Logo, BCB, ME e CMN são os principais entes que têm responsabilidades mais

proximamente associadas ao spread bancário. Eles estão jurisdicionados, prestam
contas e são passíveis de receberem fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial pelo TCU (Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, art. 1º, inc.
II, art. 5º, inc. I (BRASIL, 1992)), que dá auxílio ao Congresso Nacional, titular do
controle externo neste nível organizacional (Constituição Federal, art. 71, caput)
(BRASIL, 1988).

6.1.2.2. Agentes públicos designados politicamente
12.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) dispõe que:
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento (CF/1988, art. 37, inc. V). (BRASIL, 1988)

13.

Uma análise desfavorável desses provimentos entende que designados por

influência parlamentar ou partidária tendem a ser cooptados por seus indicadores,
mas uma análise favorável vê benefícios nessa conformação, como se segue:
A presunção de haver vínculo negativo entre nomeações baseadas em
escolhas discricionárias e a conexão destas com a esfera político-partidária
decorre da histórica patrimonialização do Estado – para usar a denominação
de Longo (2007) – em nosso processo de desenvolvimento político, que se
traduziu em diferentes formas de clientelismo e patronagem. A conexão entre
nomeações e patrimonialismo acabou por retirar a legitimidade da esfera
política como instância de controle e definição dos rumos das políticas
públicas e, portanto, seu direito de definir os nomes que exercerão o comando
político dos órgãos.
(...)
CARGOS DE CONFIANÇA, EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E QUALIDADE
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
De forma estilizada, há duas posições no debate sobre a relação entre
burocracia de nomeação discricionária e política no Brasil. A primeira posição
considera o espaço destinado ao “livre provimento” excessivamente amplo e
indevidamente politizado, produzindo efeitos negativos sobre a capacidade
de planejar e implementar boas políticas. Exemplo dessa perspectiva é Graef
(2008; 2010), para quem
uma estrutura de confiança política muito alargada inevitavelmente
desestrutura o funcionamento das organizações públicas, causa
descontinuidade e ineficiência administrativa, além de constituir-se em
elemento de permeabilidade excessiva que favorece os grupos de interesses
e, até mesmo, a corrupção. A profissionalização da administração, essencial
para sua modernização e melhoria da eficiência, da eficácia e da efetividade
da ação administrativa, implica necessariamente a redução da estrutura de
cargos de direção providos por critérios de confiança política.

Coletânea de Pós-Graduação [Políticas Públicas]

109

Limitar de modo radical o espaço disponível para nomeações de membros
externos às carreiras de Estado seria imperativo para ampliar a eficiência da
gestão, por reduzir a influência de decisões particularistas dos políticos.
Ademais, a alta rotatividade dos cargos decorrente das trocas políticas
ensejadas por rearranjos das coalizões de governo reduziria a capacidade de
planejar o ciclo de execução das políticas. O “loteamento de cargos” e sua
utilização como “moeda de troca” sugere precisamente essa fusão entre
particularismo e ineficiência decorrentes da politização ou partidarização da
burocracia de confiança.
(...)
A segunda posição do debate sustenta que as nomeações discricionárias
constituem canal relevante para atrair novos e bons quadros dirigentes à alta
burocracia, reduzir ineficiência e inovar em estratégias de gestão (Pacheco,
2010). O argumento se alinha com as justificativas originárias para a criação
dos cargos DAS, concebidos como um meio de o Estado atrair à gestão
pública quadros de alta capacidade técnica (D’Araújo e Lameirão, 2009,
capítulo 1). Esta também é a concepção dos cargos DAS apresentada no
Plano Diretor para a Reforma do Estado, implementado a partir de 1995, que
se constituiu em uma tentativa de mudança ambiciosa do governo Fernando
Henrique Cardoso (FHC) na estrutura administrativa federal. Neste plano, o
sistema de cargos DAS deveria se constituir em centro da administração
gerencial por permitir recrutar quadros qualificados no setor privado ou
público para desempenhar funções de direção, valendo-se da estrutura
flexível de provimento (op. cit., 2009, p.15).
(LOPEZ, 2015, p. 12-14).

14.

O contexto acima indicado por LOPEZ (2015) permite deduzir que, por um lado,

sob uma ótica favorável, aqueles investidos em funções de confiança e em cargos
comissionados são formalmente subordinados a seus superiores hierárquicos, então
cumprem ordens destes durante a duração do ciclo da política pública. Por outro lado,
sob uma ótica desfavorável, caso tenham sido indicados politicamente, podem ser
informalmente influenciados por quem lhes indicou para essas posições. Tais
comissionados podem assim enfrentar conflitos de interesses conflagrados por
divergências entre seus deveres republicanos e expectativas pessoais dos seus
indicadores. Como que convergindo com esta dedução, cabe anotar que “os
interesses ideológicos e partidários tendem a se sobrepor aos nacionais” (MENDES,
2019, p. 91).

6.1.2.3. Agentes públicos não designados politicamente
15.

Burocratas, aqui entendidos no sentido weberiano, ainda que possuam perfis

pessoais distintos, podem contribuir principalmente nas fases da implementação e da
avaliação de política pública (SECCHI, COELHO e PIRES, 2020, p. 145-148).
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Eles também são servidores públicos estatutários. Portanto, ocupam cargos

com estabilidade destinada a garantir cada um deles contra exonerações, de sorte a
assegurar a continuidade do serviço, a propiciar um melhor exercício de suas funções
e a obstar os efeitos decorrentes da mudança do Governo (MEIRELLES, 2010, p.
488).
17.

Estatutários têm poder-dever para cumprirem ordens legais (por força do dever

de obediência, subentendido), e para descumprirem ordens manifestamente ilegais
(por força do princípio da legalidade, subentendido) (MEIRELLES, 2010, p. 517).
18.

Idealmente, o burocrata tende ou deveria tender a tratar a política pública à luz

dos mesmos princípios normativos regentes da administração pública: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF/1988, art. 37, caput).
19.

Já juízes e promotores públicos possuem prerrogativas constitucionais e legais

que lhes asseguram independência de atuação. Estes atores podem assim cooperar
para o controle judicial da política pública de modo aderente à legislação em vigor.

6.1.3.
20.

Think tanks
Além da classificação acima atribuída ao BCB, ele também é identificado como

um think tank atuante em prol dos interesses dos bancos diante da insegurança
jurídica. Ele participa do debate público para defender os bancos, apresentando-os
como vítimas de tomadores de crédito mal intencionados apoiados pela conduta
“incorreta” do Judiciário (CARVALHO, OLIVEIRA e MONTEIRO, 2010).
21.

Semelhantemente, o BCB é visto como um operador meta-heurístico dos juros

e da inadimplência que ancora os altos juros em legitimações técnico-morais, como
justificação no “sacrifício” e “justa recompensa” aos financistas, e como “punição” aos
“irresponsáveis” (ROGÉRIO SILVA, 2017, p. 7).
22.

Abecip, Abesc, Banco Mundial, Febraban e Sebrae foram alguns dos entes que

trabalharam com o BCB nos estudos do spread bancário, segundo Ilan Goldfajn
(PAINEL Projeto Spread Bancário, 2017).
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Mais especificamente, há um estudo conjunto do Banco Mundial e do Ministério

da Economia relativo a este problema brasileiro, segundo Campos Meirelles (PAINEL
Projeto Spread Bancário, 2017). Apesar de solicitação geral de documentos baseada
na

Lei

de

Acesso

à

Informação

(LAI)

e

dirigida

ao

BCB

(Protocolo

18810.009946/2021-03) e a esse ministério, este estudo, que se enquadra nas
características tratadas nesse pedido, não foi apresentado, nem sua ausência foi
justificada.
24.

Como exemplos adicionais de think tanks, aqui está um rol dos departamentos

acadêmicos de economia brasileiros mais bem avaliados segundo citações
internacionais, em ordem alfabética: EAESP-FGV, EPGE-FGV, PUC-RJ, UFF, UFMG,
UFPE, UFPR, UFRGS, UFRJ, UFSC, UFU, UnB, Unicamp, USP e USU (ISSLER e
FERREIRA, 2004, p. 27-28). Outros think tanks podem ser identificados em entes de
estudo especializado, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

6.1.4.
25.

Meios de comunicação
Por diversas vezes, a mídia, em sua configuração tradicional de jornais, canais

de televisão e estações de rádio, reitera a alta taxa do spread cobrado no Brasil, porém
pouco fala sobre como tais números são obtidos e sobre suas diferentes formas de
cálculo. A atenção para o setor bancário aumenta principalmente na época de
publicação de seus números contábeis pois, além de servirem como fonte de
informações sobre bancos, também criam o momento ideal para a dispersão de
informações a esse respeito (SILVA NETO e SALES CIA, 2017, p. 1-2).
26.

Assim, a mídia põe esse problema público em evidência, ensejando a formação

de agenda sobre ele. Já a verificação sobre se a mídia atua ou atuou na avaliação da
política pública em tela dependeria de uma pesquisa de envergadura além do alcance
do presente estudo.
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Apêndice B
Resumos dos boxes dos Relatórios de Economia Bancária (REBs) (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2018c, 2019b, 2020e e 2021g) recomendados pelo BCB para
aprofundamento de estudo sobre spread bancário no Brasil:
a) REB 2017, “Boxe 4 - Taxa interna de retorno e Indicador de Custo do
Crédito”:
Conclusão
A TIR é, conceitualmente, a metodologia mais indicada para expressar a taxa
média de uma carteira de crédito composta por operações com taxas e
prazos distintos. A apuração da TIR agregada para as operações de crédito
do SFN não é operacionalmente viável com os dados atualmente existentes,
pois requereria o emprego de informações no nível das operações individuais,
atualmente não disponíveis. Nesse contexto, o BCB vem desenvolvendo e
publicando novos indicadores que contribuem para o melhor
acompanhamento dos custos relacionados ao mercado de crédito. Nesse
sentido, o ICC parece constituir importante referência para apuração do custo
de toda a carteira, provendo boa aproximação da TIR. (BRASIL, 2018, p. 5861)

b) REB 2017, “Boxe 5 - Metodologia de decomposição do custo do crédito e do
spread”: após tecer considerações, ele finda pontuando que a decomposição
do ICC complementa o conjunto de informações relativas ao custo médio do
crédito para os tomadores, contribuindo para melhor entendimento dos fatores
que determinam o quanto pagam de spread (BRASIL, 2018, p. 62-66);
c) REB 2017, “Boxe 6 - Metodologia para avaliação do impacto dos
compulsórios e crédito direcionado”:
Este boxe apresenta uma metodologia para estimar o impacto dos depósitos
compulsórios e dos créditos direcionados sobre as taxas de juros. Trata-se
de exercícios contrafactuais de estática comparativa em um modelo estilizado
de economia bancária. Conforme mencionado na Seção 3.4, essa estimação
envolve elevada incerteza, pois depende de um conjunto de hipóteses
simplificadoras a respeito do comportamento das instituições financeiras em
cenários em que as exigências de depósitos compulsórios ou de créditos
direcionados são reduzidas. Além disso, os resultados também dependem de
hipóteses sobre a demanda por crédito.
(...)
Conclusões
Esse arcabouço permite simular possíveis variações nas taxas de juros do
crédito que resultariam de uma liberação das exigências normativas de
recolhimento compulsório de recursos ao Banco Central do Brasil e de
liberação de crédito direcionado.
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No caso dos compulsórios, a principal premissa adotada é de que o novo
nível de lucro das instituições financeiras seria equivalente ao obtido se os
recursos liberados fossem aplicados em TVM. Sob a hipótese H3, em que as
instituições financeiras optam por manter a proporção vigente entre
operações de crédito e aplicações em TVM, estima-se, com base nos dados
referentes a 2017, que uma liberação de 10% dos depósitos compulsórios
produziria redução da ordem de 0,1 p.p. na taxa de juros de crédito88 e
aumento de cerca de 1% no saldo do crédito.
Em relação ao crédito direcionado, foram simuladas variações possíveis nas
taxas de juros do crédito que seriam resultantes da redução de 10% do saldo
do crédito direcionado. A principal premissa adotada é de manutenção do
lucro das instituições financeiras segundo a hipótese H4, em que todos os
recursos liberados são aplicados em TVM. Sob a hipótese H6, em que as
instituições financeiras optam por manter a proporção vigente entre
operações de crédito livre e aplicações em TVM, obtém-se redução da ordem
de 1,3 p.p. na taxa de crédito livre e aumento de 5,6% no saldo, com base
nos dados referentes a 2017.
Importante destacar que as estimativas são sensíveis às hipóteses adotadas.
(BRASIL, 2018, p. 67-74)

d) REB 2017, “Boxe 7 - Efeito de mudanças da taxa Selic nas taxas de juros
das operações de crédito”:
Em que proporção mudanças na taxa básica de juros da economia – Selic –
afetam as taxas de juros das operações de crédito? Este boxe procura
esclarecer essa questão de maneira didática.
(...)
Este boxe procurou mostrar, de forma bastante simples, que, mesmo que
reduções na taxa Selic sejam repassadas integralmente para o custo de
captação e para as taxas de juros das operações de crédito, a queda nestas
últimas em termos percentuais será menor do que a da taxa Selic, uma vez
que esta última é apenas um dos ingredientes na formação do custo de
crédito. E, quanto menor for a participação da Selic no custo do crédito, como
no caso de modalidades com altas taxas de inadimplência, menor será o
impacto em termos percentuais. (BRASIL, 2018, p. 75-77)

e) REB 2017, “Boxe 8 - Efeito da inadimplência nas taxas de juros”:
Em resumo, usando um exemplo hipotético, este boxe ilustrou como a
inadimplência afeta as taxas de juros cobradas nos empréstimos em dois
aspectos primordiais: a sua prevalência (em outras palavras, quantos clientes
deixam de pagar) e o prazo das operações. Quanto maior a taxa de
inadimplência, maior a taxa de juros necessária para cobrir a perda com essa
operação; quanto maior o prazo das operações de crédito, menor a taxa de
juros necessária. Como o spread é calculado pela diferença entre a taxa de
juros das operações de crédito e a taxa de juros que o banco paga ao captar
recursos, se a inadimplência cresce, mas a taxa de juros das captações se
mantém, deverá haver aumento das taxas de juros das operações de crédito
e aumento do spread. (BRASIL, 2018, p. 78-80)

f) REB 2018, “Boxe - Garantias e diferenças nas taxas de juros de crédito”:
Este boxe analisa a relação entre garantias e taxas de juros das operações
de crédito a pessoas físicas. Por meio de diferentes comparações feitas a
partir de conjunto robusto de operações no Sistema Financeiro Nacional
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(SFN), foram encontradas evidências de que operações de crédito com
garantias têm taxas de juros significativamente menores. Adicionalmente,
observa-se que o valor da taxa de juros é inversamente proporcional à
qualidade da garantia fornecida pelo tomador de crédito. Essas evidências
corroboram o diagnóstico decorrente da decomposição do custo do crédito
apresentado neste Relatório, que aponta a inadimplência como principal
componente do spread do Índice de Custo do Crédito. Nesse sentido, as
evidências reforçam a necessidade de melhorar o processo de recuperação
de garantias no SFN. (BRASIL, 2019, p. 47-50)

g) REB 2018, “Boxe - Impacto de um choque de risco no crédito”:
Em resumo, este boxe estima o impacto de um choque que elevou o risco
das operações de crédito em função da perda de qualidade da garantia
associada ao empréstimo. Em particular, estimou-se o impacto do aumento
da incerteza acerca do pagamento de salários a funcionários públicos
estaduais do RJ, devido à crise fiscal do estado nas condições de crédito na
modalidade de empréstimo consignado. Os resultados indicam que de fato
houve aumento relevante tanto na taxa de juros quanto na parcela em atraso
na modalidade analisada. Esses resultados corroboram o diagnóstico
apresentado neste Relatório de que perdas com inadimplência guardam forte
relação com o custo do crédito, e reforçam a importância de melhorar a
qualidade das garantias como forma de reduzir esse custo de maneira
sustentável. (BRASIL, 2019, p. 51-55)

h) REB 2018, “Boxe - Metodologia de decomposição do custo do crédito e do
spread: aperfeiçoamentos e decomposição por segmento de crédito”:
Este boxe apresenta aprimoramentos realizados na metodologia de
decomposição do Indicador de Custo do Crédito (ICC) e seu spread para o
crédito total – publicada no Boxe 5 do Relatório de Economia Bancária (REB)
de 2017 – bem como detalha adaptações metodológicas que permitem
realizar a decomposição do ICC e seu spread para segmentos de crédito,
cujos resultados são apresentados no Capítulo 3 deste Relatório. (BRASIL,
2019, p. 83-87)

i) REB 2018, “Boxe - Taxa Interna de Retorno Contratual”:
Este boxe tem como objetivo apresentar uma aproximação do cálculo da TIR
Contratual para a carteira de crédito agregada do Sistema Financeiro
Nacional (SFN), construída a partir dos dados de concessões, taxas e prazos
fornecidos pelas instituições financeiras no Documento Estatísticas
Agregadas de Crédito e Arrendamento Mercantil (Doc 3050). A TIR
Contratual é definida como a TIR da carteira de crédito agregada do sistema
construída a partir dos saldos remanescentes das modalidades de crédito
para cada período, sob a premissa de que as operações seriam pagas
conforme o pactuado.
Adicionalmente, compara-se a TIR Contratual com o Índice de Custo do
Crédito (ICC). Calculado pelo BCB, o ICC representa a taxa de juros média
da carteira gerada a partir das médias ponderadas das taxas de concessões
correspondentes a cada safra de crédito contratada. Como ilustração, a
Tabela 1 lista as principais diferenças entre os dois indicadores:
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(...)
As séries calculadas da TIR Contratual para a carteira agregada do SFN
apresentam maior estabilidade ao longo do tempo, quando comparadas ao
ICC. Os níveis entre esses dois indicadores se distanciam quando há maior
heterogeneidade nos prazos das operações ou prazos médios mais elevados.
Dessa forma, em fevereiro de 2019, a TIR Contratual para a carteira agregada
apresentava um nível de retorno da ordem de 14,5%, em contraste com
21,1% para o ICC. (BRASIL, 2019, p. 88-94)

j) REB 2018, “Boxe - Metodologia de apuração da margem de crédito por
subgrupos da carteira”:
Conclusão
A análise da margem de crédito por subgrupo da carteira permite apurar a
contribuição de cada categoria para a formação do resultado de
intermediação vinculado à carteira de crédito. O conceito tem maior
alinhamento à definição de spread contábil, ou seja, percentual de retorno de
crédito efetivamente recebido pelas instituições financeiras em função do
estoque de crédito, reduzido do percentual do custo de captação do
respectivo estoque de captação necessário para cada categoria. Nesse
contexto, o cálculo tende a ser mais fidedigno na avaliação do quanto as
instituições financeiras estão efetivamente auferindo de juros em cada
produto a partir dos respectivos estoques de crédito. A metodologia permite
ampliar significativamente o conteúdo de análise sobre aspectos de
rentabilidade, na medida em que traz um novo universo de atributos para
explicação do resultado, como, por exemplo, a contribuição para formação da
margem de crédito por tipo de tomador e seu porte, por origem de recursos
e/ou por modalidade.
Deve-se ressaltar que o cálculo da margem de crédito por modalidade é uma
estimativa e tem limitações tanto em sua forma de cálculo quanto em sua
amplitude de análise. Destacam-se, entre as limitações de cálculo, o método
de apuração de despesas de provisão e sua susceptibilidade à ocorrência de
migração de operações entre modalidades e o tratamento necessário da
variação cambial sobre o percentual do custo de captação. As conclusões
sobre a margem de crédito por subgrupo da carteira devem se restringir a
análises sobre participação desses produtos na geração do resultado de
intermediação, sem extrapolar para a contribuição na formação do lucro dos
bancos. (BRASIL, 2019, p. 132-136)

k) REB 2018, “Boxe - Estimação de indicadores de concorrência”:
Considerações finais
Os aspectos metodológicos e os resultados empíricos descritos neste boxe
incorporam à análise de concorrência bancária maior número de dimensões
relevantes que impactam o custo de crédito do Brasil. Na função de custo de
produção, considerou-se um conjunto mais amplo de fatores, como a
separação das despesas administrativas entre custos com pessoal e outras
despesas administrativas, assim como o impacto fiscal da tributação direta
sobre operações financeiras. Por outro lado, considerando que as receitas de
serviços, obtidas a partir da cobrança de tarifas bancárias de seus clientes,
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apresentaram crescimento nos últimos anos e que essas receitas constituem
importante fonte de renda, especialmente para as grandes instituições
financeiras de varejo, procurou-se avaliar como a oferta de serviços
financeiros impacta a concorrência no mercado de crédito bancário.
Comparando o período pré-crise financeira (2000-2008) com o período póscrise (2009-2018), os resultados mostram que o ambiente de concorrência
apresentou melhora nos segmentos bancário, cooperativo e não bancário de
crédito, os quais apresentaram redução significativa nos indicadores de
Lerner e de Boone. Destaca-se ainda que, durante o período analisado, as
instituições financeiras de controle público apresentaram markup sobre o
custo marginal sistematicamente menor do que os das demais instituições do
sistema financeiro.
A análise de concorrência em mais de um mercado de produtos bancários é
importante, pois pode revelar indícios de complementaridade ou substituição
de receitas provenientes de cada um dos produtos. Nessa linha, este boxe
trouxe uma análise conjunta dos mercados de crédito e de serviços
financeiros. (BRASIL, 2019, p. 163-169)

l) REB 2018, “Boxe - Concentração, concorrência e custo do crédito
Considerações finais
Este boxe analisa a relação entre spread bancário, concorrência e
concentração de mercado. Os resultados encontrados aqui apontam que
spreads bancários para empresas estão mais correlacionados com
concorrência, medida pelo índice de Lerner, do que com concentração,
medida pelo IHHn regional. Nesse sentido, os resultados corroboram a
hipótese do poder de mercado, mas não a abordagem ECD. Por outro lado,
os resultados indicam que, apesar de o ambiente concorrencial ser um fator
relevante para a determinação do spread, um aumento do grau de
concorrência sozinho provavelmente não seria capaz de promover redução
expressiva dos spreads. As estimativas apresentadas indicam que as
diferenças entre o grau de poder de mercado das instituições com maior
poder e o das instituições com baixo poder explicam apenas 7,3% do spread
médio da amostra, de 25,3 p.p. Esse resultado está em linha com a
decomposição do spread bancário que vem sendo reportada no Relatório de
Economia Bancária e reforça o diagnóstico de que, para redução sustentável
do custo do crédito, é fundamental avançar em iniciativas que reduzam a
inadimplência, aumentem a capacidade de recuperação de garantias e
reduzam assimetrias de informação sobre os tomadores de crédito.
O uso de microdados, como feito neste boxe, é um avanço em estudos
econométricos da relação entre spreads, concentração e concorrência. No
entanto, ainda existem desafios na identificação da causalidade entre essas
variáveis.
Assim, o BCB pretende continuar os estudos nessa área, procurando
estratégias de identificação cada vez melhores e mais robustas, de modo a
melhor entender os papéis da concorrência e da concentração no spread
bancário brasileiro. (BRASIL, 2019, p. 170-175)

m) REB 2019, “Boxe - Metodologia de decomposição do custo do crédito e do
spread: aperfeiçoamentos e decomposição por segmento de atividade
financeira, incluindo cooperativas”:
O boxe apresenta a metodologia para a decomposição do spread do ICC por
segmentos de instituições financeiras (instituições complexas, de varejo, de
atacado, de indústria e cooperativas). Como resultado, verificou-se que o
spread das instituições de crédito de atacado é o menor dentre os segmentos
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avaliados. Já as instituições de crédito de varejo apresentaram um spread
mais de cinco vezes superior ao observado nas instituições complexas e de
indústria. Também foi possível verificar que a inadimplência é o fator de maior
relevância na composição do spread em todos os segmentos, exceto nas
cooperativas de crédito, que têm o custo administrativo como o fator mais
importante. Tal fato ocorre devido às limitações que as cooperativas possuem
para se beneficiar de economias de escala e a existência da usual duplicação
da estrutura administrativa nas cooperativas singulares e nas centrais.
(BRASIL, 2020, p. 14 e 88-95)

n) REB 2019, “Boxe - Sensibilidade da demanda à taxa de juros e poder de
mercado em modalidades de crédito pessoal com recursos livres”:
O boxe estima a sensibilidade da demanda por crédito à taxa de juros e o
grau de poder de mercado nas modalidades cheque especial, crédito pessoal
consignado em folha, crédito pessoal não consignado e rotativo no cartão de
crédito. Faz-se a aplicação de um modelo canônico na literatura de medição
de concorrência proposto por Bresnahan (1982) em um painel de municípios
brasileiros entre 2017 e 2019. Pelo lado da demanda por crédito dessas
modalidades, encontram-se evidências de que a elasticidade-juro interage
com a escolaridade média dos mercados locais. Pelo lado da oferta, de modo
geral, são encontradas evidências de poder de mercado. Destaca-se o
cheque especial, modalidade com demanda inelástica e, portanto, com menor
possibilidade de disciplinar a capacidade de imposição de preço dos
ofertantes com algum poder de mercado. Em particular, ressalta-se que,
quanto menor a escolaridade média nos mercados locais, mais inelástica é a
demanda dessa modalidade. Por outro lado, há evidências preliminares de
que o cooperativismo de crédito pode contribuir para a promoção da
concorrência em mercados locais tanto no cheque especial quanto nas
demais modalidades de crédito livre para pessoa física. (BRASIL, 2020, p. 16
e 155-170)

o) REB 2019, “Boxe - Cooperativas de crédito versus bancos privados:
comportamento após a captura de novos clientes”:
Não raro, empresas trocam de instituição financeira quando recebem ofertas
de crédito mais barato. Esse boxe avalia se essa vantagem de curto prazo
pode ser contraposta pelo aumento gradual das taxas de juros na nova
instituição financeira. Os resultados apontam que as cooperativas de crédito
atraem novos clientes oferecendo taxas de juros mais baratas e vão
paulatinamente aumentando os spreads nas novas operações. No entanto, a
intensidade dos aumentos encontrados para cooperativas de crédito é menor
quando comparada à dos bancos privados. (BRASIL, 2020, p. 16 e 171-175)

p) REB 2020, “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, de modo a facilitar 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.
Os resultados apresentados indicam que está ocorrendo uma redução da
habilidade de “captura e extração de renda” pela assimetria de informações
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por parte dos bancos em relação a seus clientes, melhorando a situação
desses últimos. Adicionalmente, os achados sugerem que o custo de mudar
de banco, em relação à tomada de crédito, é maior para pessoas físicas do
que para pessoas jurídicas. (BRASIL, 2021, p. 11 e 52-56)

q) REB 2020, “Boxe 11 - Concorrência bancária nos mercados regionais de
crédito”:
Bancos centrais e a academia avaliam a concorrência bancária considerando
o mercado de crédito no seu nível nacional devido à indisponibilidade de
dados em granularidade local. Nesse boxe, contorna-se essa limitação e,
utilizando diversas fontes de dados, propõe-se metodologia para análise da
concorrência nos mercados de crédito regionais de localidades brasileiras.
Encontra-se que há grande heterogeneidade do preço médio, custo marginal
e indicador de Lerner nas localidades brasileiras, mesmo entre aquelas
pertencentes a um mesmo estado e vizinhas. Houve queda dos preços
médios em 2020, o que parece estar mais relacionada aos efeitos exógenos
da pandemia da Covid-19 do que às condições de concorrência no mercado.
É realizada análise exploratória para compreender como fatores
socioeconômicos e geográficos locais se relacionam aos indicadores de
concorrência locais. (BRASIL, 2021, p. 12 e 146-163)

r) REB 2020, “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,
que, 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 que o
normativo foi 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 que a redução no volume de concessões de cheque
especial ocorreu 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, indicando que a queda apresentada foi resultado de
fatores externos (Covid-19) e não da mudança regulatória. A queda da taxa
de juros e os indícios de que não houve restrição na oferta do produto indicam
aumento de bem-estar do consumidor, sem perda de eficiência econômica.
Conclui-se, assim, que a política de limitação de juros atingiu os efeitos
esperados. Ressalta-se que 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 que não se afetasse a quantidade ofertada
do produto. Ressalta-se que intervenções em taxas de juros sem as devidas
calibragem e análise das condições do mercado podem afetar a oferta e,
portanto, o bem-estar. (BRASIL, 2021, p. 13-14 e 208-216)

s) REB 2020, “Boxe 17 - Análise do processo de implementação do Cadastro
Positivo”:
A Lei Complementar 166, de 8 de abril de 2019, instituiu que a inscrição das
pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Positivo se dá automaticamente,
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preservando o direito ao cadastrado de obter o cancelamento ou a reabertura
do cadastro, quando solicitado (também conhecido como regime opt-out).
Esse boxe apresenta uma análise do processo de implementação do
Cadastro Positivo após a promulgação dessa lei. Essa análise foi baseada
em informações colhidas em reuniões com representantes de entidades
relacionadas ao Cadastro Positivo e em questionários enviados aos Gestores
de Bancos de Dados (GBDs) e a instituições autorizadas a funcionar pelo
BCB. Observou-se um aumento significativo no número de cadastrados sob
esse novo regime. Apesar de ainda não concluída a implementação integral
do Cadastro Positivo, instituições usuárias das pontuações de crédito
baseadas no Cadastro – grandes bancos, confederações de cooperativas e
outras instituições financeiras que atuam no segmento de crédito ao consumo
– já mencionam efeitos como o aumento do poder de discriminação dos
modelos de risco de crédito e das taxas de aprovação de novos tomadores.
(BRASIL, 2021, p. 14 e 217-226)

t) REB 2020, “Boxe 18 - Análise dos efeitos do Cadastro Positivo”:
Como citado no boxe “Análise do Processo de Implementação do Cadastro
Positivo”, a mudança do regime opt-in, na qual a pessoa precisava optar
expressamente para ter seus dados incluídos no Cadastro Positivo, para o
regime opt-out viabilizou a implementação desse instrumento. Esse boxe
relata estudo empírico de análise dos efeitos do Cadastro Positivo, utilizando
bases de dados disponíveis no BCB e nos GBDs para o período de agosto a
dezembro de 2020. Os resultados indicam que a LC 166/2019 resultou em
uma queda média de cerca de 31 p.p. nos spreads de operações de crédito
pessoal não consignado para tomadores novos com pontuações baseadas
no Cadastro Positivo, em comparação àqueles que não as possuíam. Além
disso, a redução de spread foi estatisticamente significante e
economicamente relevante para aqueles tomadores novos cuja sinalização
de boa qualidade creditícia se intensificou mais em decorrência da inclusão
de informações do Cadastro Positivo na pontuação de crédito. (BRASIL,
2021, p. 14 e 227-234)
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Apêndice C
Explicações do BCB sobre a Agenda BC#, enviadas a este pesquisador no fim de
2021, como anexo (arquivo LAI 18810_009946_2021-03 - spread bancário.pdf) de email, ora reproduzidas com ajustes formais [notas de rodapé originais]:
1. (...) documentos sobre a formação, a concretização e as avaliações
das políticas públicas relativas à redução de spread bancário do Bacen
“Agenda BC+” e “Agenda BC#” (...)
(...) Um dos principais documentos sobre a formação, concretização e
avaliação das políticas públicas corresponde ao Relatório Integrado do Banco
Central (RIG), no qual é possível consultar todas as iniciativas relativas ao
tema spread bancário desde 2005.
O RIG (https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatoriointegrado) tem o objetivo
de prestar contas à sociedade da atuação da autarquia no exercício anterior,
discorrendo sobre todos os temas que foram relevantes para a geração de
valor do BCB à sociedade.
(...)
A Agenda BC#, iniciada em 2019, deu continuidade à Agenda BC+, lançada
em 2016, acrescentando novas dimensões e fortalecendo as dimensões
anteriores. Além de buscar a queda no custo do crédito, a modernização da
lei e a eficiência no sistema, o BC objetiva a inclusão, a competitividade,
sustentabilidade e a transparência.
Todos os temas e ações desenvolvidas no âmbito da Agenda BC# podem ser
consultadas e acompanhadas, com máxima transparência e accountability,
por meio do sítio https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag.
Na Agenda BC#, a dimensão Competitividade tem como propósito buscar a
adequada precificação por meio de instrumentos de acesso competitivo aos
mercados e é a dimensão mais relacionada ao tema spread bancário. Essa
dimensão é dividida em três temas: inovações, reservas internacionais e
eficiência do mercado.
O desenvolvimento tecnológico propicia o surgimento de diversas inovações,
com potencial de gerar maior competição no SFN.
A principal medida dessa dimensão foi a implementação do arranjo de
pagamentos instantâneos instituído pelo BCB, denominado Pix. (...)
A implementação do Pix é um grande passo para disponibilizar um meio de
pagamento seguro, prático, inclusivo e inovador a cidadãos e empresas.
Certamente o Pix trará mais competitividade e eficiência para o mercado de
pagamentos e com ele surgirão muitas oportunidades.
Outra importante medida é a implementação do Sistema Financeiro Aberto
(Open Banking), que permite o compartilhamento das informações dos
clientes (desde que com sua autorização) entre instituições financeiras por
meio de abertura e integração de plataformas e infraestruturas de tecnologia,
de forma segura, ágil e conveniente. A possibilidade de receber dados acerca
do comportamento financeiro de potenciais clientes tende a aumentar a
competitividade do SFN. Essa medida permitirá o compartilhamento
padronizado de dados e serviços pelas instituições reguladas por meio da
abertura e da integração de seus sistemas, com o uso de interfaces
dedicadas para essa finalidade.
Também foram aprovadas as regras relativas à estrutura inicial responsável
pela governança da implementação do Open Banking no país. Com a medida,
o BCB criou as condições para a elaboração da convenção das instituições
participantes sobre os padrões tecnológicos e os procedimentos operacionais
necessários à implementação do Open Banking, assegurando a
representatividade, a pluralidade, o acesso não discriminatório das
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instituições participantes, a mitigação dos conflitos de interesse e a
sustentabilidade do Open Banking.
Uma terceira medida importante, foi a aprovação da Convenção que estipula
as regras para o registro dos recebíveis de arranjos de pagamentos,
facilitando seu uso em operações de crédito pelos lojistas, o que contribuirá
para o aumento da segurança e para o incremento na competição e
transparência nas operações com esses recebíveis, beneficiando os lojistas
na obtenção de crédito garantido por esses ativos financeiros.
A aprovação da convenção torna o recebível de arranjos de pagamento
(tipicamente, aquilo que o lojista tem a receber com as vendas realizadas por
meio de cartão de crédito e/ou de débito) um instrumento cada vez mais
seguro e eficaz para a realização de transações financeiras (empréstimos
garantidos por esses recebíveis). A convenção normatiza a própria cessão
(venda) desses recebíveis.
Na convenção, estão normatizados assuntos tais como a constituição e
desconstituição de ônus e gravames, o registro do ativo e verificação de
unicidade, a portabilidade desses ativos de uma registradora para outra, além
do próprio funcionamento do ambiente que suporta a interoperabilidade entre
as registradoras.
Com o registro desses recebíveis e a possibilidade de constituição de ônus e
gravames nos sistemas das próprias entidades registradoras, será possível
ampliar o rol de agentes que podem adquirir ou aceitar esses ativos em
garantia em operações de crédito, tanto de lojistas, como de credenciadores
e subcredenciadores, ampliando e trazendo mais liquidez para o mercado
desses ativos, ao mesmo tempo em que aprimora a segurança dessas
transações.
(...)
Em 2020, também foi regulamentado o primeiro ciclo do Sandbox regulatório
– ambiente de testes para novas tecnologias, com flexibilidade e orientação
do regulador. Em outubro, foram estabelecidas as diretrizes para a ação e as
condições para o fornecimento de produtos e serviços por meio da
experiência [Resoluções CMN nº 4.865, CMN nº 4.866 e BCB nº 29, de 26 de
outubro de 2020. Esta última é documento normativo revogado, a partir de
1º/1/2022, pela Resolução CMN nº 4.950, de 30/9/2021]. Em dezembro de
2020, o BCB estabeleceu os requisitos e procedimentos para o serviço e
definiu as datas de inscrição para o Ciclo 1 da iniciativa: 22 de fevereiro a 19
de março de 2021 [Resolução BCB n° 50, de 16 de dezembro de 2020]. A
seleção dos projetos – dez serão escolhidos, sendo que o número pode
chegar a 15 – será feita pelo BCB entre 22 de março e 25 de junho. O Ciclo
1 terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
O BCB elencou como prioridades os seguintes temas:
•
soluções para o mercado de câmbio;
•
fomento ao mercado de capitais por intermédio de mecanismos de
sinergia com o mercado de crédito;
•
fomento ao crédito para microempreendedores e empresas de
pequeno porte;
•
soluções para o Open Banking;
•
soluções para o Pix;
•
soluções para mercado de crédito rural;
•
soluções para o aumento da competição no SFN e no SPB;
•
soluções financeiras e de pagamento com potenciais efeitos de
estímulo à inclusão financeira;
•
fomento a finanças sustentáveis.
O BCB também regulamentou um novo tipo de instituição, que poderá iniciar
transações sem deter as contas envolvidas nas compras e nas transferências
chamada Iniciador de Transação de Pagamentos, que atuará no Open
Banking e no Pix [Resolução BCB n° 24, de 22 de outubro de 2020, revogada,
a partir de 3/5/2021, pela Resolução BCB nº 80, de 25/3/2021].
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Hoje em dia, toda vez que o cliente vai realizar uma compra ou uma
transferência, ele precisa de um instrumento de pagamento na hora de pagar,
sendo o cartão um dos mais famosos. A partir de agora, a compra poderá ser
iniciada por essa nova instituição, que não gerencia nem movimenta os
recursos da conta.
O iniciador de pagamentos é responsável por disparar o comando do cliente
pagador, mesmo sem deter a conta dele, e faz o recurso cair diretamente na
conta do recebedor. Cabe ao iniciador tão somente esse pontapé inicial, ou
seja, ele não pode nem precisa ter acesso aos fundos movimentados pelo
cliente.
Outras inovações regulamentadas em 2020 e que merecem destaque são:
•
Novas regras para as autorizações de débitos nas contas de depósitos
e nas contas-salário, bem como regras similares para as autorizações de
débitos em contas de pagamentos pré-pagas. A realização de débitos em
contas de depósitos, em contas-salário e em contas de pagamentos prépagas deverá ter prévia autorização do cliente, finalidade específica e conter,
entre outras informações, a discriminação da conta a ser debitada. Desse
modo, o débito ocorrerá somente nas contas específicas informadas pelos
titulares e terá finalidade definida [Circular BCB n° 4.022, de 03 de junho de
2020].
•
Normas disciplinando as condições para a emissão da duplicata na sua
forma eletrônica, bem como a negociação dessas duplicatas no sistema
financeiro em operações de desconto e operações de crédito garantidas por
esses títulos [Resolução CMN nº 4.815/2020 e Circular BCB nº 4.016, de 04
de maio de 2020].
Em 2021, a relação de entregas concluídas na dimensão Competitividade
pode ser consultada na tabela a seguir:
No âmbito da ação estratégica:
Entrega
1º Ciclo do Sandbox Regulatório

Seleção preliminar de projetos

Aprimoramento da supervisão do
risco cibernético do SFN

Inspeções de TI/SI em 23 ES

Aprimoramento
das
Financeiras de liquidez - LFL

Normatização

Linhas

Aumento da eficiência da atuação do Depósitos voluntários - aprovação da
BC no mercado monetário
Lei
Revisão normativa
Depósitos
voluntários
regulamentação
Depósitos
Voluntários
desenvolvimento dos sistemas
Gestão das Reservas Internacionais

–
-

Estudo de instrumentos/classes de
ativos
Nota Técnica em gestão de reservas
Programa de Securities Lending
Gestão das Reservas Internacionais
Início do novo benchmark
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Implementação do Sistema Financeiro Padrões Técnicos do início da Fase 3
Aberto (Open Banking)
- Iniciação de Pix
Padrões Técnicos da Fase 2 - edição
da Res.
BCB 86 e IN 95
Implementação da Fase 2
Instrumentos de atuação cambial

Revisão normativa - edição
Resolução BCB n° 76/2021
Inclusão no Sidof
Lei das Infraestruturas do Mercado Alinhamento com outros órgãos
Financeiro - LIMF

da

Melhorar o ambiente das garantias no Interoperabilidade entre registradoras
País
Nota Comercial Escritural - Lei nº
14.195/2021
Pix - Agenda evolutiva
Melhorias na UX
Campanha
de
segurança
contra golpes envolvendo o Pix
Pix Cobrança - pagamentos com
vencimento
Iniciador de pagamentos no Pix
Mecanismo especial de devolução
Programa de Aprimoramento da Proposta de perfis de risco
Resiliência Cibernética (PARC) do
SFN e do SPB
Relatório de acompanhamento - 6
meses
Estudo - detecção de fraudes no
âmbito do sistema de pagamentos de
alto valor
Sistemas
de
Pagamentos SML Multilateral 1
Transfronteiriços
Fintechs no SML 1

2. (...) bem como outras iniciativas convergentes do correspondente
Ministério (da Fazenda, e depois da Economia) (...)
A Lei Complementar nº 179/2021, que alterou trechos da Lei nº 4.595/1964 e
atribuiu legalmente a autonomia ao (...) (BCB) o desvinculou de qualquer
ministério, e centralizou os conhecimentos técnicos e profissionais para
questões monetárias e financeiras no BC. A Lei dispõe ainda sobre os
mandatos do presidente e diretores e sobre os objetivos da instituição.
2.1. Os problemas públicos tratados pela política estão adequadamente
caracterizados?
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Os Votos (notas explicativas) relativos às normas editadas pelo BC
caracterizam o contexto macroeconômico e os problemas a serem
enfrentados. A título de contribuição, disponibilizamos a seguir uma lista, não
exaustiva, de normas editadas nos últimos anos com a finalidade de
fomentar a competitividade e concorrência no SFN:
Título

Data

Assunto Normativo

Resolução BCB
N° 141

16/09/2021

Resolução BCB
N° 138

09/09/2021

Resolução BCB
N° 133

27/08/2021

Resolução
CMN N°
4.937

29/07/2021

Resolução BCB
N° 117

21/07/2021

Resolução BCB
N° 114

14/07/2021

Resolução
Conjunta N°
3

24/06/2021

Resolução BCB
N° 109

24/06/2021

Altera a Resolução BCB nº 50, de 16 de
dezembro de 2020, que dispõe sobre os
requisitos para instauração e execução
pelo BCB do Ambiente Controlado de
Testes para Inovações Financeiras e de
Pagamento (Sandbox Regulatório) Ciclo 1, bem como sobre os
procedimentos e requisitos aplicáveis à
classificação e à autorização para
participação nesse ambiente.
Altera a Circular nº 4.015, de 4 de maio
de 2020, que dispõe sobre o escopo de
dados e serviços do Sistema Financeiro
Aberto (Open Banking).
Altera a Resolução BCB nº 109, de 24 de
junho de 2021, que dispõe sobre os
cronogramas de implementação do
Open Banking no País.
Dispõe sobre operações de crédito
contratadas no âmbito do Programa de
Estímulo ao Crédito pelas instituições
que especifica.
Altera a Resolução BCB nº 32, de 29 de
outubro de 2020, que estabelece os
requisitos técnicos e procedimentos
operacionais para a implementação no
País do Sistema Financeiro Aberto
(Open Banking).
Altera a Resolução BCB nº 109, de 24 de
junho de 2021, que dispõe sobre os
cronogramas de implementação do
Open Banking no País.
Altera a Resolução Conjunta nº 1, de 4
de maio de 2020, que dispõe sobre a
implementação do Sistema Financeiro
Aberto (Open Banking).
Estabelece
os
cronogramas
de
submissão de convenção e de
implementação,
por
parte
das
instituições participantes do Open
Banking, do compartilhamento de dados
e serviços de que trata a Resolução
Conjunta nº 1, de 4 de maio de 2020.
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Resolução
CMN N°
4.925

24/06/2021

Resolução
CMN N°
4.909

27/05/2021

Resolução BCB
N° 86

14/04/2021

Resolução BCB
N° 77

03/03/2021

Resolução
CMN N°
4.882

23/12/2020

Resolução BCB
N° 50

16/12/2020

Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de
julho de 2018, que dispõe sobre as
condições gerais e os critérios para
contratação de financiamento imobiliário
pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
BCB e disciplina o direcionamento dos
recursos captados em depósitos de
poupança, e a Resolução nº 3.919, de 25
de novembro de 2010, que dispõe sobre
a cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições
financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo BCB.
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de
julho de 2018, que dispõe sobre as
condições gerais e os critérios para
contratação de financiamento imobiliário
pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
BCB e disciplina o direcionamento dos
recursos captados em depósitos de
poupança.
Altera a Resolução BCB nº 32, de 29 de
outubro de 2020, que estabelece os
requisitos técnicos e procedimentos
operacionais para a implementação no
País do Sistema Financeiro Aberto (Open
Banking).
Institui o Comitê Estratégico de Gestão do
Sandbox Regulatório (CESB) e divulga
seu Regulamento.
Dispõe sobre a cobrança de encargos
em decorrência de atraso no pagamento
ou na liquidação de obrigações relativas
a operações de crédito, a arrendamento
mercantil financeiro e a faturas de cartão
de crédito e de demais instrumentos de
pagamento pós-pagos.
Dispõe sobre os requisitos para
instauração e execução pelo BCB do
Ambiente Controlado de Testes para
Inovações Financeiras e de Pagamento
(Sandbox Regulatório) - Ciclo 1, bem
como sobre os procedimentos e
requisitos aplicáveis à classificação e à
autorização para participação nesse
ambiente.
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Resolução
CMN N°
4.867

29/10/2020

Resolução BCB
N° 32

29/10/2020

Resolução BCB
N° 29

26/10/2020

Resolução
CMN N°
4.865

26/10/2020

Resolução
CMN N°
4.854

24/09/2020

Resolução
CMN N°
4.846

24/08/2020

Resolução N°
4.837

21/07/2020

Altera a Resolução nº 4.734, de 27 de
junho de 2019, que estabelece
condições e procedimentos para a
realização de operações de desconto de
recebíveis de arranjo de pagamento
integrante do Sistema de Pagamentos
Brasileiro baseado em conta pós-paga e
de depósito à vista e de operações de
crédito garantidas por esses recebíveis,
por parte das instituições financeiras.
Estabelece os requisitos técnicos e
procedimentos operacionais para a
implementação no País do Sistema
Financeiro Aberto (Open Banking).
Estabelece
as
diretrizes
para
funcionamento do Ambiente Controlado
de Testes para Inovações Financeiras e
de Pagamento (Sandbox Regulatório) e
as condições para o fornecimento de
produtos e serviços no contexto desse
ambiente no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional e do Sistema de
Pagamentos Brasileiro.
Estabelece
as
diretrizes
para
funcionamento do Ambiente Controlado
de Testes para Inovações Financeiras e
de Pagamento (Sandbox Regulatório) e
as condições para o fornecimento de
produtos e serviços no contexto desse
ambiente no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional.
Dispõe sobre as operações de
microcrédito, inclusive as de microcrédito
produtivo orientado, realizadas pelas
instituições financeiras e sobre o
direcionamento de recursos para essas
operações.
Dispõe sobre as operações de crédito
para financiamento da folha salarial ou
do pagamento de verbas trabalhistas no
âmbito do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos (Pese), instituído
pela Lei nº 14.043, de 19 de agosto de
2020.
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de
julho de 2018, que dispõe sobre as
condições gerais e os critérios para
contratação de financiamento imobiliário
pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
BCB e disciplina o direcionamento dos
recursos captados em depósitos de
poupança.
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Resolução N°
4.838

21/07/2020

Circular N°
4.037

15/07/2020

Circular N°
4.033

24/06/2020

Circular N°
4.032

23/06/2020

Resolução N°
4.819

29/05/2020

Resolução
Conjunta Nº
1

04/05/2020

Resolução N°
4.815

04/05/2020

Circular N°
4.015

04/05/2020

Dispõe sobre operações de crédito
contratadas no âmbito do Programa de
Capital de Giro para Preservação de
Empresas pelas
instituições
que
especifica.
Altera a Circular nº 4.032, de 23 de junho
de 2020, que dispõe sobre a estrutura
inicial responsável pela governança do
processo de implementação no País do
Sistema Financeiro Aberto (Open
Banking).
Altera a Circular nº 3.975, de 8 de janeiro
de 2020, que institui o recolhimento
compulsório sobre recursos de depósitos
de
poupança,
para
estabelecer
deduções de exigibilidade de saldo de
operações de crédito para financiamento
de capital de giro e de saldo de
aplicações em Depósitos a Prazo com
Garantia Especial (DPGE) de instituições
não
pertencentes
ao
mesmo
conglomerado.
Dispõe sobre a estrutura inicial
responsável pela governança do
processo de implementação no País do
Sistema Financeiro Aberto (Open
Banking).
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de
julho de 2018, que dispõe sobre as
condições gerais e os critérios para
contratação de financiamento imobiliário
pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
BCB e disciplina o direcionamento dos
recursos captados em depósitos de
poupança.
Dispõe sobre a implementação do
Sistema Financeiro Aberto (Open
Banking).
Dispõe
sobre
condições
e
procedimentos para a realização de
operações de desconto de recebíveis
mercantis e de operações de crédito
garantidas por esses recebíveis pelas
instituições financeiras.
Dispõe sobre o escopo de dados e
serviços do Sistema Financeiro Aberto
(Open Banking).
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Circular N°
3.997

06/04/2020

Resolução N°
4.768

19/12/2019

Resolução N°
4.765

27/11/2019

Resolução N°
4.754

26/09/2019

Resolução N°
4.734

27/06/2019

Circular N°
3.918

28/11/2018

Altera a Circular nº 3.916, de 22 de
novembro de 2018, que define e
consolida as regras do recolhimento
compulsório sobre recursos a prazo,
para
estabelecer
dedução
da
exigibilidade
do
recolhimento
compulsório
de
parcela
dos
financiamentos concedidos no âmbito do
Programa Emergencial de Suporte a
Empregos, instituído pela Medida
Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020.
Altera a Resolução nº 4.622, de 2 de
janeiro de 2018, que dispõe sobre
metodologia de cálculo dos encargos
financeiros
incidentes
sobre
os
financiamentos de operações de crédito
não rural com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste,
de que trata o art. 1º-A da Lei nº 10.177,
de 12 de janeiro de 2001.
Dispõe sobre o cheque especial
concedido por instituições financeiras em
conta de depósitos à vista titulada por
pessoas
naturais
e
por
microempreendedores individuais (MEI).
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de
julho de 2018, que dispõe sobre as
condições gerais e os critérios para
contratação de financiamento imobiliário
pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo
BCB e disciplina o direcionamento dos
recursos captados em depósitos de
poupança.
Estabelece condições e procedimentos
para a realização de operações de
desconto de recebíveis de arranjo de
pagamento integrante do Sistema de
Pagamentos Brasileiro baseado em
conta pós-paga e de depósito à vista e
de operações de crédito garantidas por
esses recebíveis, por parte das
instituições financeiras; e altera o art. 2º
da Resolução nº 4.593, de 28 de agosto
de 2017.
Altera a Circular nº 3.691, de 16 de
dezembro de 2013, para aprimorar os
dispositivos relativos aos cartões de uso
internacional.
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Resolução N°
4.692

29/10/2018

Resolução N°
4.684

29/08/2018

Circular N°
3.900

17/05/2018

Resolução N°
4.655

26/04/2018

Circular N°
3.864

07/12/2017

Resolução N°
4.549

26/01/2017

Altera a Resolução nº 4.655, de 26 de
abril de 2018, que dispõe sobre a
cobrança de encargos em decorrência
de atraso no pagamento ou na liquidação
de obrigações relacionadas com faturas
de cartão de crédito e de demais
instrumentos de pagamento pós-pagos.
Altera a Resolução nº 3.402, de 6 de
setembro de 2006, que dispõe sobre a
prestação de serviços de pagamento de
salários, aposentadorias e similares sem
cobrança de tarifas.
Estabelece
procedimentos
para
transferência em caráter definitivo dos
créditos aportados em conta destinada
ao registro e controle do fluxo de
recursos relativos ao pagamento de
salários,
proventos,
soldos,
vencimentos, aposentadorias, pensões e
similares (conta-salário) para contas de
depósitos ou de pagamento pré-pagas
(portabilidade salarial).
Dispõe sobre a cobrança de encargos
em decorrência de atraso no pagamento
ou na liquidação de obrigações
relacionadas com faturas de cartão de
crédito e de demais instrumentos de
pagamento pós-pagos.
Altera a Circular nº 2.905, de 30 de junho
de 1999, que dispõe acerca de prazos
mínimos e da remuneração das
operações ativas e passivas realizadas
no mercado financeiro.
Dispõe sobre o financiamento do saldo
devedor da fatura de cartão de crédito e
de demais instrumentos de pagamento
pós-pagos.

Para acesso aos Votos referentes às normas acima, indicamos utilizar a
ferramenta
“Busca
Normas”,
no
link
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/buscanormas.
No caso específico do tema spread bancário, cabe destacar trabalho de
consultoria firmado em 2017 com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), que resultou em 8 documentos, relatórios e
apresentações, disponibilizados no link https://www.iadb.org/en/project/BRT1399. [(WYMAN, 2018. BID, 2022.)]
2.2. A inclusão dos problemas na agenda pública foi conduzida de forma
transparente?
A Agenda pública de trabalho do BC corresponde à Agenda BC#. Todos os
temas e iniciativas incluídas e desenvolvidas no âmbito da Agenda BC#
podem ser consultadas e acompanhadas, com máxima transparência e
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institucional

2.3 A política pública foi formulada com base em evidências que
demonstram sua capacidade de solucionar os problemas públicos e
gerar valor ao menor custo possível?
A forma de atuação do BCB para gerar valor à sociedade está representada
por seu modelo de negócios e sua cadeia de valor.

Demonstramos em nosso modelo de negócios como os insumos de que
dispomos, norteados pela estratégia e aplicados aos nossos processos de
trabalho, geram resultados e impactos para a sociedade, permitindo que mais
e melhores insumos sejam disponibilizados, criando um ciclo crescente de
geração de valor.
O modelo de negócios do BC e a forma de gerar valor para a sociedade pode
ser
consultado
em
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/valorsociedade, e a cadeia de
valor do BC em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadeiadevalor.
2.4 O processo de tomada de decisão quanto à escolha da política foi
aberto (motivado, transparente e participativo)?
O processo de tomada de decisão é um dos elementos do modelo de
governança do BC. (...)
2.5. A política pública está bem desenhada e foi institucionalizada?
As políticas públicas são consideradas elementos essenciais para uma boa
governança corporativa. Por meio de políticas são estabelecidas diretrizes
que promovem a materialização de ações nas organizações para lidar com
problemas e alcance de resultados específicos. Nesse sentido, o BC
disponibiliza o seu Guia para Políticas, que segue anexo.
2.6. As estruturas de governança e gestão, necessárias
implementação da política pública, estão institucionalizadas?

à

O BC manifesta, de modo contínuo, seu compromisso com os mais elevados
padrões de governança corporativa. A estrutura de governança do BC é
composta pelo presidente, pela Diretoria Colegiada, por comitês, instâncias
de apoio à governança e atores externos.
A instância máxima de decisão do BC é a Diretoria Colegiada, composta pelo
presidente e pelos diretores da Instituição.
De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CMN, formula, acompanha e
controla, por exemplo, as políticas monetária, cambial e de crédito; os
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critérios e os procedimentos relacionados a organização e fiscalização do
SFN.
Existem três comitês no nível da Diretoria Colegiada:
•
Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne ordinariamente
oito vezes por ano, para definir a meta da taxa básica de juros da economia;
•
Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), que estabelece
diretrizes para manutenção da estabilidade financeira e prevenção do risco
sistêmico; e
•
Comitê de Governança, Riscos e Controles (GRC), que define
diretrizes e estratégias relativas à governança corporativa e à gestão de
riscos e controles internos, e adota medidas para a sistematização de práticas
nessas áreas. Entre os riscos tratados pela Política de Gestão Integrada de
Riscos do BCB (PGR-BCB) estão os riscos sociais, ambientais e climáticos.
As instâncias internas de apoio à governança são a Secretaria-Executiva, a
Ouvidoria, a Auditoria Interna, a Procuradoria-Geral e a Corregedoria.
•
Secretaria-Executiva: presta consultoria, assessoramento e apoio
técnico imediatos ao presidente e aos diretores, assim como aos principais
comitês internos; secretaria as reuniões da Diretoria Colegiada e de outros
colegiados de que participam o presidente e os diretores do BC; mantém
atualizado o Busca de Normas para consulta da sociedade em geral; promove
a articulação de atividades relacionadas à atuação de áreas diversas, o
monitoramento estratégico, o gerenciamento de projetos e programas, o
aprimoramento da governança corporativa e o acompanhamento do
resultado institucional.
•
Ouvidoria: recebe reclamações, elogios e sugestões referentes aos
serviços prestados pelo BC, além de denúncias contra servidores; procura
garantir ao cidadão o direito de ter a sua manifestação sobre os serviços
prestados apreciada; atua para melhorar a qualidade desses serviços;
monitora o cumprimento da LAI, e zela pela transparência institucional.
•
Auditoria interna: é uma atividade independente de avaliação e
consultoria, com o objetivo central de auxiliar o BC a cumprir sua função com
efetividade e eficiência. Foca seus trabalhos na eficácia da governança, do
gerenciamento de riscos e dos controles, buscando, por meio de ações
proativas, mapear e atenuar impeditivos que poderiam vir a prejudicar o
atingimento dos objetivos estratégicos da organização. A ação conjunta da
auditoria interna e da auditoria independente, contratada para aferir
confiabilidade e transparência dos demonstrativos contábeis publicados,
busca assegurar excelência na prestação de contas à sociedade.

•

Procuradoria-Geral: representa o BC no exercício do procuratório
judicial e extrajudicial, e desempenha, internamente, as atividades de
consultoria e assessoria de natureza jurídica. A PGBC conta com uma área
específica e estruturada de gestão, com atribuições para coordenar e
executar as rotinas de controle relacionadas à representação judicial do BC.
•
Corregedoria: previne e apura possíveis irregularidades praticadas
pelos servidores da Instituição e faz parte do Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal. A Corregedoria atua a partir de denúncias que lhe são
encaminhadas. Também atua de ofício quando identifica, em suas atividades
rotineiras, possível ocorrência de infração disciplinar.
2.7. O plano de
institucionalizado?

implementação

da

política

pública

está

O planejamento estratégico do BC é realizado em ciclos de quatro anos. O
BC executa atualmente o Plano Estratégico Institucional (PEI-BCB)
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formulado para o período de 2020 a 2023. Ao longo dos ciclos acontecem as
etapas de diagnóstico, formulação, levantamento dos riscos estratégicos,
desdobramento, monitoramento e avaliação.
As orientações estratégicas do BC são sua "Missão institucional", "Visão de
futuro", "Valores organizacionais' e "Objetivos estratégicos". Os objetivos
estratégicos norteiam os temas estratégicos, que por sua vez se desdobram
em ações. O conjunto dessas ações estratégicas, do qual faz parte a Agenda
BC#, assume papel central na execução do PEI-BCB 2020-2023.
Além das orientações e ações estratégicas, o PEI-BCB contém "Metas
estratégicas", "Cadeia de valor" e "Indicadores de gestão". Periodicamente, o
Comitê de Governança, Riscos e Controles monitora e avalia o PEI-BCB.
2.8. As fontes de financiamento da política pública são aderentes às
normas e boas práticas que regem as finanças públicas?
O PEI-BCB está alinhado ao Plano Plurianual da União (PPA), conforme
determinado pela Instrução Normativa nº 24 do Ministério da Economia,
publicada em 18 de março de 2020. Essa norma disciplinou a elaboração, a
avaliação e a revisão do planejamento estratégico dos órgãos e das
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
O BC participa diretamente do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 por meio
do programa finalístico Garantia da Estabilidade Monetária e Financeira, cujo
objetivo reflete o núcleo da missão do BCB, ao buscar garantir a estabilidade
do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente,
contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do país. As
ações orçamentárias colaboram para o alcance dos objetivos estratégicos do
BC e atuam como suporte a macroprocessos da instituição.
O BC também participa do Programa de Gestão e Manutenção do Poder
Executivo. Por meio dele, são obtidos os recursos orçamentários para custeio
e investimento, como compras e aquisições de equipamentos e materiais, e
pagamento de salários e de contratos de serviços.
2.9. O desempenho operacional da política pública é satisfatório?
Para apuração dos resultados institucionais, o BC também se serve de um
conjunto de indicadores de gestão. Esses indicadores monitoram resultados
associados aos macroprodutos constantes da cadeia de valor do BC. Os
macroprodutos permitem uma ampla visão do que o BC faz, dos principais
conjuntos de serviços que entrega à sociedade. Ao todo, são 29 indicadores
que abordam atividades relacionadas aos cinco macroprodutos: estabilidade
do poder de compra da moeda; solidez e eficiência do SFN; infraestrutura dos
mercados financeiros; relacionamento institucional; e gestão e suporte do BC.
Periodicamente, o conjunto de indicadores é revisado para refletir as
mudanças estratégicas na atuação do BC e a representação equilibrada em
relação à cadeia de valor. Vale ressaltar que a adoção de indicadores para
apuração dos resultados institucionais está aderente às melhores práticas de
governança corporativa dos bancos centrais, às recomendações e à
prestação de contas aos órgãos federais de controle. Os resultados são
apurados e monitorados periodicamente pelo Comitê de Governança, Riscos
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e Controles (GRC) e podem ser consultados no sítio institucional do BC:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/indicadores_gestao.
2.10. Os resultados e impactos da política pública são satisfatórios?
O desempenho institucional do BC aferido por meio de seus indicadores de
gestão tem sido satisfatório e um ponto a ser destacado é que apesar da
pandemia, o BC não só concluiu as ações planejadas dentro do previsto,
incluindo ações de grande complexidade como o Pix, como também
implementou diversas medidas emergenciais que não estavam inicialmente
planejadas e que foram fundamentais para lidar com os efeitos da pandemia,
objeto de acompanhamento pelo TCU por meio do TC 16.028/2020-1.
(BRASIL, 2021f)
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Apêndice D
Detalhamento e resultados da Agenda BC+, segundo o BCB.

BC+

Com a Agenda BC+, o Banco Central torna pública sua agenda de trabalho, prestando conta de ações desenvolvidas no curto, no médio e no
longo prazo.
A agenda é dinâmica, e poderá ser complementada e aperfeiçoada ao longo dos próximos meses.
Confira o balanço do primeiro ano da Agenda BC+. <https://www.bcb.gov.br/conteudo/homeptbr/TextosApresentacoes/Apresentacao_Presidente_Ilan_Coletiva_BCmais_primeiro%20ano_13122017.pdf>
Confira o balanço do segundo ano da Agenda BC+. <https://www.bcb.gov.br/conteudo/homeptbr/TextosApresentacoes/Apresentacao_Ilan_Goldfajn_BC_Mais_28112018.pdf>
O BC + é estruturado em quatro pilares temáticos:

MAIS CIDADANIA FINANCEIRA
Aumentar o nível de educação financeira; ampliar a inclusão financeira da população; proporcionar maior proteção
ao cidadão consumidor de produtos e de serviços financeiros; melhorar a comunicação e a transparência entre as
instituições financeiras e seus clientes; mensurar o impacto das ações do BC, sob a perspectiva da cidadania
financeira.

+ Aprimoramento dos mecanismos de atendimento ao cidadão, por meio
dos canais presencial e eletrônicos - Atendimento ao cidadão por meio de
chat (BOT)
+ Disseminação de informações e redução de assimetrias informacionais
+ Implantação da nova presença do BC em mídias sociais (Mídia 2.0)
+ Aumentar o nível de educação financeira do brasileiro
+ Aperfeiçoar os mecanismos de solução de conflitos entre o cidadão e o
Sistema Financeiro Nacional (SFN)
+ Desenvolvimento de Sistema de Acompanhamento Online de
Demandas
+ Ampliar a inserção do BC nas mídias sociais.
+ Criar o Comitê de Assuntos de Relacionamento do Cidadão com o
Sistema Financeiro e o Banco Central
+ Implementar a Política de Dados Abertos e lançar o Portal de Dados
Abertos do BC
+ Desenvolver o novo site do Banco Central do Brasil
+ Desenvolver indicadores de cidadania financeira e avaliar os impactos
das ações do BC.
+ Adotar política de relacionamento do BC com o cidadão.
+ Combate ao endividamento decorrente do uso do cartão de crédito
+ Divulgação das atas do CMN - Transparência Ativa
+ Concurso de aplicativos

LEGISLAÇÃO MAIS MODERNA
Estabelecer a autonomia técnica e operacional; fortalecer o ambiente institucional para manutenção da
estabilidade financeira; modernizar leis e normas que regem a atuação do BC; aprimorar o modelo de
relacionamento do BC com o Tesouro Nacional; alinhar o arcabouço normativo às melhores práticas
internacionais; proporcionar uma maior segurança jurídica às atribuições do BC.

+ Revisar o sistema de resolução de entidades reguladas pelo Banco
Central do Brasil
+ Lei de Autonomia do BC



+ Revisar a legislação referente às infraestruturas do mercado financeiro
+ Lei de Coordenação da Estabilidade Financeira
+ Acessão Brasileira à OCDE
+ Depósitos Voluntários
+ Relacionamento BC – CADE
+ Autorização de dirigentes de bancos públicos - Lei nº 4595
+ Revisar o modelo de relacionamento do BC com o Tesouro Nacional
+ Marco Legal Punitivo do Sistema Financeiro (MLD)
+ Cadastro positivo
+ Duplicata eletrônica
+ Modernizar o cálculo dos encargos das operações financeiras não-rurais
dos Fundos Constitucionais
+ Lei das Sanções do Conselho de Segurança da ONU – GAFI

SFN MAIS EFICIENTE
Fomentar o crescimento sustentável do SFN; simplificar os procedimentos e regras do BC, adequando-os ao porte
e ao perfil das instituições; manter a adequação, o alinhamento e a convergência a padrões internacionais; analisar
novos meios de pagamento; monitorar os impactos das inovações tecnológicas; reduzir o custo de observância;
aprimorar o relacionamento das instituições financeiras com clientes e usuários.

+ Contabilidade de instrumentos financeiros – Convergência
Internacional IFRS9
+ Projeto Integra BC (Melhoria do Processo de Autorização)
+ Reestruturação do Sistema de Informações de Crédito (SCR3)
+ Openbanking
+ Processo Administrativo Sancionador Eletrônico (PAS-eletrônico)
+ Processo de autorização de dirigentes
+ 2o Ciclo do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT)
+ Presidência Brasileira dos BRICS
+ Incentivo à eletronização de pagamentos de varejo
+ Segmentação e proporcionalidade da regulação prudencial
+ Reformular a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE)
+ Aprimorar a regulação de conduta de instituições financeiras
+ Aprimorar a regulação do mercado de câmbio e de capitais
internacionais
+ Fintechs de crédito e segurança cibernética
+ Aperfeiçoamento da sistemática de compensação dos cheques
+ Liquidação centralizada de pagamento
+ Estabelecimento de prazo para decisão de pleitos apresentados por
entidades autorizadas
+ Acordo sobre Planos Econômicos entre bancos e poupadores
+ Definição das políticas sobre Arranjos de Pagamento
+ Incentivo ao uso do cartão de débito
+ Limitar pagamento em espécie de boletos acima de determinado valor
+ Prestação de serviços de pagamento por parte de IF para demais
regulados
+ Portabilidade na conta salário
+ Direcionamento dos recursos da poupança para o crédito imobiliário
+ Abertura de conta por meio eletrônico para empresas
+ Taxa câmbio do cartão de crédito no dia do gasto
+ Aprimoramento de regras dos limites de exposição por cliente

CRÉDITO MAIS BARATO
Diminuir o custo do crédito para o tomador final; reduzir o nível de inadimplência; aumentar a competitividade e a
flexibilidade na concessão de crédito; estimular a alocação mais eficiente do crédito; rever a operacionalização do
compulsório.

+ Regulamentação do Registro de Recebíveis



+ Aprimoramentos no mercado de cartões de pagamento
+ Simplificar as regras dos recolhimentos compulsórios
+ Criação da taxa de longo prazo (TLP)
+ Regulamentar a Letra Imobiliária Garantida (LIG)
+ Revisão do sistema de cartão de crédito
+ Estimular agenda estruturante para redução do spread bancário
+ Registros eletrônicos de garantias
+ Redução de compulsório
+ Alteração da metodologia de apuração da Taxa Referencial (TR)
+ Nova sistemática de cálculo da TJLP
+ Modernizar o cálculo dos encargos das operações de crédito rural
(Plano Safra)
+ Análise de alternativas à taxa CDI como principal taxa de referência no
mercado financeiro local



Contextualização
Agenda de trabalho que tem como principal objetivo questões
estruturais do BC e do Sistema Financeiro Nacional
(não necessariamente no curto prazo).
Busca gerar benefícios sustentáveis para a sociedade brasileira.

A ideia é tornar pública a agenda de trabalho da instituição,
prestando conta de suas ações.
Trata-se de uma agenda dinâmica, que será complementada e
aperfeiçoada ao longo do tempo.

O BC+ é estruturado em quatro pilares temáticos.

O BC+ é estruturado em quatro pilares temáticos.

O BC+ é estruturado em quatro pilares temáticos.

O BC+ é estruturado em quatro pilares temáticos.

O BC+ é estruturado em quatro pilares temáticos.

Mais Cidadania Financeira
Ações
Aumentar o nível de educação financeira do brasileiro.
Aperfeiçoar os mecanismos de solução de conflitos entre o cidadão e o
Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Adotar Sistema de Acompanhamento Online de Demandas – Módulo Cidadão.
Criar o Comitê de Assuntos de Relacionamento do Cidadão com o Sistema
Financeiro e o Banco Central.

Implementar a Política de Dados Abertos e lançar o Portal de Dados Abertos
do BC.
Desenvolver o novo site do Banco Central do Brasil.
Ampliar a inserção do BC nas mídias sociais.

Desenvolver indicadores de cidadania financeira e avaliar os impactos das
ações do BC.
Adotar política de relacionamento do BC com o cidadão.

Ações

Aumentar o nível de educação financeira do brasileiro
Disseminar informações sobre o funcionamento das instituições e dos serviços
financeiros, para que os cidadãos possam tomar decisões financeiras de forma
consciente.
Estabelecer parcerias para a formação de multiplicadores de educação financeira
(segmento das cooperativas de crédito, Sebrae, Exército, entre outras).
Induzir boas práticas das instituições financeiras em relação a ofertas de serviços
financeiros adequados a seus clientes.
Promover o acesso das entidades de defesa do consumidor a conhecimento e
informações sobre o funcionamento das instituições financeiras.
Atuar na Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef).

Ações

Aperfeiçoar os mecanismos de solução de conflitos entre o cidadão e o
SFN
Implementar cooperação técnica entre o Banco Central e o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) para viabilizar a prática de mediação, como instrumento de resolução
de conflitos dos cidadãos com entidades supervisionadas.
Fortalecer o papel das ouvidorias das instituições financeiras.
Estimular o uso da plataforma digital disponibilizada pelo CNJ, voltada à solução de
conflitos por meio de um processo extrajudicial, o que permitirá que os conflitos
sejam solucionados de maneira mais rápida e com menos custos.

Ações

Adotar Sistema de Acompanhamento Online de Demandas –
Módulo Cidadão
Aplicativo que permitirá, numa primeira fase, acompanhar andamento de
reclamações, pedidos de informação e sugestões.
Na segunda fase, o aplicativo possibilitará:
• o registro de demandas, inclusive por meio de dispositivos móveis; e

• a realização de pesquisa de satisfação sobre o atendimento do BC.
Na terceira fase, o Módulo será integrado ao Sistema Registrato e oferecerá
acesso aos dados cadastrais dos cidadãos registrados no BC.

Ações

Criar o Comitê de Assuntos de Relacionamento do Cidadão com o
Sistema Financeiro e o Banco Central
Comitê multidepartamental para tratar de assuntos de interesse do cidadão no
seu relacionamento com o SFN e com o BC.
Intensificar o foco do BC em temas relacionados ao cidadão e ao relacionamento
deste com as instituições financeiras.
Promover maior alinhamento entre as diversas unidades do BC no
encaminhamento das questões surgidas a partir das interações com os cidadãos.
Otimizar a solução dos problemas identificados na relação do cidadão com as
instituições que compõem o SFN.

Ações

Implementar a Política de Dados Abertos e lançar o Portal de Dados
Abertos do BC
O Portal de Dados Abertos colocará à disposição do público informações e
bases de dados em formato acessível e amigável (formato aberto).
Ampliar o acesso público, o consumo, a utilização, a reutilização e o cruzamento
sistemático de dados públicos.
Aumentar o controle social sobre as políticas públicas.
Incrementar a transparência.
Reduzir a assimetria informativa.

Ações

Desenvolver o novo site do Banco Central do Brasil
Reestruturar a página www.bcb.gov.br, em português e em inglês, com o objetivo
de potencializar sua utilização como um instrumento de relacionamento do BC
com a sociedade.
O público em geral terá maior facilidade em encontrar dados econômicos
importantes.
Os serviços que o BC oferece à sociedade estarão mais acessíveis.
Tem o potencial de diminuir o volume de dúvidas do cidadão sobre seu
relacionamento com o sistema financeiro.

Ações

Ampliar a inserção do BC nas mídias sociais
Interagir com os cidadãos de forma direta, por intermédio dos meios digitais.
Ampliar o acesso a informações sobre educação financeira e sobre direitos e
deveres dos cidadãos no relacionamento com as instituições financeiras.
Difundir informações sobre as ações e as políticas do BC.
Publicar informações econômicas em linguagem simples de forma rápida.

Ações

Desenvolver indicadores de cidadania financeira e avaliar os impactos
das ações do BC
Criar e divulgar periodicamente indicadores de:

• educação financeira;
• proteção ao consumidor de serviços financeiros;
• inclusão financeira da população;
• acesso ao crédito das micro e pequenas empresas;
• cidadania financeira.

Ações

Adotar política de relacionamento do BC com o cidadão
Orientar toda a organização sobre como devem ser tratadas as questões relativas
ao cidadão.

Priorizar e dá foco a ações do BC voltadas ao relacionamento com o cidadão.
Aprimorar o relacionamento do BC com o cidadão.
Propiciar canais efetivos de interação com os cidadãos.
Fomentar o uso de linguagem cidadã.
Ampliar a transparência ativa.

Legislação mais moderna
Ações
Revisar o modelo de relacionamento do BC com o Tesouro Nacional.
Editar novo conjunto de leis para a ação punitiva e revisão das atuais normas.
Revisar o sistema de resolução de entidades reguladas pelo BC.
Criar o depósito remunerado no BC, como instrumento auxiliar.
Estudar modelo de autonomia operacional, administrativa e orçamentária do BC.
Revisar a legislação referente às infraestruturas do mercado financeiro.
Aprimorar o ambiente institucional para garantia da estabilidade financeira.

Ações

Revisar o modelo de relacionamento do BC com o Tesouro Nacional
Remodelar o relacionamento do BC com o Tesouro Nacional, visando ao
aumento da transparência das relações contábeis e às seguintes melhorias no
acompanhamento dos impactos associados à gestão das políticas monetária e
fiscal:
• disciplinamento dos fluxos entre BC e TN, com redução da volatilidade e
instituição de simetria;
• criação de Reserva de Resultados – teto fixado como proporção do ativo do
BCB – excluídas eventuais emissões diretas;
• transferência da Reserva de Resultados – de recursos que ultrapassarem
critérios preestabelecidos;

Ações

Editar novo conjunto de leis para a ação punitiva e revisão das atuais
normas
Melhorar o Processo Administrativo (PA) punitivo, de modo a permitir a sua
utilização como instrumento efetivo de supervisão, por meio das seguintes
ações:
• modernizar o conjunto de leis sobre o tema. As leis que regem o processo
administrativo no BC são muito antigas, sendo que a principal delas, a nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, tem mais de 50 anos de criação;
• uniformizar os parâmetros para a aplicação de penalidades aos vários
segmentos supervisionados;
• aperfeiçoar os critérios de gradação e de aplicação de penalidades pelo BC.
Haverá gradação nas punições, revisão no valor da multa (hoje limitada a R$
250 mil) e criação da multa cominatória, aplicável em caso de
descumprimento de determinação do BC;
• instituir novos meios ─ como o Termo de Compromisso (TC) e o Acordo de
Leniência, proporcionando mais agilidade à ação de supervisão.

Ações

Revisar o sistema de resolução de entidades reguladas pelo BC
Aprimorar leis e normas relativas à resolução (liquidação e estabilização), com a
instituição de marco regulatório único para as instituições integrantes do SFN, do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e do Sistema Nacional de Seguros Privados.
Aprimorar os mecanismos de garantia a depositantes.
Aprimorar a legislação das liquidações extrajudiciais.
Essa revisão atende ao compromisso internacional assumido pelo Brasil no âmbito
do G-20, para que o BC disponha de instrumentos mais eficientes para lidar de
forma efetiva com crises financeiras.
O aperfeiçoamento também tem como objetivos:

• mitigar o impacto nas finanças públicas, impedindo o uso de recursos dos
contribuintes antes que sejam esgotadas todas as fontes privadas de recursos
disponíveis;
• preservar a estabilidade financeira; e
• garantir as funções essenciais da economia real.

Ações

Criar o depósito remunerado no BC, como instrumento auxiliar

Depósitos remunerados no BC como instrumento auxiliar.
Não substituirá os instrumentos atuais, somente os complementará.

Ações

Estudar modelo de autonomia operacional, administrativa e
orçamentária do BC
Estudar modelo de autonomia do BC que abranja as seguintes dimensões:

• autonomia operacional para formular e executar, de maneira técnica e
imparcial, as medidas necessárias para atingir os objetivos definidos pelo
governo como as metas para inflação;
• autonomia administrativa para definir sua atuação;
• autonomia orçamentária para mobilizar seus recursos a fim de cobrir suas
despesas, tanto as típicas de autoridade monetária quanto as de natureza
administrativa, podendo ser revisto o modelo de fluxo orçamentário.

Ações

Revisar a legislação referente às infraestruturas do mercado financeiro
(Infraestruturas são entidades

que dão suporte às transações realizadas pelos membros do

SFN. Exemplos: Cetip, Selic)

• Adequar leis e normas brasileiras aos Princípios para as Infraestruturas do
Mercado Financeiro (PFMIs), que foram instituídos internacionalmente após a
crise mundial de 2008/2009.
• O BC, em sintonia com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e com o
Ministério da Fazenda, irá elaborar proposta de Lei das Infraestruturas do
Mercado Financeiro (Limf), com o objetivo de atualizar as competências
necessárias para a vigilância dessas infraestruturas.

Ações

Aprimorar o ambiente institucional para garantia da estabilidade
financeira
Atualizar a legislação vigente sobre a responsabilidade do BC na manutenção da
estabilidade financeira no país.
Propor processo de governança integrada entre os supervisores do SFN (BC, CVM,
Superintendência de Seguros Privados – Susep e Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – Previc, e outros).

SFN mais eficiente
Ações
Implementar critérios de segmentação e proporcionalidade da regulação
prudencial.
Acompanhar inovações tecnológicas no SFN.
Aprimorar a regulação de conduta de instituições financeiras.
Revisar a contabilidade de instrumentos financeiros – Convergência
Internacional IFRS9.
Aprimorar a regulação sobre arranjos de pagamentos.

Reformular a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE).
Aprimorar a regulação do mercado de câmbio.

Ações

Implementar critérios de segmentação e proporcionalidade da regulação
prudencial
Torna a regulação menos complexa para as instituições de menor porte, sem
prejuízo da segurança. A medida resguarda a solidez das instituições financeiras,
com maior eficiência e menor custo de observância.
O BC colocou em consulta pública um projeto que estabelece a segmentação do
conjunto das instituições financeiras e demais instituições para fins de aplicação
proporcional da regulação prudencial.

A proposta prevê a classificação das instituições financeiras em quatro segmentos
diferentes (S1 a S4):
• S1 - bancos de grande porte;
• S2 - instituições de médio porte;

• S3 - instituições de pequeno porte;
• S4 - instituições com perfil de risco simplificado.
Quando a norma entrar em vigor, as normas prudenciais se adequarão ao porte e
ao perfil de risco das instituições que compõem cada segmento, mantendo o
alinhamento aos padrões internacionais.

Ações

Acompanhar inovações tecnológicas no SFN
Foi criado grupo de trabalho para acompanhar as inovações tecnológicas digitais
que guardam relação com as atividades do SFN e do SPB.

Avaliar potenciais impactos sobre as atribuições do BC e sobre as instituições e
entidades e usuários do sistema financeiro.
Adequar os processos de trabalho do Banco Central às oportunidades e aos riscos
oferecidos pelas novas tecnologias.
Permitir o surgimento no mercado de soluções mais adequadas às demandas
atuais dos clientes, de novos modelos de negócio.

Exemplo: Regulamentação recente de abertura de conta digital.

Ações

Aprimorar a regulação de conduta de instituições financeiras
Editada a regulamentação que institui a obrigatoriedade de as instituições
financeiras elaborarem uma política de relacionamento com clientes (Resolução nº
4.539, aprovada em 24/11/2016).
Fomentar o aprimoramento do processo de relacionamento das instituições com
clientes e usuários.
Exigir maior responsabilidade, transparência, ética e diligência das instituições no
trato com os clientes.
Aperfeiçoamento dos mecanismos de supervisão de conduta do BC.

Ações

Revisar a contabilidade de instrumentos financeiros – Convergência
Internacional IFRS9
Aprimorar a regulamentação sobre contabilidade de instrumentos financeiros e
ajustá-la à recente reforma nos padrões contábeis, promovida pelos principais
organismos internacionais emissores de normas contábeis.
Reduzir as assimetrias entre as regras contábeis do Cosif (plano contábil do SFN) e
o padrão internacional emitido pelo Iasb (Conselho de Normas Internacionais de
Contabilidade).
Permitir o aumento da transparência, da qualidade e da comparabilidade das
demonstrações financeiras das instituições reguladas pelo BC.

Reduzir o custo de observância para as entidades reguladas.

Ações

Aprimorar a regulação sobre arranjos de pagamentos
Elaborar normas que aumentem a agilidade dos processos de autorização dos
arranjos de pagamento.

Aumentar a racionalidade e a eficiência (condições isonômicas da concorrência)
na compensação e na liquidação das transações de pagamento, por meio das
seguintes ações:
• fomentar maior competitividade no mercado de prestação de serviços de
pagamentos no Brasil, com oferta de melhores serviços a preços compatíveis
com um cenário de maior concorrência;
• propiciar o compartilhamento das infraestruturas (exemplo: terminais de
autoatendimento).
Exemplo: Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP (liquidação centralizada
de pagamentos)

Ações

Reformular a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE)
Diminuir o tamanho da declaração, com a eliminação de informações com
pouca utilidade ou com detalhamento em excesso.

Reformulação e modernização dos procedimentos da DCBE, com o objetivo
de adequá-la à metodologia internacional de produção de estatísticas
econômicas previstas no Manual de Balanço de Pagamentos e Posição
Internacional de Investimento (BPM6) do FMI.

Ações

Aprimorar a regulação do mercado de câmbio
Atualizar a regulação do mercado de câmbio, contemplando inovações
tecnológicas, e na assinatura eletrônica de contratos.

Redução dos custos das operações para o público.
Ampliação da oferta adequada e diversificada de serviços financeiros.
Simplificar, com segurança a abertura e movimentação de contas em reais de
residentes no exterior, a negociação de moeda estrangeira e as operações
envolvendo capitais internacionais.

Crédito mais barato
Ações
Simplificar regras do compulsório.
Estimular a adimplência (ex: cadastro positivo e duplicata eletrônica).
Regulamentar Letra Imobiliária Garantida.
Tornar o uso do cartão de crédito mais eficiente e barato.

Reavaliar o impacto do crédito direcionado.
Estimular agenda estruturante para redução do spread bancário.

Ações

Simplificar regras do compulsório
A medida não visa alterar o volume de recursos recolhidos no BC, mas
reduzir gradualmente a complexidade operacional existente para reduzir
custos.
A ideia é unificar e simplificar alíquotas e prazos.
Ao longo de 2017, o BC realizará alterações normativas na exigibilidade
adicional sobre depósitos e nos recolhimentos compulsórios sobre
recursos a prazo e à vista.
Um exemplo do que pretendemos fazer seria igualar os períodos de
cálculo e de movimentação do compulsório sobre recursos a prazo e o
encaixe da poupança, bem como dos depósitos à vista e de garantias
realizadas.

Ações

Estimular a adimplência
Aperfeiçoar a legislação do cadastro positivo (histórico de crédito), com o
objetivo de fomentar o uso desse mecanismo e criar condições para maior
concessão de crédito de qualidade aos consumidores, por meio das seguintes
ações:
•

alterar forma de constituição do cadastro – inicialmente, todos farão parte do cadastro, havendo
possibilidade de solicitar exclusão;

•

fim da responsabilidade solidária – somente a instituição que solicitar a inclusão será
responsável pela qualidade do dado inserido;

•

inclusão de informações relativas à adimplência de serviços públicos (água, luz, telefone etc.).

Criar a duplicata eletrônica, para que mais ativos possam ser utilizados
eficientemente como garantia de empréstimos.
•

A proposta de lei permitirá a “eletronização” dos processos para ajudar na verificação se o
recebível existe ou se já não foi dado em garantia em outra operação de crédito (unicidade ou
disponibilidade).

•

Reduz-se a assimetria informacional entre bancos e tomadores de empréstimos, mitigando a
seleção adversa e o risco das operações. Permite queda de spread.

Ações

Regulamentar Letra Imobiliária Garantida
Criação desse instrumento de captação por meio da regulamentação da Letra
Imobiliária Garantida, prevista na Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015.

Este título tem garantias reais de operações de crédito segregadas do ativo do
banco emissor.
Facilita a captação para bancos pequenos e médios através de oferecimento da
garantia. Por isso é necessário viabilizar instrumento de captação com garantias
em qualquer tipo de operações de crédito (similar a Letra de Crédito Imobiliário –
LCI/Letra de Crédito do Agronegócio – LCA, mas sem isenção tributária).
Os objetivos são ampliar a oferta de crédito de longo prazo para a construção civil
e reduzir o custo de crédito para o tomador final.
Consulta Pública em Janeiro de 2017 e posterior Resolução do CMN.

Ações

Tornar o uso do cartão de crédito mais eficiente e barato
Melhorar a indústria de cartão de crédito.
Universalização do acesso – máquinas de cobrança nos estabelecimentos
comerciais deverão ser compatíveis com todas as bandeiras de cartões de
crédito, impedindo a exclusividade de emissores e credenciadores.
• Aumenta a competição no mercado de cartões e beneficia o consumidor. Reduz o
custo dos lojistas no aluguel das máquinas para diferentes bandeiras e nas taxas
de desconto cobradas pelos credenciadores.
• Já regulamentada pela Circular nº 3.815, de 7/12/2016, com prazo de
implementação até 24 de março de 2017.

Diferenciação de preço – permitirá a prática de diferentes preços para
pagamento à vista ou a prazo e entre os diferentes tipos de meios de
pagamento (exemplos: dinheiro, boleto, cartão de débito e de crédito)
• Esta medida oferece vantagens para o consumidor e regulariza uma prática no
comércio. Estimula competição entre os diferentes meios de pagamento,
beneficiando lojistas e consumidores.

• Autorização se dará por meio de medida provisória.

Ações

Reavaliar o impacto do crédito direcionado
Estudar, com o apoio do Banco Mundial, as normas de direcionamento de
crédito, com o objetivo de revisar os indexadores e os incentivos à
participação privada nas operações.
A reavaliação dessas regras visa reduzir os subsídios cruzados existentes no
mercado de crédito, tornando a transmissão da política monetária mais
eficiente e menos assimétrica entre setores, bancos, empresas e indivíduos.

Ações

Estimular agenda estruturante para redução do spread bancário
Criar grupo para agenda contínua, com participação de representantes do
segmento, a fim de propor medidas adicionais para a redução do spread
bancário.
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gradual do PIB
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Projeções para 2018 e 2019 constantes do Relatório de Inflação de setembro de 2018
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Crédito Livre
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26

em trajetória declinante

set 18

50
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EMPRESAS (% a.a.)

Spread
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33,7
set/18

23,5
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concessões de crédito*

jul/16
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8,6
* Crédito total
Fonte: BC
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Saldo – Variação m/m-12
Fonte: BC
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em andamento

Resoluções
editadas
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aprovados

33

Outros normativos
editados
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Agenda BC+
2016 e 2017
Destaques
- Limitação do uso do crédito rotativo
- Criação do Índice de Custo de Crédito (ICC)
- Diferenciação de preços conforme instrumento de pagamento
- Criação da Taxa de Longo Prazo (TLP)
- Letra Imobiliária Garantida (LIG)
- Criação do Portal de Dados Abertos
- Registro Eletrônico de Garantias
- Liquidação Centralizada de Pagamento

Agenda
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Agenda BC+
2016 e 2017
Destaques
- Edição do novo marco legal punitivo sancionador
- Segmentação e proporcionalidade da regulamentação prudencial
- Lançamento do aplicativo BC+ perto
- Inserção do BC nas mídias sociais
- Aperfeiçoamento da sistemática de compensação dos cheques (D+1)

Agenda
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Ações concluídas

em 2018

SFN mais
eficiente
Maior competição na oferta
de serviços de pagamento
Bancos passam a ofertar às instituições de
pagamento acesso a produtos como débito
direto e transferências eletrônicas.
I - débitos autorizados pelo titular de conta de depósitos
ou de conta de pagamento;
II - emissão de boletos de pagamento;
III - transferências entre contas no âmbito
da mesma instituição;
IV - Transferência Eletrônica Disponível (TED);
V - Documento de Crédito (DOC).

Portabilidade de conta-salário
Com as mudanças, a solicitação da portabilidade
agora pode ser realizada também na instituição
com a qual o empregado queira ter
relacionamento.
Ações concluídas
em 2018
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SFN mais
eficiente
Taxa câmbio do cartão de crédito no dia do gasto
A taxa de câmbio utilizada na conversão da compra em moeda estrangeira
deve ser a taxa da data do dia do gasto. A medida tem o objetivo de aumentar a
transparência e a previsibilidade quanto ao valor em reais a ser desembolsado pelo
cliente.

Remessas de recursos do exterior, com contratação
de câmbio na instituição de origem
Residentes no Brasil poderão receber recursos do exterior diretamente
em reais, sem precisar se preocupar com câmbio e com custos adicionais.

Incentivo ao uso do cartão de débito
Limitação da tarifa de intercâmbio média de cartões de débito a 0,50%
do valor da transação e da tarifa máxima a 0,80% do valor da transação.

Boletos – Limite para pagamentos em espécie
Boletos de valor igual ou superior a R$10 mil não podem mais ser pagos em espécie. A
medida fomenta o uso de meios eletrônicos e ajuda a prevenir a lavagem de dinheiro.
Ações concluídas
em 2018
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SFN mais
eficiente
Regulamentação das fintechs de crédito
Sociedade de Crédito Direto (SCD) ou Sociedade de
Empréstimo entre Pessoas (SEP). A regulação de dois tipos de fintech
fomenta a inovação, aumenta a concorrência e permite a atuação
de novas instituições financeiras.

Participação de capital estrangeiro em fintechs é
facilitada e estimula a concorrência
Decreto presidencial dispensa a necessidade de manifestação caso a
caso, o que desburocratiza o processo. Medida estimula a concorrência
no sistema financeiro.

Ações concluídas
em 2018
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SFN mais
eficiente
Laboratório de Inovações – Lift
Ambiente virtual colaborativo (academia, mercado, empresas de tecnologia e
fintechs) destinado ao desenvolvimento de novidades tecnológicas para o sistema
financeiro.

Política de segurança cibernética
Instituições financeiras são obrigadas a implementar política de segurança
cibernética, que estabelece requisitos para a contratação de serviços de
processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem.

Ações concluídas
em 2018

19

SFN mais
eficiente
Acordo entre bancos e poupadores
sobre planos econômicos
Permitiu aos cidadãos reaver recursos das cadernetas de poupança
e contribuiu para a manutenção da estabilidade do sistema
financeiro.
Flexibilização do uso dos recursos da poupança para o crédito
imobiliário
As instituições financeiras passam a ter mais facilidade para
emprestar recursos a serem utilizados no mercado imobiliário.

Ações concluídas
em 2018

SFN mais
eficiente
Redução e simplificação do compulsório
As mudanças têm por objetivo simplificar as regras do
recolhimento compulsório, permitindo uma redução dos
custos para o sistema financeiro.
Pessoas Jurídicas podem abrir contas por meio eletrônico
As instituições financeiras que permitem aos seus clientes
abrirem contas por meio eletrônico devem adotar procedimentos,
salvaguardas e controles que permitam confirmar e garantir
a identidade do proponente.

Ações concluídas
em 2018
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Crédito
mais barato
Mudanças no sistema de cartão de crédito
Avanços em 2017
• Diferenciação conforme o instrumento de pagamento.
• Interoperabilidade das máquinas de cartão.
• Crédito rotativo: regulamentação do financiamento
do saldo devedor da fatura de cartão de crédito.
Medidas 2018
• Estabelecimento de limite para cobrança de encargos no
caso de atraso no pagamento das faturas de cartão de
crédito.
• Fim da cobrança de valores diferenciados nas situações de
atraso de pagamento das faturas do cartão de crédito.
Antes da mudança, eram aplicadas taxas diferentes da taxa
inicialmente contratada.

Ações concluídas
em 2018

22

Crédito
mais barato
Regulamentação da Letra Imobiliária Garantida – LIG
A conclusão da regulamentação das Letras Imobiliárias Garantidas
fomenta o desenvolvimento do mercado de crédito imobiliário com
novo instrumento para captação de recursos pela instituição emissora,
com baixo risco para o investidor.

Alteração da metodologia de cálculo
da TR – Taxa Referencial
A nova metodologia será baseada nas taxas de títulos de renda fixa de
curto prazo emitidos pelo Tesouro Nacional, deixando de seguir as dos
certificados e recibos de depósitos bancários (CDBs/RDBs) prefixados.

Ações concluídas
em 2018

23

Crédito
mais barato
Nova sistemática de cálculo da TJLP
Nova fórmula de cálculo da taxa de juros NTNm, para
fins de composição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Modernização do cálculo dos encargos das
operações de crédito rural (Plano Safra)
Define as Taxas de Juros do Crédito Rural (TCR) a serem aplicadas
às operações contratadas a partir de 1º de julho de 2018.

Mudança no cálculo da taxa CDI
Busca alterar critérios de Apuração da Taxa DI,
a partir de 1º/10/2018. Busca-se maior aderência
aos Princípios da Iosco para benchmarks financeiros.

Ações concluídas
em 2018

24

Legislação
mais moderna
Modernização do cálculo dos encargos
das operações financeiras não rurais
dos fundos constitucionais
Modifica a metodologia de cálculo dos encargos
financeiros incidentes sobre as operações
de crédito não rural com recursos de fundos
constitucionais de financiamento e a sistemática
de remuneração dos bancos administradores.

Ações concluídas
em 2018

25

Mais cidadania

financeira

Aumento do nível de educação
financeira do brasileiro
•

Inclusão do tema Educação Financeira na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Aumento do nível transparência
e melhoria da comunicação
•
•

Transparência ativa: publicação de atas do CMN
Novo site do Banco Central do Brasil

Concurso de aplicativos – CidaData

Ações concluídas
em 2018

26

Ações em
andamento

Em andamento
no Congresso
- Duplicata eletrônica
(aguardando sanção presidencial)

- Relacionamento do BC com
o Tesouro Nacional (em tramitação na CD)

28

Em andamento
no Congresso
- Cadastro Positivo
(texto-base aprovado, em fase de votação de destaques)

- Lei das Sanções do Conselho de
Segurança da ONU (em tramitação na CD)

29

Em andamento
no Congresso

- Lei de Autonomia do BC
(em tramitação na CD)

- Depósitos voluntários
(em tramitação na CD)

- Relacionamento BC/Cade
(em tramitação na CD)

30

Outras Ações
- Open Banking
- Pagamentos instantâneos
- Lei de Coordenação da Estabilidade Financeira
- Presidência brasileira dos Brics

31

Outras Ações
- Registro de recebíveis
- Contabilidade de instrumentos financeiros
(convergência internacional IFRS9)
- Lei de Resolução Bancária

- Reestruturação do Sistema de
Informações de Crédito (SCR3)
32
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Apêndice E
Detalhamento e resultados da Agenda BC#, segundo o BCB.

SOBRE
#Inclusão

#Competitividade

#Transparência

#Educação

#Sustentabilidade

×

Sobre a agenda
Todos queremos juros baixos duradouros, serviços financeiros
melhores e a participação de todos no mercado. É o que o Banco
Central (BC) chama de democratização financeira. Para isso, o BC

Veja mais

mantém a Agenda BC#, uma pauta de trabalho centrada na evolução
tecnológica para desenvolver questões estruturais do sistema
financeiro.

Nova agenda sustentável do Banco Central
(BC).

A Agenda BC# reformula o projeto iniciado em 2016 pela Agenda
BC+, acrescentando novas dimensões e fortalecendo as dimensões
anteriores. Além de buscar a queda no custo do crédito, a
modernização da lei e a eficiência no sistema, o BC mira a inclusão, a
A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação de recursos
competitividade, sustentabilidade e a transparência. O projeto de
direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.
educação financeira, que o BC discute há pelo menos dez anos em
fóruns temáticos, está mantido e repaginado.
TODAS
NAO INICIADA
EM
CONCLUÍDA

Cinco dimensões
ANDAMENTO
Agenda BC # foca em cinco aspectos:
Responsabilidade socioambiental do BC
Regulação

INCLUSÃO: Facilitar acesso aos mercados financeiros
COMPETITIVIDADE: Incentivar a concorrência nos Sistemas

Supervisão

Financeiro e de Pagamentos
TRANSPARÊNCIA: Melhorar a transparência, a qualidade e o

Parcerias

fluxo das informações de mercado e do Banco Central.
EDUCAÇÃO: Estimular a poupança e a participação consciente

Políticas

no mercado.
SUSTENTABILIDADE: Promover finanças sustentáveis e
contribuir para redução de riscos socioambientais e climáticos
na economia e no Sistema Financeiro.

Veja também
Apresentação de lançamento da agenda BC# 2019
<https://www.bcb.gov.br/conteudo/homeptbr/TextosApresentacoes/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_agenda_BC_m

Agenda BC#
Agenda BC#

Divulgação da agenda BC#
Divulgação da Agenda BC#

AGENDA

PAUTA DE TRABALHO
MAIO DE 2019

Controle da inflação

AONDE
CHEGAMOS

Controle da inflação

Implied inflation expectations in
inflation-indexed bonds (NTN-B)
Fonte: BC / IBGE
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Débito
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Avanços no mercado
de cartões
Cartão de Crédito
Participação no mercado de
credenciadores (2015)

15,5%

Cartão de Crédito
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credenciadores (2018)

31,0%

69,0%

84,5%
Dois maiores

Outros

Dois maiores

Outros

AONDE CHEGAMOS

Avanços no mercado
de cartões
Cartão de Débito
Participação no mercado de
credenciadores (2015)
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Cartão de Débito
Participação no mercado de credenciadores
(2018)
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69,1%
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Dois maiores

Outros
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Controle da inflação

AONDE
CHEGAMOS

Avanços no mercado
de cartões
Queda no custo
do crédito
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Queda no custo
do crédito

AONDE
QUEREMOS IR

Contribuir para o crescimento
sustentável da economia
brasileira

AONDE
QUEREMOS IR

Desenvolvimento do
mercado de capitais…
...com democratização
financeira
... e tecnologia

Desenvolvimento do
mercado de capitais

Fonte: Mercado de capitais: caminho
para o desenvolvimento – Anbima | B3
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AONDE
QUEREMOS IR

Desenvolvimento do
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...com democratização
financeira
... e tecnologia
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•
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•
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mais
dados

A REVOLUÇÃO DOS DADOS
Conseguimos

•
•
•
•

Processar
Armazenar
Organizar
Interpretar

mais
dados

com menos custo

Revolução dos dados
Gráfico – Capacidade de armazenagem x custo
Fonte: Matthew Komorowski

MAIS DADOS COM MENOS CUSTO

Revolução dos dados
Gráfico – Lei de Moore
Definição da
lei de Moore

Fonte: Intel

MAIS DADOS COM MENOS CUSTO

A REVOLUÇÃO DOS DADOS
Isso implica

•
•
•
•

Democratizar
Digitalizar
Desburocratizar
Desmonetizar

A REVOLUÇÃO DOS DADOS
•
•
•
•

Democratizar
Digitalizar
Desburocratizar
Desmonetizar

• Blockchain
• Serviços de nuvem
• Inteligência
artificial

INCLUSÃO

4Dimensões

COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

4Dimensões

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

INCLUSÃO
Facilidade de acesso ao mercado
para todos: pequenos e grandes,
investidores e tomadores,
nacionais e estrangeiros

4Dimensões

COOPERATIVISMO

INCLUSÃO

CONVERSIBILIDADE
INICIATIVA DE MERCADO
DE CAPITAIS (IMK)
MICROCRÉDITO

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

COOPERATIVISMO
Expandir o segmento

AÇÕES Permissão de empréstimo
sindicalizado

Depósito Interfinanceiro Cooperativo
(Funding inter cooperativas e
sistemas)
Captação de poupança por
cooperativas singulares

INCLUSÃO

COOPERATIVISMO
AÇÕES Uso de Fundos Constitucionais
como funding

Definição de política para área de
atuação nos sistemas organizados
Modernização do conceito de área
de admissão

INCLUSÃO

COOPERATIVISMO
AÇÕES Realização de assembleias também
por meios digitais, garantidos a
participação e o voto

Possibilidade de as centrais
exercerem “intervenção” em
cooperativas singulares, bem como
de confederações em centrais

INCLUSÃO

COOPERATIVISMO
AÇÕES Aprimoramento da governança e

ampliação do Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito
(FGCoop)

Meta de desenvolvimento regional

INCLUSÃO

CONVERSIBILIDADE
Simplificar e modernizar a regulamentação de
câmbio e capitais internacionais

AÇÕES

Minuta de projeto de lei

Regulamentação infralegal
Aprimoramento das fontes de dados
para compilação das estatísticas do setor
externo

INCLUSÃO

INICIATIVA DE MERCADO
DE CAPITAIS (IMK)
Avançar nas mudanças que permitam o
desenvolvimento pleno do mercado de capitais
brasileiro, com base no livre mercado

AÇÕES

Lançamento em conjunto com
Ministério da Economia, CVM, Susep
e entidades do mercado (3 de junho).
Abertura e desburocratização do
mercado de capitais

INCLUSÃO

INICIATIVA DE MERCADO
DE CAPITAIS (IMK)
AÇÕES

Desburocratização e menor custo para
estrangeiros
Facilitar investimentos de longo prazo
Private equity e securitização

INCLUSÃO

MICROCRÉDITO
Aprofundar o acesso a serviços financeiros e a
microcrédito

AÇÕES

Aumento do funding

Criação de plataforma de tecnologia
Educação financeira para melhoria da
nota de crédito

INCLUSÃO

MICROCRÉDITO

AÇÕES

Meta por região e por segmento
Parceria com bancos privados

Alavancagem do uso de recebíveis

INCLUSÃO

MICROCRÉDITO

AÇÕES

Intensificação do papel de instituições
não bancárias
Diminuição do custo de observância
Diminuição do risco usando novas
tecnologias (ex. open banking e
plataformas)

INCLUSÃO

4Dimensões

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

COMPETITIVIDADE
Adequada precificação por meio de
instrumentos de acesso competitivo
aos mercados

4Dimensões

INOVAÇÕES

COMPETITIVIDADE

RESERVAS INTERNACIONAIS
EFICIÊNCIA DE MERCADO

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

INOVAÇÕES
Preparar o sistema financeiro para um futuro
tecnológico e inclusivo

AÇÕES

Pagamentos instantâneos
Open banking

Supervisão do risco cibernético

COMPETITIVIDADE

RESERVAS INTERNACIONAIS
Aperfeiçoar os instrumentos de atuação no
mercado de câmbio e na gestão das reservas
internacionais

AÇÕES

Reavaliação dos instrumentos de
atuação do BC, visando o bom
funcionamento do mercado
Aprofundamento de estudos sobre a
gestão das reservas internacionais

COMPETITIVIDADE

EFICIÊNCIA DE MERCADO
AÇÕES

Aumento da eficiência na área de
mercados do BC
Lei de Resolução Bancária
Aprimoramento das linhas de
Assistência Financeira de
Liquidez
Plano estrutural de redução do
compulsório ao longo do tempo

COMPETITIVIDADE

EFICIÊNCIA DE MERCADO
AÇÕES

Lei das Infraestruturas do Mercado
Financeiro
Depósitos voluntários
Ajuste nos leilões de
compromissadas longas, como parte
de agenda de incentivo ao mercado
secundário de títulos
Maior aproximação com os dealers
de mercado aberto e de câmbio
COMPETITIVIDADE

4Dimensões

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA
No processo de formação de preço e
nas informações de mercado e do BC

4Dimensões

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

CRÉDITO RURAL

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
RELACIONAMENTO COM O CONGRESSO NACIONAL

TRANSPARÊNCIA

RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES
INTERNACIONAIS
PLANO DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DO BC

TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO EM POLÍTICA
MONETÁRIA

CRÉDITO RURAL
Aperfeiçoar a política de crédito para o campo e
a gestão de risco da atividade rural

AÇÕES

Transparência nos subsídios destinados
ao agronegócio
Simplificação do acesso ao crédito rural
Aumento de recursos para o pequeno e
médio produtor

Intensificação do uso do instrumento de
seguro
TRANSPARÊNCIA

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Modernizar a captação de recursos para a
construção civil

AÇÕES

TRANSPARÊNCIA

Redução de distorções no crédito
imobiliário

RELACIONAMENTO COM O
CONGRESSO NACIONAL
AÇÕES

Reuniões periódicas com congressistas
Maior envolvimento de parlamentares
com a evolução de temas da Agenda BC#

TRANSPARÊNCIA

RELACIONAMENTO COM O
CONGRESSO NACIONAL
AÇÕES

Ampliação da cooperação técnica com
servidores do Congresso Nacional
Aprimoramento dos instrumentos de
comunicação com o Poder Legislativo

TRANSPARÊNCIA

RELACIONAMENTO COM
INVESTIDORES INTERNACIONAIS
Desenvolver mecanismos para melhorar o
relacionamento do governo brasileiro com
grandes investidores em portfólio

AÇÕES

Melhoria das informações sobre serviços
e produtos financeiros, inclusive sobre os
custos de conformidade

Criação de área específica no BC

TRANSPARÊNCIA

PLANO DE COMUNICAÇÃO
DAS AÇÕES DO BC
Aperfeiçoar as ações de comunicação do BC e
ampliar o contato com a mídia e com o público
Intensificar o uso de mídias sociais e de
publicidade

TRANSPARÊNCIA

TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO
EM POLÍTICA MONETÁRIA
Desenvolver métodos objetivos e quantificáveis
de aferir a eficácia da comunicação

TRANSPARÊNCIA

4Dimensões

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
Conscientização do cidadão para que
todos participem do mercado e
cultivem o hábito de poupar

4Dimensões

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

INCLUSÃO
COMPETITIVIDADE
TRANSPARÊNCIA
EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Aprofundar ações com agentes de mercado e
governamentais

AÇÕES

Projeto Educação Financeira nas Escolas
Ações de apoio ao superendividado

Educação e soluções financeiras para o
público de baixa renda

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
AÇÕES

Museu de Economia presencial e virtual
Fomento ao desenvolvimento de
soluções escaláveis para educação
financeira
Ações em conjunto com o sistema
financeiro

EDUCAÇÃO

Siga o BC nas redes sociais
Cadastre-se na nossa newsletter
comunicacao@bcb.gov.br
Acesse o portal
www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag

Agenda BC#
UMA PAUTA PARA O
SISTEMA FINANCEIRO
DO FUTURO
ROBERTO CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
9 de janeiro de 2020
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#1
ESTABILIDADE
MACROECONÔMICA

2

Estabilidade macroeconômica

Expectativa de crescimento global

Cenário externo

(%)
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Fonte: Bloomberg
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Estabilidade macroeconômica

Taxas negativas nas economias avançadas
País
Suiça
Dinamarca
Alemanha
Holanda
Suécia
Finlândia
Japão
Áustria
França
Bélgica
Irlanda
Portugal
Espanha
Itália
Reino Unido
Austrália
Nova Zelândia
Canadá
Estados Unidos

Taxa de
Juros

6m

1 ano

2anos

3 anos

5 anos

7 anos

-0.75
-0.65
-0.50
-0.50
0.00
-0.50
-0.10
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
-0.50
0.75
0.75
1.00
1.75
1.75

-0.62
-0.75
-0.65
-0.64
-0.24
-0.67
-0.14
-0.69
-0.63
-0.64
-0.58
-0.52
-0.46
-0.26
0.76
0.93
0.97
1.72
1.58

-0.80
-0.74
-0.67
-0.67
-0.38
-0.61
-0.13
-0.63
-0.60
-0.60
-0.61
-0.54
-0.46
-0.20
0.64
0.91
1.00
1.74
1.50

-0.77
-0.60
-0.62
-0.62
-0.32
-0.61
-0.13
-0.59
-0.60
-0.61
-0.48
-0.57
-0.40
-0.06
0.58
0.90
1.11
1.69
1.60

-0.75
-0.59
-0.59
-0.60
-0.32
-0.56
-0.13
-0.56
-0.54
-0.57
-0.42
-0.35
-0.38
0.21
0.56
0.87
1.18
1.68
1.62

-0.66
-0.41
-0.48
-0.43
-0.25
-0.42
-0.13
-0.35
-0.31
-0.33
-0.32
-0.13
-0.09
0.67
0.64
0.95
1.35
1.67
1.71

-0.60
-0.39
-0.39
-0.29
-0.08
-0.22
-0.11
-0.19
-0.16
-0.18
-0.12
0.16
0.15
0.93
0.65
1.10
1.50
1.67
1.84

Cenário externo
% no balanço no
respectivo BC

10 anos 15 anos 30 anos
-0.50
-0.17
-0.19
-0.06
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0.04
-0.02
0.02
0.11
0.08
0.10
0.42
0.45
1.40
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1.31
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-0.32
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-0.04
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Fonte: Bloomberg
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Estabilidade macroeconômica

Cenário local

Estabilidade assegurada
Inflação sob controle
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*Inflação implícita na NTN-B **Inflação implícita nos futuros de IPCA (DAP). Fonte: BC/IBGE
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Estabilidade macroeconômica

Cenário local

Estabilidade assegurada
Atividade em recuperação

PIB e projeções (dessaz., 2014=100)

102
100
98

2018
1,1%

96

2019*
1,2%

2020*
2,3%

94
92
90
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

*Realizado (linha contínua) e expectativa de mercado – Relatório Focus – 3/1/2020 (linha tracejada).
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Estabilidade macroeconômica

Estabilidade assegurada

Cenário local

Selic na mínima histórica
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Fonte: BCB
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Estabilidade macroeconômica

Cenário local

Estabilidade assegurada
Redução dos riscos de longo prazo
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Estabilidade macroeconômica

Reformas estruturantes

Melhora do balanço fiscal
Dívida bruta do Governo Geral
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#2
O QUE FIZEMOS EM
DEZ MESES

10

11

12

Inclusão

Ações e entregas

Cooperativismo
# Organização sistêmica,
eficiência de governança
> Governança do FGCoop
> Assembleias virtuais
> Área de atuação
> Captação de poupança por singulares

+ eficiência
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Inclusão

Ações e entregas

Cooperativismo
# Captação:
> letra financeira
> poupança rural

+ competição

> poupança habitacional
> letra imobiliária garantida

14

Inclusão

Ações e entregas

Microcrédito
# Limite de renda ampliado
(R$120 mil → R$200 mil)

+ espaço para o
pequeno e o médio

# Novo Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo
Orientado

+ empreendedorismo

• Aumento legal do limite de enquadramento
(de R$200 mil para R$360 mil)
• Dispensa da visita presencial
• Aumento compensado no direcionamento (5%)
• Facilidade na manutenção do atendimento à
microempresa
15

Inclusão

Ações e entregas

Conversibilidade
# Envio do projeto de lei cambial
para o Congresso Nacional

+ simplicidade

# Novo Registro Declaratório
Eletrônico de operações
financeiras (RDE-ROF)

menos burocracia
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Inclusão

Ações e entregas

Iniciativa Mercado de Capitais (IMK)
# Coordenação entre BC,
Economia, CVM e Susep
•
•
•
•
•
•

Sandbox regulatório (consulta pública)
Home equity (regulação)
Hedge cambial (fase final)
Investimentos em moeda estrangeira
Nota comercial
Origem do investimento estrangeiro segurança na tributação

# Possibilidade de aquisição das
Letras Imobiliárias Garantidas
por investidores estrangeiros

menor custo
+ investimento
privado

+ construção civil
17
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Competitividade

Ações e entregas

Inovações
# Sistema financeiro aberto (Open banking)
> consulta pública já iniciada

19

Competitividade

Ações e entregas

Inovações
# Pagamentos instantâneos
> requisitos fundamentais lançados
Disponibilidade

Conveniência

Multiplicidade

Velocidade

Abertura

Fluxo de dados

20

Competitividade

Ações e entregas

Inovações
# Recebíveis de cartão
de crédito

+ crédito

# Digitalização de
Títulos de Crédito

+ dinamismo

21

Competitividade

Ações e entregas

Inovações
# Unicidade e a portabilidade do
registro dos ativos

+ segurança

# Empréstimo de títulos por
CTVM e DTVM

+ opções
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Competitividade

Ações e entregas

Inovações
# Sandbox regulatório
> consulta pública já iniciada

+ empreendedorismo

Ambiente de negócios
tradicional
Avaliação de riscos
Ambiente de testes,
com flexibilidade e
orientação do regulador

Novas tecnologias

23

Competitividade

Ações e entregas

Inovações
# Atualização da Política de
Segurança Cibernética

aperfeiçoamento da
regulação

# Emissão de duplicatas
eletrônicas

+ facilidade

# Lift Learning

+ incentivo

# Seminário sobre Segurança e
Resiliência Cibernética

+ troca de
experiências
24

Competitividade

Ações e entregas

Eficiência de mercado
# Linha Financeira de Liquidez (LFL)
> definição das diretrizes estratégicas
Modelo antigo

Modelo novo

Assistência em caso
de necessidade

Assistência contínua

Títulos públicos
como garantia

Títulos públicos e
privados como
garantia

Menos compulsórios

Mais espaço para o
mercado de capitais
local
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Competitividade

Ações e entregas

Eficiência de mercado
# Criação da área de Competição
e de Estrutura do Mercado
Financeiro no BC (Decem)

+ concorrência

# Lei de Resolução Bancária
(Envio do projeto de Lei
Complementar)

+ proteção dos
recursos do cidadão
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Competitividade

Ações e entregas

Eficiência de mercado
# Cadastro positivo
(regulamentação final)

# Declaração do interesse do
governo no ingresso de
instituições financeiras no país

+ crédito
+ investimentos
menos assimetria

(delegação ao BC)

# Registro eletrônico de ônus e
gravames sobre os títulos
custodiados no Selic

+ agilidade
27

Competitividade

Ações e entregas

Eficiência de mercado
# Anteprojeto de Modernização
de Infraestruturas do
Mercado Financeiro

aperfeiçoamento
regulatório

# Racionalização de regras do
compulsório sobre depósitos
a prazo

+ recursos

> Cerca de R$18 bi liberados
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Competitividade

Ações e entregas

Eficiência de mercado

juros menores
# Redesenho do cheque especial

menos regressividade
+ racionalidade
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Competitividade

Ações e entregas

Eficiência de mercado
# Uso de boletos bancários para
depósitos

+ concorrência

# Ajustes na contribuição
adicional ao Fundo Garantidor
de Crédito (FGC)

+ racionalidade

30

Competitividade

Ações e entregas

Eficiência de mercado
+ competição

# Regulação de caixas eletrônicos
(consulta pública)

# Novas regras para débito
em conta

aperfeiçoamento
regulatório
+ autonomia
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Competitividade

Ações e entregas

Reservas internacionais
# Melhor uso dos instrumentos
disponíveis
•
•

“Casadão”
Operação no spot usando a PTAX

+ estabilidade

# Mais detalhes no informe dos
leilões de câmbio
•

Resultado dos leilões no mercado à vista de
câmbio

•

Volumes aceitos em leilões de câmbio no
mercado à vista

+ transparência

32
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Transparência

Ações e entregas

Crédito rural
# Novos limites de financiamento

# Aprimoramento do
requerimento de capital
> Potencial de + R$16,5 bi

# Encontro de Exigibilidades do
Crédito Rural

+ espaço para
pequenos e médios

+ crédito
menos capital
requerido
+ uniformização
34

Transparência

Ações e entregas

Crédito imobiliário
# Contratos com critérios mais
flexíveis
•
•

Modelo de precificação de imóveis
Migração para o SFH

# Permissão de contratos
indexados a índices de preços
•

+ eficácia

+ financiamento

IPCA e pré-fixado
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Transparência

Ações e entregas

Crédito imobiliário
# Ampliação da portabilidade
de crédito

+ opções

# Aprimoramento da divulgação
sobre crédito imobiliário

+ dados
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Transparência

Ações e entregas

Crédito imobiliário
# Requerimento de capital das
operações garantidas por
imóveis residenciais
(home equity)
•

+ crédito

Redução do fator de ponderação para 35%,
caso o saldo devedor do empréstimo seja de
até 50% do valor de avaliação do imóvel
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Transparência

Ações e entregas

Relacionamento com o Congresso
# Aprimoramento do diálogo do
BC com o Congresso Nacional

processo contínuo

Relacionamento com grandes
investidores internacionais de
portfólio
# Criação da Gerência de
Relacionamento com
Investidores Internacionais de
Portfólio no BC

+ articulação
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Transparência

Ações e entregas

Comunicação das ações do BC
# Novo site do BC em inglês
# Melhora do fluxo de recursos
entre BC e Tesouro Nacional

+ transparência
+ relacionamento

> Lei nº 13.820/2019

# Reestruturação do Indicadores
Econômicos Consolidados
# Central de Demonstrações
Financeiras
# Estatísticas de crédito ampliado
ao setor não financeiro

+ gestão
+ comparabilidade

+ informação
39
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Educação

Ações e entregas

Educação financeira
# 1º Mutirão de Renegociação e
Orientação Financeira (BC e
Febraban)

+ oportunidade

# Educação financeira nas
escolas (Projeto Aprender
Valor)

+ formação básica

# Semana Nacional de Educação
Financeira

+ sensibilização

41

Educação

Ações e entregas

Educação financeira
# Assistente virtual no
atendimento ao cidadão (Din)

+ tecnologia

# Acordo com o Serviço de
Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop)

+ capacitação

# Acordo para viabilização do
Museu de Economia

+ formação
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#3
AONDE QUEREMOS
CHEGAR

43

Motivação

Aonde queremos chegar

Menos custo de
entrada e mais
inclusão e
participação

Juro longo mais baixo
permite financiamento
privado para os
grandes agentes

Mais fomento
público aos
pequenos e
médios

Modernização
para liberar
mais valor à
sociedade

Tecnologia para agilizar e baratear as transações

44

Imobiliário

Mercado de
capitais

Cooperativas

Mais recursos

Microcrédito

Melhor alocação

Cidadania
financeira

Dívida
privada

Aonde queremos chegar
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#3
IMOBILIÁRIO

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Imobiliário
Mercado
imobiliário

Home
equity

Efeito
renda/riqueza

IPCA & juros
pré-fixado

Juros longos e
securitização

Aonde queremos chegar
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Principais canais
IPCA & juros
pré-fixados

Imobiliário

Uso, nos financiamentos imobiliários,
do IPCA como indexador dos contratos

# Esperado para um ano foi alcançado
em 45 dias
# + R$6 bi concedidos
# + R$15 bi aprovados

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Imobiliário
Juros longos e securitização – DI futuro
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Anos
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Principais canais

Imobiliário
Efeito-renda e portabilidade – ciclo virtuoso
Potencial efeito-renda:
# R$1,9 bi/ano na economia
# R$1.210/ano por família atendida
# Portabilidade ainda é muito baixa → saldo portado: R$170 mi

Efeito
renda/riqueza

R$ bilhões
290
270

250
230
210
190
170
150

Saldo de crédito e taxas do SFH

%

15
269 14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Abr Jul OutJan Abr Jul OutJan Abr Jul OutJan Abr Jul OutJan Abr Jul OutJan Abr Jul Nov
2015
2016
2017
2018
2019

Saldo de crédito(esq.)

Taxa de concessões

Selic

Taxa da carteira

Portabilidade no SFH
Unidades
0,17 2.000

R$ bilhões
0,18

0,16

1.800

1.760

1.600

0,14

1.400

0,12

1.200

0,10

1.000

0,08

642 800

0,06

600

0,04

400

0,02

200

0,00

0
Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr
2015
2016
2017
2018
2019

Saldo portado (esq.)

Total de pedidos

Out
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Pedidos efetivados

Principais canais

Imobiliário

Home
equity

Home Equity:
elevado potencial

# Crescimento de 55% em 2019 até setembro,
alcançando volume de mais de R$300 mi
# Cerca de R$500 bi podem ser injetados no mercado
# A taxa média chega à casa dos 14% a.a.
# Grandes instituições financeiras têm reforçado a
oferta do produto, com redução de taxas, enquanto
as startups ampliam o volume de recursos para a
modalidade
Aonde queremos chegar
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Mercado imobiliário

Principais canais

Imobiliário

Construção civil em recuperação
Contribuição de cada UF para o emprego na construção civil
p.p. 1,0

0,82
0,8

0,65
0,53

0,6

0,36

0,4
0,23

0,2

0,10

0,06

0,13

0,31

0,09

0,07

0,0
-0,2

-0,16

-0,16

-0,16

-0,09

-0,25

-0,4
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#3
COOPERATIVAS

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Cooperativas
Cooperativas

Melhor distribuição
dos recursos

Novas fontes

Governança
Aonde queremos chegar
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Principais canais

Cooperativas
Novas
fontes

Novos instrumentos
# Letra financeira
# Poupança rural e imobiliária
# Letra imobiliária garantida

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Cooperativas
Intervenção: centrais
e confederações

Governança

Governança
do FGCoop

Assembleias
virtuais

Empréstimo
sindicalizado

Depósito Interfinanceiro
Cooperativo

Área de
admissão

Captação de poupança
por singulares

Área de
atuação
Fundos constitucionais
(funding)

Aonde queremos chegar
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Melhor distribuição
dos recursos

Principais canais

Cooperativas

Maior participação (%)
cooperativas no crédito

cooperados no SNCC

40

30
15

24

26

20

16
8

8
0
out/19

22

40
20

9

0
18

cooperados de baixa renda

43
26

33

50
35

26,5

0
18

out/19

22

18

out/19

22

Barra da esquerda: em valor
Barra da direita: em número
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Cooperativas

Principais canais

Cooperativas

Aonde queremos chegar
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#3
MICROCRÉDITO

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Microcrédito
Microcrédito

Fintechs

Bancos
tradicionais

Microcrédito
produtivo
orientado

Plataformas
digitais

Aonde queremos chegar
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Principais canais

MPO

Microcrédito

Microcrédito Produtivo Orientado (MPO)
1. Limite de enquadramento: de R$200 mil para R$360 mil
2. Dispensa da visita presencial para abertura de processo
3. Permissão para entidades especializadas prestarem serviços
de orientação e acompanhamento de crédito
Direcionamento dos depósitos à vista
4. Instrumento de política mais ágil para evitar empoçamento
Operações de microcrédito
5. Aumento compensado no direcionamento (5%)
6. Facilitar a manutenção do atendimento à microempresa

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Microcrédito

Plataformas
digitais

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Microcrédito

Bancos
tradicionais

Bancos tradicionais
passam a dar mais
foco no produto

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Fintechs

Microcrédito

Plataformas digitais
Fintechs de crédito
Dinamismo ao segmento
Crescimento de 300% a.a.

Aonde queremos chegar
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Microcrédito

Principais canais

Microcrédito
Microcrédito Produtivo Orientado
Efeito das medidas para o setor

3,5

10

2,5

6

1,5

2

0,5
Atual

Carteira ativa

milhões

R$ bilhões

14

Projetado

Clientes

Aonde queremos chegar
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#3
DÍVIDA PRIVADA

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Dívida privada
Dívida privada

Redução da
necessidade de
liquidez

Linha
financeira de
liquidez

Menor prêmio na captação
Menor custo na emissão
Aonde queremos chegar
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Principais canais

Dívida privada
Linha financeira de
líquidez

Mercado de dívida privada
Melhor apreçamento
Maior liquidez
+ mercado secundário
+ mercado de repos
Liberação de valor de liquidez

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Dívida privada
Captação não bancária

R$ bilhões

Variação acumulada dos estoques - não bancária

45
Menor prêmio na captação
Menor custo na emissão

230

30

130

15
30

0
-15
Elevado potencial
Alterações recentes têm
impulsionado esse mercado

-70
Jan
2016

Abr

CRI

Jul

Out

CRA

Jan
2017

Abr

Jul

Out

Jan
2018

Notas comerciais

Abr

Jul

Out

Demais

Jan
2019

Abr

Jul

Nov

Debêntures (dir.)
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Redução da
necessidade de
liquidez

Principais canais

Dívida privada
Estoque de depósitos compulsórios
R$ bilhões

444
(100%)

500
450
400
350

239
(54%)

300
250

165
(37%)

200

150
100

39 (9%)
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Rec. a prazo

Poupança

Adicional

Aonde queremos chegar

Nov

Total
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Dívida privada

Principais canais

Dívida privada

Número de contratos emitidos
(debêntures)

Mais recursos no mercado
Melhor precificação
Melhor alocação de recursos
Menor custo de captação para
empresas

800
600
400
200
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aonde queremos chegar
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#3
CIDADANIA FINANCEIRA

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Cidadania financeira
Cidadania financeira

Tecnologia a serviço do cidadão

Orçamento sob
controle

Crédito
consciente

Poupança ativa

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Cidadania financeira
Orçamento sob
controle

Tecnologia a serviço do cidadão

Entender os orçamentos
pessoal e familiar
Aonde queremos chegar
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Principais canais

Cidadania financeira
Tecnologia a serviço do cidadão

Poupança ativa

Guardar para realizar
projetos e sonhos
Aonde queremos chegar
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Crédito
consciente

Principais canais

Cidadania financeira
Tecnologia a serviço do cidadão

Usar sempre o produto mais
adequado para cada situação
Aonde queremos chegar

76

Cidadania financeira

Principais canais

Cidadania financeira
Tecnologia a serviço do cidadão

Controle do cidadão
sobre sua vida financeira
Aonde queremos chegar

77

Principais canais

Cidadania financeira
Tecnologia a serviço do cidadão

Como faremos essa roda girar?
• Projeto Aprender Valor
Educando 22 milhões de alunos em todo o Brasil
• Mutirões semestrais
Meta de 1 milhão de pessoas por evento
• Plataforma personalizada de educação financeira
Parceria com a Febraban
• Milhagem
Educação financeira gera pontos para melhorar o risco do
cliente em bancos e birôs de crédito
• Combate ao superendividamento
Plano de ação para esse público
• Soluções para baixa renda
Produtos e comunicação personalizados
• Inovação
Concurso para desenvolver soluções em educação financeira
Aonde queremos chegar
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#3
INICIATIVA MERCADO
DE CAPITAIS (IMK)

Aonde queremos chegar
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Principais canais

Iniciativas no Mercado
de Capitais

Ampliação do acesso
ao mercado

Mercado de capitais

Reinvenção dos mercados
com dinheiro privado

Desintermediação e redução
dos custos de emissão
Aonde queremos chegar
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Principais canais

Mercado de capitais
Reinvenção dos mercados
com dinheiro privado

Concessões líquidas - empresas e famílias
300

200
100
0

159
167
103

31

72
-119

-100
-200

-176

183

201

57
-98

-64

-71

2017

2018

2019*

-100

-300

-400
2013
Crédito direcionado

2014

2015

2016

Demais modalidades de crédito (ex-direcionado)

Crédito Consolidado

Fonte: BCB
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Principais canais

Mercado de capitais
•
•
•
Desintermediação e
redução dos custos de
emissão

•

•
•
•
•

Redução do custo de hedge para setor de infraestrutura
Expansão do crédito garantido por imóveis
Criação de instrumentos de dívida para pequenas e
médias empresas
Maior clareza nas regra de tributação de investidores
estrangeiros
Criação de mecanismos para distribuição no exterior de
títulos emitidos por empresas privadas brasileiros (LIG e
CRA)
Estímulo à inovação e novos modelos de negócios
(sandbox regulatório)
Estímulo aos fundos imobiliário
Estímulo ao funding de longo prazo
Aonde queremos chegar
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Ampliação do
acesso ao mercado

Principais canais

Mercado de capitais
Maior participação
Debêntures

Número de pessoas na Bolsa
1800

R$ bilhões

180

Emissões acumuladas em 12 meses

1536

144

milhares

1200

108

564

557

72

564

600
36

0
0
2014

2015

2016

2017

2018

Número de investidores PF na bolsa de valores

2019

Dec
2015

Jun
2016

Dez
2016

Jun
2017

Dez
2017

Jun
2018

Dez
2018

Jun
2019

Fonte: BCB / B3
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Iniciativas no Mercado de Capitais

Principais canais

Mercado de capitais

Índice de capitalização do mercado (% do PIB)
140

125

110
jul/16

jan/17

jul/17

jan/18

jul/18

jan/19
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jul/19
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#4
COMO TUDO SE CONECTA

85

#5
CRONOGRAMA

90

OBRIGADO
www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag

ROBERTO CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
9 de janeiro de 2020
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Conceitos sobre inclusão
O que é cooperativa de crédito?
O que são as fintechs de crédito?
Saiba a diferença entre cidadania, educação e
inclusão financeira
<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>

Veja dicas de poupança e investimento
<https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/poupanca
A dimensão Inclusão significa a facilidade de acesso ao mercado para todos: pequenos e grandes,
investidores e tomadores, nacionais e estrangeiros. Entre as medidas para alcançar esse objetivo, estão
plataformas digitais, menos burocracia e simplificação de procedimentos.
O BC especialmente atua para que fontes privadas de financiamento ocupem mais espaço no mercado, de
forma que se permita a redução da participação do governo nesse segmento.
TODAS

NAO INICIADA

EM
ANDAMENTO

Microcrédito
Conversibilidade
Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK)
Cooperativismo

CONCLUÍDA

e-investimento>

×

Microcrédito
Objetivo: Aumentar a relevância e a penetração do microcrédito no
mercado.

Conceitos sobre inclusão

Ações:
Plataforma digital Microcrédito - Concluída
Aperfeiçoamentos dos instrumentos especializados para

prestação de garantias: LC nº 169/2019; Lei nº 13.999/2020;
Resolução CMN n° 4.822/2020 e 4.734/2019 - Concluída

O que é cooperativa de crédito?
O que são as fintechs de crédito?
Saiba a diferença entre cidadania, educação

e inclusão financeira
Aperfeiçoamento regulatório - recursos direcionados MPO: Lei <https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>
nº 13.999/2020 - Concluída
Veja dicas de poupança e investimento
Aperfeiçoamento dos segmentos especializados na originação <https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/poupanca
A dimensão Inclusão significa a facilidade de acesso ao
paraLei
todos:
pequenos e grandes,
de mercado
microcrédito:
n° 13.999/2020;
Resolução CMN n°
e-investimento>
investidores e tomadores, nacionais e estrangeiros. Entre
as
medidas
para
alcançar
esse
objetivo,
estão
4.792/2020 - Concluída
plataformas digitais, menos burocracia e simplificaçãoCriação
de procedimentos.
de mecanismos de mensuração e acompanhamento
do mercado de microcrédito: Carta-circular BC n° 3.961/2020 O BC especialmente atua para que fontes privadas de financiamento ocupem mais espaço no mercado,
Concluída
de forma que se permita a redução da participação do governo nesse segmento.
TODAS

NAO INICIADA

Microcrédito
Conversibilidade
Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK)
Cooperativismo

EM
ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Fechar

×

Conversibilidade
Objetivo: Simplificar e modernizar a regulamentação de câmbio e
capitais internacionais

Conceitos sobre inclusão

Ações:
Simplificação cambial - Modernização da regulamentação do

O que é cooperativa de crédito?

câmbio e dos capitais internacionais - Resolução CMN n°

O que são as fintechs de crédito?
Saiba a diferença entre cidadania, educação

4.942/2021; Resolução BCB n° 137/2021; Lei n° 14.286/2021.

e inclusão financeira
<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>

A dimensão Inclusão significa a facilidade de acesso ao mercado para todos: pequenos e grandes,
investidores e tomadores, nacionais e estrangeiros. Entre as medidas para alcançar esse objetivo, estão
plataformas digitais, menos burocracia e simplificação de procedimentos.
O BC especialmente atua para que fontes privadas de financiamento ocupem mais espaço no mercado,
de forma que se permita a redução da participação do governo nesse segmento.
TODAS

NAO INICIADA

Microcrédito
Conversibilidade
Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK)
Cooperativismo

EM
ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Veja dicas de poupança e investimento
<https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/poupanca

Fechar e-investimento>

×

Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK)
Objetivo: Avançar nas mudanças que permitam o desenvolvimento
pleno do mercado de capitais brasileiro, com base no livre mercado

Conceitos sobre inclusão

Ações:

Aperfeiçoamento regulatório dos mercados financeiros - IMK: O que é cooperativa de crédito?
Lei nº 13.986/2020; Resolução CMN n° 4.754/2019; Resolução O que são as fintechs de crédito?
CMN n° 4.948/2021; PL n° 4.188/2021 encaminhado ao
Saiba a diferença entre cidadania, educação
Congresso Nacional em 25/11/2021.
e inclusão financeira
<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>
Veja dicas de poupança e investimento
<https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/poupanca

A dimensão Inclusão significa a facilidade de acesso ao mercado para todos: pequenos e grandes,
investidores e tomadores, nacionais e estrangeiros. Entre as medidas para alcançar esse objetivo, estão
plataformas digitais, menos burocracia e simplificação de procedimentos.
O BC especialmente atua para que fontes privadas de financiamento ocupem mais espaço no mercado,
de forma que se permita a redução da participação do governo nesse segmento.
TODAS

NAO INICIADA

Microcrédito
Conversibilidade
Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK)
Cooperativismo

EM
ANDAMENTO

CONCLUÍDA

e-investimento>

Fechar

×

Cooperativismo
Objetivo: Expandir o cooperativismo.
Ações:

Conceitos sobre inclusão
O que é Cooperativa de Crédito?

O que é cooperativa de crédito?
O que são as fintechs de crédito?
Saiba a diferença entre cidadania, educação
e inclusão financeira
<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>
Veja dicas de poupança e investimento
<https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/poupanca

A dimensão Inclusão significa a facilidade de acesso ao mercado para todos: pequenos e grandes,

e-investimento>

investidores e tomadores, nacionais e estrangeiros. Entre as medidas para alcançar esse objetivo, estão
plataformas digitais, menos burocracia e simplificação de procedimentos.
O BC especialmente atua para que fontes privadas de financiamento ocupem mais espaço no mercado,
de forma que se permita a redução da participação do governo nesse segmento.
Aprimoramento da Gestão de Governança: PLP n° 27/2020
TODAS

NAO INICIADA

Microcrédito

AprimoramentoEM
da organização sistêmica
e da eficiência do
CONCLUÍDA
segmento:
PLP n° 27/2020; Resolução BCB n° 987/2021
ANDAMENTO
Cooperativismo - Fomento de atividades e negócios: PLP n°
27/2020

Conversibilidade
Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK)
Cooperativismo

Fechar

A dimensão Competitividade busca a adequada precificação por meio de instrumentos de acesso
competitivo aos mercados. Há diversas inovações, impulsionadas por tecnologia, que incentivam a
competição.
Paralelamente, há desafios para reduzir barreiras, agilizar procedimentos e gerenciar riscos.

TODAS

NAO INICIADA

Eficiência de mercado
Inovações
Reservas internacionais

EM
ANDAMENTO

CONCLUÍDA

×

Eficiência de mercado

×

Ações:
Lei de Resolução Bancária: PLC nº 281/2019
Acessão Brasileira à OCDE
Sistemas de Pagamentos Transfronteiriços
Cadastro Positivo: LC n° 166/2019 Decreto nº 9.936/2019
Resolução CMN n° 4.737/2019 e Circular BCB n°
3.955/2019 - Concluída
Aprimoramento das Linhas Financeiras de liquidez - LFL:
Sustentabilidade - Resolução BCB n° 110/2021; Resolução
BCB n° 145/2021 - Concluída
A dimensão Competitividade busca a adequada precificação
por meio
de instrumentos
de acesso
Redução
estrutural
dos recolhimentos
compulsórios:
competitivo aos mercados. Há diversas inovações, impulsionadas
por
tecnologia,
que
incentivam
a n° 3.975,
Resolução CMN n° 4.774/2020, Circular BCB

competição.

3.986 e 3.987/2020. - Concluída

Lei das Infraestruturas do Mercado Financeiro - LIMF
Paralelamente, há desafios para reduzir barreiras, agilizar procedimentos e gerenciar riscos.
Aumento da eficiência da atuação do BC no mercado

TODAS

NAO INICIADA

monetário: Carta Circular BCB nº 4.004/2020; Lei n°
14.185/2021 e Resolução n° 129/2021 (Depósitos
CONCLUÍDA
Voluntários) EM
ANDAMENTO
Taxas
referenciais do mercado financeiro

Eficiência de mercado

Mercado secundário de títulos públicos federais: Circular
BCB nº 3.954/2019

Inovações

Decreto para simplificar autorização para participação de
estrangeiros no SFN: Decreto nº 10.029/2019 - Concluída

Reservas internacionais

Criação do Departamento de Competição e de Estrutura
do Mercado Financeiro (Decem) - Concluída

Fechar

Inovações

×

Objetivo: Preparar o sistema financeiro para um futuro tecnológico e
inclusivo
Ações:
Pagamentos instantâneos - PIX DICT SPI (Pix) - Concluída
Pix - Agenda evolutiva (Pix): Consulta Pública n° 87/2021.
Implementação do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking).
Melhorar o ambiente das garantias no País: Lei n° 13.986/2020;
Resolução CMN n° 4.734/2019, 4.815/2020; Circular BCB n°
3.952/2019; Lei 14.031/2020; Circular BCB nº 4.036/2020;
Resolução BCB Nº 72/2021; Resolução CMN Nº 4.888/2021; IN
A dimensão Competitividade busca a adequada precificação
por meio PL
de n°
instrumentos
acesso
BCB n° 121/2021;
4.188/2021de
- Concluída
competitivo aos mercados. Há diversas inovações, impulsionadas
tecnologia,
que incentivam
a
Digitalização depor
Títulos
de Crédito:
Lei nº 13.986/2020;
competição.

Resolução CMN nº 4.815 e Circular BCB nº 4.016. - Concluída

Aprimoramento da supervisão do risco cibernético do
Paralelamente, há desafios para reduzir barreiras, agilizar procedimentos e gerenciar riscos.
SFN: Resolução CMN n° 4.893/2021 - Concluída

TODAS

Implementação do Programa de Aprimoramento da Resiliência
Cibernética (PARC) do SFN e do SPB. Resolução BCB nº
NAO INICIADA 85/2021; IN BCBEM
CONCLUÍDA
nº 99/2021; IN BCB n°
134/2021.

SandboxANDAMENTO
Regulatório: Resoluções CMN n° 4.865 e 4.866/2020;

Eficiência de mercado

Resoluções BCB n° 29 e 50/2020; Resolução BCB n° 77/2021 Concluída

Inovações

1º Ciclo do Sandbox Regulatório.
Moeda Digital: Divulgação das diretrizes gerais de uma moeda

Reservas internacionais

digital para o Brasil, em 24/05/2021.

Pagamentos Instântaneos

O que é Open Banking?

Benefícios do Open Banking

×

Reservas internacionais

Reservas internacionais
Objetivo: Aperfeiçoar os instrumentos de atuação no mercado de
câmbio e na gestão das reservas internacionais.
Ações:
Gestão das Reservas Internacionais(Sustentabilidade)
- Concluída
Instrumentos de atuação cambial: Resolução BCB n° 76/2021
- Concluída
A dimensão Competitividade busca a adequada precificação por meio de instrumentos de acesso
Reservas
internacionais
competitivo aos mercados. Há diversas inovações, impulsionadas por
tecnologia,
que incentivam a
competição.
500.000

Paralelamente, há desafios para reduzir barreiras, agilizar procedimentos e gerenciar riscos.

TODAS

400.000

NAO INICIADA

EM

CONCLUÍDA

ANDAMENTO
Eficiência de mercado

300.000

Inovações
200.000

Reservas internacionais
100.000

0

Fechar

Informações sobre as atividades do
Banco Central
Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaaut
Veja discursos e apresentações do presidente e dos
diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>
A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para que a
informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoe

Não encontrou o que procurava? Fale conosco

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco
Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

×

Crédito Imobiliário

Objetivo: Modernizar a captação de recursos para a construção civil.
Ações:

Informações sobre as atividades do
Banco Central
home equity: Resolução CMN nº 4.754/2019 e Circular BCB n°
Diagnóstico e eventuais propostas de aperfeiçoamento do
3.967/2019
Financiamentos imobilários com atualização do saldo devedor
baseada em índices de preços: Resolução CMN n° 4.739/2019 Concluída

Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos
diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>

A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.

Fechar
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços

O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

×

Crédito Rural
Objetivo: Aperfeiçoar a política de crédito para o campo e a gestão
de risco da atividade rural
Ações:

Informações sobre as atividades do
Banco Central

Crédito Rural

Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC
Aperfeiçoamento do modelo de política agrícola relacionado ao
crédito rural e a gestão de risco: Lei nº 13.986/2020; Resolução
CMN n° 4.709; 4.716; 4.725 e 4.726/2019

A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços Fechar

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos
diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>
O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

×

Relacionamento com o Congresso Nacional
Ações:

Aprimorar o relacionamento do BCB com o Congresso Nacional:
Concluída
Informações

sobre as atividades do
Banco Central
Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC

Fechar

A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos
diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>
O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

×

Transparência na comunicação em política
monetária
Desenvolver métodos de aferir a eficácia da comunicação das
ações do BC: Concluída
Aperfeiçoar a comunicação do BC relacionada à política
monetária: Concluída

Informações sobre as atividades do
Banco Central
Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos

Fechar
A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços

diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>
O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

×

Comunicação das ações do Banco Central

Aperfeiçoar as ações de comunicação do BC e ampliar o contato
com a mídia e com o público.
Intensificar o uso de mídias sociais e de publicidade: Concluída

PL - Racionalização dos Processos de Autorização, Regulação eInformações sobre
Supervisão - Lei nº 4.595
Banco Central
Disseminar e divulgar a pesquisa do BC em economia e finanças

as atividades do

Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos

Fechar

A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços

diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>
O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

×

Relacionamento com investidores internacionais

Objetivo: Desenvolver mecanismos para melhorar o relacionamento
do governo brasileiro com grandes investidores em portfólio
Ações:
Criação no BC de área de relacionamento com investidores
internacionais de Portfólio (Gerip)

Informações sobre as atividades do
Banco Central
Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos
diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>

Fechar
A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços

O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

×

Cidadania Digital
Ações:
Aprimorar o chatbot do Banco Central – Din
Criar o Portal Meu BC

Informações sobre as atividades do
Central

Implementar o produto Valores a Receber - Resolução BCB n°
Banco
98/2021

Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos
diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>

Fechar
A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços

O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

×

Regulação Financeira
Objetivo: Aumentar a efetividade da regulação financeira,
fortalecendo a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro
Ação:

Informações sobre as atividades do
Banco Central
Implementação de Avaliação de Impacto Regulatório - Aprimora
Acompanhe o dia a dia dos gestores do BC

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaauto
Veja discursos e apresentações do presidente e dos
diretores
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/discursos>

Fechar
A dimensão Transparência aprimora o processo de formação de preço e as informações de mercado e do BC. Ela investe
no incremento da comunicação, na avaliação de resultados e na simetria de informação.
Para tanto, é fundamental o relacionamento com parlamentares, investidores e o grande público. O BC trabalha para
que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento de crédito e nos serviços

O BC é um dos órgãos mais aderentes à Lei de
Acesso à Informação. Confira o conteúdo divulgado
<http://dadosabertos.bcb.gov.br/>
Acesse a maior base de dados abertos do governo

federal
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/informacoes

financeiros.

TODAS

NAO INICIADA

Crédito imobiliário
Crédito rural
Relacionamento com o Congresso Nacional
Transparência na comunicação em política monetária
Comunicação das ações do Banco Central
Relacionamento com investidores internacionais
Cidadania Digital
Regulação Financeira

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

Não encontrou o que procurava? Fale conosco
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco

Informações sobre as atividades do Banco
Central
O que é cidadania financeira?

<https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents
Saiba a diferença entre educação e inclusão financeira
<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>
Inscreva-se nos cursos oferecidos pelo Banco Central
A dimensão Educação almeja conscientizar o cidadão para que todos participem do mercado e cultivem o hábito de poupar. Nesse sentido, é
chave a participação de agentes de mercado, como cooperativas e distribuidores de microcrédito.
Para atingir alta capilaridade, a dimensão prossegue também no esforço de plena implementação da Base Nacional Comum Curricular, em que
consta a educação financeira como conteúdo programático elegível para escolas.

TODAS
Educação Financeira

NAO INICIADA

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

<https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/treinamento>
Visite o Museu de Valores em Brasília
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/museu>

×

Educação Financeira
Objetivo: Aprofundar ações com agentes de mercado e
governamentais.
Ações:

Propor ações de educação e soluções financeiras para o público
de baixa renda
Projeto "Aprender Valor"
Fomentar ações de educação financeira com o SFN:

Propor ações de apoio ao superendividado
Museuede
Economia
Virtual
A dimensão Educação almeja conscientizar o cidadão para que todos participemLançar
do mercado
cultivem
o hábito
de poupar. Nesse sentido, é
Semana Nacional de Educação Financeira - Concluída
chave a participação de agentes de mercado, como cooperativas e distribuidoresRealizar
de microcrédito.
Para atingir alta capilaridade, a dimensão prossegue também no esforço de plena implementação da Base Nacional Comum Curricular, em
que consta a educação financeira como conteúdo programático elegível para escolas.

Fechar

Educação Financeira

NAO INICIADA

EM ANDAMENTO

CONCLUÍDA

O que é cidadania financeira?

<https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/c
Saiba a diferença entre educação e inclusão financeira

Comunicado BCB n° 34.201
Inaugurar Museu de Economia Presencial

TODAS

Informações sobre as atividades do Banco
Central

<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>
Inscreva-se nos cursos oferecidos pelo Banco Central
<https://cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/treinamento>
Visite o Museu de Valores em Brasília
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/museu>

Veja mais
Nova agenda sustentável do Banco Central
(BC).

A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação de recursos
direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.
TODAS

NAO INICIADA

Responsabilidade socioambiental do BC
Regulação
Supervisão
Parcerias
Políticas

EM
ANDAMENTO

CONCLUÍDA

×

Responsabilidade socioambiental do BC
Ações:

Promoção da cultura de sustentabilidade pelo CRSO
Revisão da Política de Responsabilidade Socioambiental doVeja
BC
pelo CRSO - Concluída
Reduzir impacto ambiental verificado nos processos de meio
circulante
Incluir o Tema RSA no Museu de Economia
Desenvolvimento de relatório de riscos socioambientais do BC Concluída
A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação de recursos
direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.
TODAS

NAO INICIADA

EM
ANDAMENTO

Responsabilidade socioambiental do BC
Regulação
Supervisão
Parcerias
Políticas

CONCLUÍDA

Fechar

mais

Nova agenda sustentável do Banco Central
(BC).

×

Regulação
Ações:

Aprimoramento da regulação sobre riscos socioambientais
(RSA): Consulta Pública 85/2021; Resoluções CMN n° 4.943,
Veja
4.944 e 4.945 - Concluída
Aprimoramento da divulgação de informações por IFs, com base
nas recomendações da TCFD: Consulta Pública n° 86/2021;
Resolução BCB n° 139/2021; Instrução Normativa BCB n° 153/2021 Fase 1: concluída.
Bureau Verde de Crédito Rural: Consulta Pública n° 82/2021;
Resolução BCB n° 140/2021.
A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação de recursos
direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.
TODAS

NAO INICIADA

EM
ANDAMENTO

Responsabilidade socioambiental do BC
Regulação
Supervisão
Parcerias
Políticas

CONCLUÍDA

Fechar

mais

Nova agenda sustentável do Banco Central
(BC).

×

Supervisão
Ações:

Construção de testes de estresse para riscos climáticos
Estruturação e ampliação da coleta de informações sobre riscos
Veja
socioambientais - Concluída
Captura de informações de riscos sociais, ambientais e
climáticos
Aperfeiçoamento do Processo de Supervisão de Risco Social,
Ambiental e Climático (RSAC)

A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação de recursos
direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.

Fechar
TODAS

NAO INICIADA

EM
ANDAMENTO

Responsabilidade socioambiental do BC
Regulação
Supervisão
Parcerias
Políticas

CONCLUÍDA

mais

Nova agenda sustentável do Banco Central
(BC).

×

Parcerias
Ações:

Entrada do BCB para o Network for Greening the Financial
System (NGFS): Indicação dos representantes do BCB - Ofício
Veja
6771/2020 - Gapre/BCB - Concluída
Desdobramento do Memorando de Entendimento com a
Climate Bonds Initiative (CBI) - Memorando de Entendimento
assinado em 08/09/2020

A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação de recursos
direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.
TODAS

NAO INICIADA

EM
ANDAMENTO

Responsabilidade socioambiental do BC
Regulação
Supervisão
Parcerias
Políticas

CONCLUÍDA

Fechar

mais

Nova agenda sustentável do Banco Central
(BC).

×

Políticas
Criação de linha financeira de liquidez sustentável - Concluída

Inclusão de critérios de sustentabilidade para seleção de
contrapartes na gestão das reservas internacionais e para aVeja
seleção de investimento- Concluída

Nova agenda sustentável do Banco Central
(BC).

Fechar

A nova agenda sustentável do Banco Central (BC) tem um papel fundamental na alocação de recursos
direcionada para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna.
TODAS

NAO INICIADA

EM
ANDAMENTO

Responsabilidade socioambiental do BC
Regulação
Supervisão
Parcerias
Políticas

mais

CONCLUÍDA

Coletânea de Pós-Graduação [Políticas Públicas]
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