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ESCOLA DE POSo-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

DA FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS 

C I R C U L A R N9 13/85 

Assunto: Defesa PÚblica de Tese de 

Doutoramento. 

Comunicamos formalmente à Congregaçao da Escola 

que está marcada para dia 03 de Maio de 1985 (6a. feira), às 

lS:30h., no Auditório Eugenio Gudin (109 andar), a apresentação 

e defesa pública da Tese de Doutorado, intitulada "A DETERMI

NAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM UMA ECONOMIA FINANCEIRAMENTE ABERTA!', 

do candidato ao 'títul6 de Doutor em Economia, Roberto Moreno 

Moreira. 

Remetemos, em anexo, aos membros da Congregação, 

cópia da súmula da referida Tese, para que seja antecipadamen 

te apreciada pelos Professores desta EPGE. 

A Banca-Examinadora "ad hoc" designada pela Esco 

la será composta pelos doutores: José Luiz Carvalho, Roberto 

~~ Castello Branco, Paulo Guedes e Fernando de Holanda Barbosa , 

(Presidente) • 

Com esta convocaçao oficial da Congregação de 

Professores da Escola, estão ainda convidados a participarem 

desse ato acadêmico todos os alunos da EPGE, interessados da 

FGV e de outras instituições. 

Rio de Janeiro, 03 de abril de 1985 
-.'0-

~ 
EPGEjlBRE 

'- ,~~~~,..-r ______ 

rio Henri 

EPGE/FGV 



ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

PRAIA DE BOTAFOGO, 190/10.0 ANDAR 
RIO DE .JANEIRO - BRASIL - CEP 22.2ÕO 

LAUDO SOBRE TESE DOUTORAL 

Tendo examinado o trabalho "A DETERMINAÇÃO DA TAXA 

DE JUROS EM UMA ECONOMIA FINANCEIRAMENTE ABERTA", submetido 

pelo Sr. Roberto Moreno Moreira ã Congregação da EPGE, como 

Tese, para obtenção do título de Doutor em Economia, sou de 

parecer seja aprovado, outorgando-se ao candidato e autor 

deste trabalho o título pretendido. 

Rio de Janeiro, 03 de de 1985 

A-4 Formato Internacional 
210x297mm 

da EPGE 



ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

PRAIA DE BOTAFOGO, 190/10.0 ANDAR 
RIO DE ..JANEIRO - BRASIL - CEP 22.250 

LAUDO SOBRE TESE DOUTORAL 

Como integrante da Banca Examinadora, designado pela 

EPGE para julgar a tese doutoral intitulada "A DETERMINAÇÃO DA TAXA 

DE JUROS EM UMA ECONOMIA FINANCEIRAMENTE ABERTA", do candidato ao 

título, Sr. ROBERTO MORENO MOREIRA, apresento as seguintes 

ções que justificam meu parecer e voto: 

1) O candidato demonstrou sólidos conhecimentos de 

mLa numa economia aberta; 

ponder~ 

macroecono 

2) O instrumental econometrico foi adequadamente utilizado; 

3) Os resultados obtidos a partir da investigação realizada co~ 

tribuem de maneira relevante para esclarecer o comportamento da taxa 

de juros no Brasil. 

vada e outorgado 

trabalho. 

A-4 Formato Internacional 
210X297mm 

Assim, sou de parecer que a referida tese seja 

o título pretendido pelo candidato e autor 

apr~ 

deste 

Rio de Janeiro(RJ), 3 de maLO de 1985. 

Roberto 

~t1?v--
da ~unha Caste110 
Professor da EPGE 

Branco 
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DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

PRAIA DE BOTAFOGO, 190/10,0 ANDAR 
RIO DE ..JANEIRO - BRASIL - CEP 22,250 

LAUDO SOBRE TESE DOUTORAL 

Como integrante da Banca Examinadora, designado 

pela EPGE para julgar a tese doutoral, intitulada liA 

DETERMINACAO DA TAXA DE JUROS EM UMA ECONOMIA FINAN -

CEIRAMENTE ABERTA", do economista ROBERTO MORENO MO -

REIRA, declaro que face ao fato de o candidato utili

zar eficientemente o instrumental teórico; tratar ade 

quadamente o aspecto empirico de um tema reconhecida

mente arduo e perceber a relevância de estudar um as

sunto tão oportuno, sou de parecer que a referida Te

se seja aprovada e outorgado o titulo de Doutor em 

Economia pretendido pelo autor deste trabalho. 

A-4 Formato Internacional 
210x297mm 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 1985. 

PAULO ROBERTO NUNE 
Professor da EPGE 



ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 
DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

PRAIA DE BOTAFOGO, 190/10.0 ANDAR 
RIO DE JANEIRO - BRASIL - CEP 22.250 

LAUDO SOBRE TESE DOUTORAL 

Como integrante da Banca Examinadora designado pela 

EPGE para julgar a tese de Doutorado intitulada liA DETERMINA-

çÃO DA TAXA DE JUROS EM UHA ECONOMIA FINANCEIRAMENTE ABERTA", 

do candidato ao titulo, Sr. ROBERTO MORENO MOREIRA, apresento 

as seguintes ponderações que justificam meu parecer e voto: 

1) O autor contribuiu com a sua pesquisa para um melhor conhe 

cimento dos fatores que determinaram o comportamento da ta 

xa de juros na economia brasileira em periodo recente; 

2) O autor revela no seu trabalho que sabe combinar a teoria 

econômica e os métodos estatisticos, dentro da boa tradi-

çao econométrica, aplicando-as com proficiência na inves-

tigação de hipóteses alternativas sobre o comportamento da 

taxa de juros. 

Assim, e nessas condições, sou de parecer que a.re-

ferida TESE seja aprovada e outorgado o titulo pretendido pe-

lo candidato e autor deste trabalho. 

A-f Formato Internacional 
210x297mm 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 1985 

Fernando de Holanda Barbosa, 
Subdiretor de Pesquisas/EPGE e 
Pres iden te da Banca-Examinadora 
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Prof. Fernando de Hollanda Barbosa, Prof. José Luiz Carvalho, Prof . .. 

Paulo ,Roberto Nunes Guedes e Prof. Rob~rto da Cunha Castello Branco 

contribuiram para a sua realização e aperfeiçoamento. 

Esse resultado final também se beneficiou das discussões 

realizadas, com os amigos ~ colegas João Luiz Mascolo e Helson CavaI 

cante Braga, aos quais é preciso agradecer pela extrema paciência e 

dedicaçã6. 

Saliente-se, outrossim, o duplo apoio oferecido pelo Insti 

tu to Brasileiro de Mercado de Capitais do qual o aqtor e pesquisa -

dor: de um lado, o apoio material e humano~ este último representa-

. . 

do pela datilografia eficiente dos originais realizada por 'Maria 

Heloisa de Souza, Maria de Fátima Cardoso e Fátima Maria da Silva 

e pela árdua tarefa de coleta de dados'empreendida com o 

auxílio de Leila Rangel da Costa e 'Beatriz Alves Correa em diferen -

tes fases; de outro, a possibilidade de convivência com um grupo de 

colegas de alto nível com os quais foi possível manter, sempre qu~ 
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necessário, um debate extremamente frutífero. 

Finalmente, há que registrar o apoio incondicional de 

meus familiares, especialmente de minha esposa e filhos que, de 

uma forma ou de outra, asseguraram a.manutenção de meu equilíbrio 

emocional e força de vontaqe ao longo de todo o estudo. Â eles 

Mariza, Maurício e Mariana cab~, sem dúvida,a maiorresponsabi-

lidade pelo t~rmino do trabalho. 

o Autor . 
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INTRODUÇÃO. 

. Os elevados níveis atingidos pelas taxas de juros re 

ais no mercado interno em 1983 e que se vinham mantendo assim 

desde o início de 1980 / suscitaram diversos debates em torno das 

consequências de tal conjuntura sobre a atividade econômica,bem 

como sobre as medidas a serem implementadas no sentido de redu 

zir estes níveis. 

Apesar de os argumentos. oferecidos a epoca serem de 

natureza bastante variada, e possível destacar d~as posições po 

lares neste debate: 

a - De um lado, encontravam-se aqueles que acredita-

vam na exogeneidade da taxa de juros, ou seja, que as taxas pr~ 

ticadas no mercado interno eram determinadas, fundamentalmente, 

pel? custo dos recursos captados externamente, constituído da 

t"axa de j~ros no exterior acrescida da expectativa quanto a 

desvalorização cambial. 

b De outro lado, outros consideravam que a determi 
-: 
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naçao da taxa de ju~os i ~esultadQ da .presença de fatores inteE 

nos e externos, ou seja, o custo dos recUrsos. externos e rele-

vante ~a~ nao dominante. Para estes, uma política cr,-editícia 

apertada e uma política fiscal folgada, entre outros fatores, 

têm um peso ponderável na definição. dós juros internos. 

A relação teórica· entre as taxas de juros nominais e 

a taxa de câmbio - a paridade de juros estabelece que o dife 

rencial de juros entre dois países deve s'er igual ao prêmio (ou 

desconto) futuro na taxa de câmbio entre as moedas envolvidas. 

Este resultado decorre do processo de arbitragem:. se a taxa de 

juros interna supera a externa em montante. superior ao prêmio 

futuro, induz a uma entrada de capital externo que acarretará um 

aumento deste prêmio e variações das taxas de juros até elimi-

nar qualquer possibilida.de de lucro. 

Embora o processo suponha mercados de câmbio organiz~ 

dos e funcionando livremente, também se deve manter, em princi 

pio, mesmo quando a taxa de câmbio e fixada: nesta situação, o 

ajuste ocorre via variação das taxas de. juros. A condição de 
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paridade, neste último caso, relaciona o diferencial de juros 

com a expectativa de desvalorização (v'alorização) da taxa de 

câmbio entre as moedas envolvidas. 

Seja com mercados de câmbio livres ou controlados, tal 

condição, no entanto, tem sua aplicação vinculada às situações 

envolvendo ativos financeiros idênticos - exceto pela moeda na 

qual foram emitidos - e perfeita mobilidade de capital entre os 

países. 

Em anos recentes, diversos autores têm se preocupado 

em testar a validade desta relação teórica buscando, adicional-

mente, explicar os desvios encontr·ados. A lis.ta é extensa e 

inclui os estudos que mostram a consistência dos desvios da pa-

ridade com o nível dos custos de transação, bem como aqueles 

que consideram que a.origem desses desvios resulta de os ativos 

emitidos em diferentes países serem distintos nao apenas no que 

se refere às moedas de emissão. Entre estes últimos, encontram-

-se trabalhos que atribuem à'existência de ri~cos políticos, 

controles de capital e de câmbio, taxaç.ão. diferenciada além de 
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o~tras pOllticas, o fato de p diferencial de juros observado 

nao corresponder, na prática, ao prêmio ou desconto futuro (I) . 

Este conjunto de trabalhos revela que, embora o teore 
, . 

ma de paridade de juros con'stitua um resultado lógico, está ba-

seado em c:mdições ql;le nao sao presenciadas na realidade. Tal 

dedução, longe de estabelecer a inutilidade da relação, apenas 

evidencia a riecessidade de se reescrever a ligação entre os ju-

ros nominais internos e externos, descontando os fatores meneio 

nados e que podem ser responsáveis pela falência da paridade de 

juros convencional. 

Por outro lado, a conclusão de que deve existir um 

equilibrio estático no qual as taxas de juros entre os paises 

difiram apenas pela expectativa de variação cambial nao impli~ 

ca, obviamente, que um desvio deste equilibrio seja instanuanea 

mente eliminado. No cu~to prazo, ~ posslvel que alterações de 

(1) Entre os diyersos trabalhos que têm discutido os desvios da paridade de 
juros, encontram-se AI iber [ 1 J, Frenkel e L,eyich [ 19, 20], Dooley 
e Isard [ l5J. Wilby [ 50] e Howard e Johnson [ 26]. 
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política econômica acarretem situações de desequilíbrio segui-

das de um processo de ajustamento,' ao longo do qual a paridade. 

de juros fica violada. O lapso de tempo necessário para o ajus-

tamento completar-se há de depender, obviament~, do grau de efi 

ciência do mercado financeiro. 

No caso brasileiro, os ganhos de eficiência sao limi

tados pela segmentação existente(2}. O mercado de crédito está 

dividido entre o mercado "institucional" e o merbado "livre" . 

Por força de intervenção do Governo, os banco~ sao obrigados a 

'dedicar parte dos recursos dispóníveis para empréstimos as ati-

vidades agrícolas e de exportação~, além dai pequenas e médias 

empresas, a taxas, de juros administradas. Reduzem-se, desta for 

ma, os recursos destinados ao mercado "livre", pressionando-se 

as taxas de juros. 

Um outro fator de pressao sobre as taxas de juros 

o déficit pGb~ico - resulta das decisões do Governo de realizar 

gastos acim~ da sua capacidade de geraçao de receita. Assim , 

(2) Ver Senna 1 45, 46 , 47 l. 
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resta uma diferença a ser financiada ou po.r expansão da 
. 
base 

monetária, ·e/ou por endividamento interno e/ou externo. Qualquer 

que seja a combinação escolhida para financiar o déficit, sem-
. . 

pre envolverá alguma pressão sobre as taxaS de. juros na medida 

em que o financiamento ocorrer via expansao da oferta de títu-

los no mercado interno. Esta expansao sera tão maior, quanto 

maior a restrição repres~ntada pelo crescimento dos meios de pa 

gamento. 

A despeito da importância do custo dos recursos exter 

nos já mencionados, a segm~ntação do mercado de crédito eo ele 

vado déficit público dos últimos anos, entre outras variáveis , 

devem influenciar o nfvel de taxa de juros no Brasil, em um con 

texto no qual o ajustamento entre os mercados internos ·e exter-

nos via arbitragem não se faz instantaneamente. E essa influ~n 

\ 

cia deve ser mais significativa, quanto mais demorado o proces-

so de ajustamento. 

Esse trabalho objetiva·estudar a determinação da taxa 

de juros de empréstimo no Brasil no peri~do 1977-1982, tendo em 
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conta á internacionalização do sistema financeiro que se ini-

ciou, basicamente, a partir de 1974. 

No primeiro capítulo, descreve-se a evolução dos pr~ 

cipais indicadores macroeconômicos no Brasil durante o período 

analisado destacando-se, adicionalmente, o comportamento das 

taxas de juros interna e externa. O capitulo dois apresenta a 

modelagem teórica que deu suporte ao trabalho, incorporando as 

características particulares do Sistema Financeiro Nacional. O 

capítulo três, por seu turno, apresenta os resu1~ados empiri -
" 

cos, enquanto que as conc1usães_ do estudo encontram-se no capitulo 

quatro. Finalmente, o Anexo I descreve a fonte dos dados primá 

~ios e a·construção dos dados secundários, enquanto que um re-

sumo das regulamentações que afetaram o mercado de crédito no 

. período é encontrado no Anexo 11. 
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CAPíTULO I 

O MERCADO DE CR~DITO E A ECONOMIA BRASILEIRA - 1977/82 

O perIodo coberto paIo presente estudo caracteri~ou-se 

sobretudo pela existência de dois problemas: a escalada da taxa 

de inflaç~o - que passou de 46,3% em 76'para 99,7% em 82 - e 

o déficit crescente da conta de t;ransações correntes do Balanço 

de Pagamentos - que evoluiu de US$ 6,0 bilhões para US$ 16,3 bi 

lhões - provocando correspondente aumento da dIvida externa. 

Ao final de 1976, a economia brasileira apresentava um 

quadro no qual salientava o expressivo crescimento econômico no 

ano (9,7%), aliado ao recrudescimento inflacionáriq - o IGP-DI 

havia alcançado 29,5% em 1975 - e.a persistência do déficit 

comercial, embora menor, que ocorria desde 1974 .. Foi esse cená-

rio que norteou, em princIpio, a polItica econômica em 1977 uma 

vez quej a manter-se o crescimento econômico do ano anterior 
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previa-se siri as dificuldades para a. balança comercial e o ~on-

trole da inflação. Já em 76, diante dO'S sinais que prenunciavam 

o aumento da inflação, o Governo tornou urna sirie de medidas vi-

sando a restringir a expansao monetária e o crédito destacando-

-se, por sua importância para este estudo, as seguintes (ver 

AnexoII) : 

- eleva~ão da taxa do compulsório sobre depósito a 

vista de 27% para 33% no primeiro e para 35% no se-

gundo semestre (Resoluções do Banco Central 375/abr. 

e 382/jul.). Alim disso, proibiu a conversa0 em titu 

los federais· de acréscimos do depo.sito compulsório , .. 

a partir da posição de agosto (Resolução 390/set) i 

- aumento da taxa de redesconto de 18% a.a. para 22% 

a. a. em março e 28-% a. a. em maio (Cir·culares 294/mar 

e 301/mai) i 

liberação das taxas de juros ativas dos bancos de in , . 

vestimento (Resolução 361/mar) e dos bancos comer-

ciais (Resolução 389/set); 

- restrições de prazo e entrada no crédito direto ao 
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consumidor (Resolução 383/jul). 

A manutenção dessas medidas durante o primeiro semes -

tre de 1977, além do aumento do custo do crédito rural em jane~ 

ro (Resolução 4l6/jan) (1), auxiliou no controle dos meios de p~ 

gamento, a despeito de a taxa anualizada de crescimento da ~ase 

monetária continuar elevando-se. A taxa de inflação, por sua 

vez, só começou a declinar em junho. 

A evolução dos meios d~ 'p'agamentos no segundo semestre 

e a expectativa de Uma nova pressao sobre os preços nos últimos 

meses do ano em face da sazonalidade da atividade econômica, le 

vou a um novo conjunto de medidas restritivas em outubro: 

- elevação temporária do compulsório incidente sobre 

depósitos à ,vista de 35% para 40% .(Resolução 4-46/out) i 

determinação de que a contabilização'das' LTN's vincu 

ladas aos depósitos compulsórios fosse realizada pe-

(1) Nas operações de investimento a taxa básica de 15% a.a. (Resolução 
209/72) foi elevada para 18% a.a. na~ operações entre 1000 e 5000 vezes 
o maior valor de referência (MVR) e para 21% a.a. em operações de valor 
superior a 5000 MVR. Nas operações de comercialização, a taxa elevou-se 
de 15% para 22% a.a. 
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lo valor de aquis~çio e nao pelo valor de face (Cir 

cular 357/out) i 

- novo aumento da taxa de redesconto, para 30% (Circu 

. . 
lar 358/out) i 

- congelamento temporário, no Banco Central, da con-

trapartida em cruzeiros dos empréstimos externos in 

gressados no país entre 17/11/77 e 20/01/78. 

Como revela a Tabela r, a"polftica econômica foi reia 

tivàmente bem sucedida em 77 em relação aos agregados monetá-

rios e a taxa de inflação. 

No entanto, nao foi possível controlar as taxas de j~ 

ros praticadas no mer~ado de crédito, aqui entendido como o 

dos emprés"timos re~lizados pelos bancos comerciais e de inves-

timento, com recursos domésticos. Embora nao seja disponível 

um conjunto de dados sobre a taxa" de juros dos empréstimos des 

ses bancos entre janeiro e agosto de 1977, o Relatório do Ban-

co Central permite inferir que essa elevou-se a partir do Glti 

mo trimestre de 76: 



TABELA I 

PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONOHICOS 

TAXAS DE CRESCIMENTO (%) 

ANO BASE MONETÂRIA 
MEIOS DE 

. PAGAMENTO IGP-DI PIB 

1976 49,8 37,2 46,3 9,7 , 

1977 50,7 37,5 38,8 5,7 

1978 44,9 42,2 40,8 5,0 

1979 84,4- 73,6 77,2 , 6,4 
U'1 

1980 56,9 70,2 110,2 7,2 

1981 69,9 73,0 95,2 . -1,6 

1982/ . 86,8. 65,0 99,7 0,9 . 

Fonte: Boletim do Banco Central. 
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"A nec.e1>.6idade de eXVl..c.eJL um c.o n:tJr.o.f.e e ó wvo 
.6oblLe a expaYl..6ão do.6 mU0.6 de pagamento e do 
c.lLedito tlLouxe, polLtanto, c.omo c.on.6equênc.ia 
inevUãve.t, a mantLtenç.ão da.6 :tax.a.6 de j MO.6 
do mVl..c.ado óinanc.e.[Jto em ~vei.6 e.tevado.6, óa
:to ~ue .6 e evidenc.ia imediatamente a paJt:t.[Jt 
do u.tt.úno :tJu.me1>:tJLe de 1976, ••• " ( 2 I 

Entre as causas que determinaram a elevação ,dos, juros 

há que se destacar, no primeiro semestre, a expectativa de ~le-

vadas taxas de inflação. Embora o Governo tenha procurado res -

tringi~ a alta dos juros atuando sobre a remuneraçao da LTN e 

sobre juros cobrados pelo Banco do. Brasil durante março/ abril 

de 1977, a expansao da base monetária obrigou ao abandono desta 

política até junho, quando a inflação começou a declinar. Nessa 

mesma época foi reduzido o limite máximo de captação, pelos ban 

cos comerciais e de investimento, dos depósitos a prazo fixo 

inferiores a 180,dias (Res. 431/jun) e aumentou-se a carência 

mínima·dos empréstimos externos de b para 30 meses., De um lado, 

a limitação à captação facilitava a colocação de títulos públi-

cos mas prej~dicava, de outro lado, a oferta de empréstimos. A 

carência mínima para captação externa, por dificultar o acesso 

(2) Re1at~rio do Banco Central - 1977, p. 62. 
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ao mercado financeiro_ internacional,. estimulou a demanda por em 

préstimos domésticos. 

o elenco de medidas determinadas em outubro reforçou a 

redução da oferta e a expansao da demanda por empréstimos e, 

como resultado; a alta da taxa de juros de empréstimo dos ban-

cos de investimento nos últimos meses do ano (cf. com a Tabela 

11) • 

o nível alcançado pelo'ctlsto dos empréstimos em dezem-

bro de 77 nao foi alterado nos primeiros' seis meses de 1978, apesar 

de os bancos comeréiais e de investimento ficarem obrigados ao 

prazo mínimo de 180 dias para a captação de depósitos a prazo .. 

(Res. 461/fev). Este comportamento originou-se do panorama de 

liquidez relativamente folgada no primeiro. semestre, basicamen-

te devido à crescente captaçã"o de empréstimos no exterior, -a 

liberação dos recursos externos congelados ao final de 77, bem 

como ao aporte de recursos para a agricultura com vistas a mini 

mizar os prejuízos decorrentés da forte estiagem que assolou a 

região centro-sul. Nesse período, a maior-expansão da base mone 



8 

TABELA .II 

TAXA DE JUROS DE EMPRt:STIMOS, TAXA. DE JUROS EXTERNA E 
• 

RENTABILIDPj)E DA LTN (% a.m. ) 

1977-1982 

. 

Anos i (1) i T 
(2 ) Libor 

a 

1977 - Jan . 3,12 0,48 
Fev 3~12 0,47 
Mar 2,82 0,46 
Abr 2,61 0,46 
Mai 2,69 0,53 
Jun 2,74 0,50 
Jul 2,70 0,53 
Ago .2,69. 0,54 
Set 3,53 2,66 0,59 
Out 3,63 2,66 0,61 
Nov 3,76 2,85 0,61 
Dez 3,94 3,07 0,62 

1978 - Jan 3,90 2,97 0,64 
Fev 3,80 2,92 0,63 
Mar 3,82 2,92 0,64 
Abr 3,82 2,92 0,66 
Mai 3,84 2,91 0,69 
Jun 3,83 2,90 0,76 
Jul 3,9.0 2,91 0,73 
Ago 4;01 3,07 . 0,76 
Set 4,00 3,10 0,79 
Out 4,02 3,13 0,97 
Nov 4,12 3,14 0,98 
Dez 4,48 '3,32 0,77 

1979 - Jan 4,51 3,28 0,88 
Fev 4,50 3,19 0,91 
Mar 4,53 3,.18 . 0,87 
Abr 4,53 3,12 0,91 
Mai 4,56 3,11 0,86 
Jun 4,54 3,01 0,87 
Jul 4,52 2,98 0,91 
Ago 4,51 2,90 0,99 
Set 4,23 2,76 1,05 
Out 4,19 2,47 1,24 
Nov 4,20 2,03. 1,15 
Dez 4,22 2,03 1,18 
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Anos i a 
(1) I i T 

(2) 
·1 Libor 

1980 - Jan 4,52 1,89 1,17 
Fev 4,57 1,56 1,22' 
Mar 4,53 1,55 1,47 
Abr 4,54 1,56 1,47 
Mai 4,43 1,72' 0,96 
Jun 4,40 2,30 0,79 
Ju1 4,42 '2,95 0,80 
Ago 4,47 3,20 0,91 
Set 4,54 3,38 1,02 
Out 4,87 4,04 1,09 
Nov 5,34 . 4,31 1,27 
Dez 5,92 4,31 1,47 

1981 - Jan 6,17 4,31 1,37 
Fev 7,37 5,06 1,39 
Mar 7,92 5,02 1,28 
Abr 8,14 5,14 1,29 
Mai 8,20 5,19 1,47 
Jun 8,J:2 5,24 1,38 
Jul 8,11 5,20 1,45 
Ago 8,10 5,32 1,53 
Set 8,33 5,47 1,46 
Out 8,53 6,00 1,36 
Nov 8,53 6,00 1,.13 
Dez 8,51 5,61 1,12 

1982 - Jan 8,31 5,44 1,22 
Fev 8,43 5,38 1,28 
Mar 8,38 5,65 1,21 
Abr 8,58 6,18 1,23 
Mai 8,58 6,01 1,18 
Jun 8,51 6,13 1,26 
Ju1 8,56 6,47 1,21 
Ago 8,18 ,6,60 1,02 
Set 8,25 6,60 1,02 
Out 8,71 6,60 0,95 
Nov 9,16 6,60 0,81 
Dez 9,56 6,60 0,80 

Fonte: Vide ANEXO 1:. 
(1) Taxa de juros de empréstimos de seis meses dos bancos de investimento 
(2) Rentabi lidade da LTN de 91 dias mercado ' -no pr1mario. 
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tária foi contida por operaçoes de mercado aberto, tendo em vis 

ta que a liquidez do mercado propiciava a colocação de títulos 

sem pressionar as taxas de desconto. 
. . 

Ao final do semestre, preocupado com.o crescimento dos 

meios de pagamento a nível semelhante ao' ocorrido em 77 e con-

siderando o fluxo de recursos externos existente apesar da ele-

vaçao da Libo~ a partir de maio de 77, o Governo determinou no-

vo cong~lamento desses recursos, inicialmente pelo prazo de 30 

dias (Res. 479 e Circular 379 de junho). Posteriormente, esse 

prazo foi ampliado para 120 dias (Circ. 385/jul)" e para 150 

dias (Circ. ?89/ago). Essa medida nao chegou a reduzir signifi-

cativament~ a liquidez do sistema posto que foi substituída por 

injeção de recursos resultante de ~per~ç5es ativas das Autorida 

des Monetárias via resgate de títulos federais e compras de ca-

fé, além das operaçoes do Banco do Brasil. 

Em vista do crescimento dos agregados monetários, o 

Conselho Nacional decidiu em novembro do mesmo ano (Res. 497) 

estabelecer um novo cronogra~a de liberação dos recursos refe -
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rentes aos empréstimos externos, sem prejuízo da Resolução 479/ 

jun. Assim, os depósitos ainda nao. liberados pelo Banco Central 

e os futuros depósitos estariam disponíveis em três parcelas 

20% no prazo previsto pela Res. 479 e o restante em 30 e 60 

dias após a primeira parcela. Adici)nalmente, alterou o prazo 

mínimo de amortização dos empréstimos externos de 8 para 10 anos 

para fins do benefício fiscal sobre a remessa de juros (Res. 

498/nov) . 

o impacto dessas Resoluções sobre o mercado de crédito 

·foi o esperado e contrariou a expectativa de liberàção total 

dos depósitos anteriormente retidos por 120 dias. Por esse moti 

vo, em dezembro, 9uando a demanda por .crédito já se encontra sa 

zonalmente aquecida, observo~-se uma elevação das taxas de ju-

ros dos empréstimos e da taxa de rentabilidade das LTN's (vide 

Tabela lI). 

o ano de 1979 caracterizou-se, entre janeiro e agosto, 

pela tentativa do Governo em alcançar diferentes objetivos sem 

contar com suficientes instrumentos de polít~ca. Assim, as dire 
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trizes fixadas no início do ano contempla~am~ segundo o Reiató-

rio do Banco Central, 

" a conXe.nçã.o gJtadua1. da taxa .-ú16.ialÚonâJúa, 
o me..thoJr. pO.6ilÚO name.nXo dM co V(..ta1> do .6 e;toJr. e.x
te.Jr.no, o de..6e.nvo.iviménto a cuJr.to pJtazo da agJr.o
pe.cu.âJúa e. a manute.nçã.o da tà.xa de. éJLe..6 Crime.nXo 
do pJr.oduto compatZve..i com a ne.ce..6.6idade. de. am-· 
pUação dM opotwúdade..6 de. e.mpJr.e.go~'. (3) 

Em outra página do mesmo documento, 

'~. .• [M CÜJte..tltize..6 1 cOl1te.mp.iavam pJr.ioJr.dMia 
me.nXe. a ne.Ce..6.6-Ldade. r.. ~) de. PJr.oce.~Vt a uma e.6~ 
uva Jr.e.dução dM taxM de. "j u.Jr.o~". ( ) 

. O elevado potencial de expansao monetária embutido nas 

retenções dos empréstimos externos realizadas em 1978 e cujas 

liberações estavam progra~adas para 1979; a prioridade ao setor 

agropecuário na forma de incentivo creditício e de preços; a 

política de desvalorização cambial que previa reajustes superio 

!res a paridade entre o cruzeiro e o dólar; a tentativa de redu-

zir as taxas de juros do crédito via política de mercado aber-

to; todos esses foram elementos que contribuíram decisivamente 

para a expansao monetária e o recrudescimento da inflação que 

(3) Re1at5rio do Banco Central de .1979, p. 17. 

(4) Ibid, p. 40. 
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se observou nos primeiros meses do ano. 

Ao longo desses meses, diversas medidas foram utiliza-

das com o objetivo de reduzir a demanda agregada e propiciar fi 

nanciamento não inflacionário aos gastos do Governo, entre elas: 

- sucessivas reduções dos prazos de finançiamento con-

cedidos pelas sociedades de crédito, financiamento'e 

investimento (Resoluções 510/jan, 522/mar e 538/mai); 

- aumento do prazo mínimó para emissão de depósitos a 

. prazo,' de 180 para 360 diàs (Resoluções 530/abr); 

- congelamento de 50% dos empréstimos externos, sem 

prejuízo das lib~rações determinadas pelas. Resolu 

çoes 479 e 497 de 78 (Resolução 532/abr). Vale men-

-cionar que este. congelamento nao desobrigava o toma-

dor dos encargos de juros e comissões devidos; 

- permissão para que os ba'ncos. fizessem uso de suas 

carteiras de títulos federais como colaterais para 

as operaçoes de redesconto, beneficiando-se de taxas 

menores em relação aos empréstimos de liquidez sem 
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essas garantias (Resolução 550/jUJ1), i 

redução do benefício fiscal- a que faz jus os tomado-

res de empréstimos externos, de 85% para 50% do im-

posto de renda devido (Resolução 559/jul)., 

A despeito de todas essas medídas, as taxas anuali~a -

das de crescimento dos meios de pagamento e da base monetária 

alcançaram respeçtivamente, 49,3% e 54,9% em agosto, superiores 

aos 42,2% e 44,9% de dez'embro do .ano anterior. A taxa de juros 

de aplicação dós bancos e a taxa de desconto das' LTN's, mantive 

ram-se estáveis nos patamares do início do ano, sem nenhuma ten 

dência de queda. 

Os últimos meses de 79 foram utilizados na reorienta -

ção da política econômica, configurando um período econômico 

. 
inteiramente diferente daquele observado até agosto ~ Conforple o 

Banco 'Central, 

" a expec;úLt{.va de que a c.oyu:ú1.u.i..dade da po.e.2:t-<.c.a 
Jtv...tJuilva c.onduz-ú.6e a um p!Wc.e.6.60 Jtec.e.6.6i,.vo de c.on
.6equê.nc.:iM .60~ indê.6ejã.vw, fev.ou o GoveJtno ã. 
ajuM::aJl. a pofZt.J.c.a ec.onômic.a, ohientando-a, a pCVLt.út 
de ago.6-t::o, no .6 en-udo da manu,tenção· de :taxa,6 adequa.-' 
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da.!.> de. CJtúc<.merI-to ec.o~ômic.o". (5) 

Coerente com essa nova direção, o Banco Central apli-

cou, através das Resoluções. 560 e 561 de 30 de agosto, um redu-

tor de 10% sobre as taxas ativas dos banoos correrciais e de investimen 

to, além das financeiras. No mês de setembro, ~liminou as res -

trições sobre os prazos máximos de 'financiamento das sociedades 

de crédito, financiamento e investimento (Resolução 567) e libe 

rou a emissão de depósitos a prazo de 180 dias (Resolução 566). 

Esse conjunto de resoluções, aliado a uma política monetária 

·folgada que resultou na injeção 'de Cr$ 81,6 bilhões no sistema 

através de operaçoes de mercado .aberto, induziu a uma redução da 

taxa de aplicação. dos banco~ e, principalmente, da remuneraçao 

das LTN's. 

Ao final do ano, o Governo decidiu conciliar a corre -

çao do desequilíbrio externo com a ~ontenção da base monetária, 

preparando o cenário de 1980. Como já foi mencionado, a corre-

çao cambial vinha superando .a paridade ao longo. do ano e - esta 

(5) Rel~t~rio do Banco Central de 1979, p. 42~ 
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estratégia v~sava a neutralizar a redução dos fncentivos fis-

cais à expórtação e dos gravames à 'importação que vinha sendo 

realizada. Tal quadro dever-se-ia manter até junho de 1983. No 

entanto, tendo em vista que a política de incentivos fiscais e 

creditícios a exportação, mesmo cadente, constituía um elemento 

de pressao sobre a base monetária, o Conselho Monetário Nacio-

nal resolveu diminuir o subsídio cr~ditício às exportações (Re-

soluçõea 581, 582 e 583/dez) e eli~inar o incentivo fiscal, bem 

como o recolhimento restituível que onerava as importações pro-

cedendo, compensatoriamente, a uma desvalorização de 30% da ta-

xa de câmbio.( 12/7 9) . 

. " 03 crescentes déficits em conta corrente e a conseq~en 

te necessidade de captação externa .acarretou a supressao do con 

gelamento Je 50% do contravalor em cruzeiros dos recursos capt~ 

dos externe.mente em vigor desde a~ril (Resolução 586/dez), o au 

mento do benefício fiscal para os tomadores de empréstimos ex-

ternos (Resolução 587/dez) e o congelamento dos recursos exis -
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tentes na 432(6) (Resolução 588/dez). 

A mudança ministerial e a cónseqüente reorientação da 

política econômica a partir de agosto de 79, ao privilegiar a 

liquidez da economia, resultou em expressivo crescimentó dos a-

gregados monetários - a base monetária expandiu-se, 84,4% (con-

tra 44,9% em 78) e os meios de pagamento chegaram a 73,6% 

(42,2% -em 78). As determinações do Conselho Monetário Nacional 

em dezembro já mencionadas objetivaram, de um lado, reduzir as 

pressoes sobre o crescimento monetário em 1980 e, de outro la-

do, estimular a captação de recursos externos. Nesse sentido 

outras decisões foram tornadas no ano de 80, destacando-se: 

- prefixação da correçao monetária em 45% e da .::=am-

bial em 40% no período janeiro~dezembro e, posteri-

ormente, . em 55% e' 50% respectivamente, no perIoclo 

jul/80/jun/8l i 

(6) A Resolução 432, de 23 de junho de 19]7, perm~t~u aos mutuar~os de re
cursos externos a realização de dep5sitos em moeda estrangeira junto aos 
bancos autorizados a operar em câmbio ã ordem do Banco Central, corren
do o ônus da variação cambial, bem como os· ~ncargos, por conta do llanco 
Central. 
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. 
limitaçio em 45% i expansao do prijdito dos bancos 

·comerciais, bancos de investimento e sociedades de 

crédito, financiamento e investimento em relaçio ao 
, . 

saldo de dezembro de 1979, excluindo desse teto as 

operações ,ativas resultantes de repasses de recursos 

externos e de recursos gover.ruIDEntais (Res. 605/abr); 

- aumento da allquota do.lmP9sto sobre Operações 

Financeiras (DL 1.783/abr e Resoluções 6l0/abr e 

6l9/mai). 

Os dados disponív~is sobre as taxas de juros dos em-

préstimos indicam estabilidade entr~ janeiro e outubro mas, de 

fato, as t~.xas efetivas devem ter aumentado através de artifí-

cios aplicados pelo sistema bancário via exigências derecipro~ 

cidade, antecipação do pagamento dos encargos, venda de outros 

\ 

serviço~ financeiros etc. posto que, nao obstante a redução da 

taxa de desconto das LTN's observada no primeiro semestre - na 

tentativa de manter a ·estabilidade das .taxas ativas - o mercado 

encontrava-se diante de uma situação conflitante de difícil 
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manutenção: limitação do volume de empréstimos e da taxa de ju-

ros. 

Os esforços dirigidos para aumentar a captação extern~ 

., (7) 
reduzindo seu risco através da prefixação da correçao camblal 

e, portanto, diminuir a pressao sobre o crédito doméstico, es-

barraram na escalada das taxas de juros internacionais que se 

iniciou em mea.dos de 77 e atingiu seu ápice em abril de 80 - e 

no crescimento dos preços internos - acabando por inviabilizar 

a estratéqia governamental. 

O expressivo cr~scimento da base monetária no primeiro 

semestre levou as Autoridades Monetárias a acionarem uma polrt~ 

ca monetária mais restritiva, de que é exemplo o aumento da ta-

xa de desconto das LTN1s no segundo semestre. A inoperância da 

correçao cambial prefixada como instrumento de atração de novos 

empréstimos externos, em face de o d.escolamento crescente entre 

essa correçao e a paridade da relação Cr$/US$ aumentar o risco 

(7) O custo do emprestimo externo em cruzeiros, como se sabe, e constituido 
dos encargos representados pela taxa de juros internacional e comissões 
e da desvaloriza~ão cambial. Uma vez que a: desvalorização cambial não é 
fixada por ocasiao do emprestimo, o custo esperado ê determinado primor. 
dialmente pela desvalorização. esperada envolvendo~ obviamente, um risco 
cambial. Foi essa componente do cus to que o ·Governo procurou el iminar. 
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de uma maxidesvalorização cambial, levou o Governo a abandonar 

a politica de prefixação ao final de BO. Por outro lado, o re -

conhecimento do conflito insustentável entre o controle da li-

quidez e o controle das taxa.s de empr~stimo dos bancos, que já 

vinham crescendo desde outubro, foi sancionado. pela Resolução 

651/nov que flexibilizou a restrição sobre essas taxas de juros 

dos bancos comerciais e de investimento, alãm de liberar as ta-

xas praticadas pelas financeiras. Finalmente, a Resolução 673 

de janeiro de 19B1 liberou as taxas de juros dos bancos comer-

·ciais e de investimento. 

A partir de Bl, ao priv:ileg.i,ar o controle da liquidez 

em oposição ao controle qe j.uros, passou ..... se a utilizar mais in-

tensamente o mercado aberto' como instrumento tradicional de po-

litica monetária, o que se refletiu sobre a remuneraçao das 

LTN's. Paralelamente, manteve-se o ~ontingenciamento ao crãdito 

dos bancos comerciais, de investimentc e financeiras, cujo limi 

te de crescimento foi fixado em 50,0% com relação a dez/BO pela 

Resolução 669 de dezembro de 19BO. Come conseqüência, a taxa de 
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juros de empréstimo do sistema bancário elevou-se expressivame~ 

te ao longo do ano,passando de 5,9% a.'m. em dezembro de 80 para 

8,5% a.m. em dezembro de 81. 

A despeito dos esforços do Governo em controlar a ex -

pansao dos agrégados monetários, o crescimento dos meios de pa-

gamento atingiu a 73,0% no ano, superior ao ocorrido em 80 

(70,2%)". O desequilíbrio do setor externo, que culminou com o 

déficit comercial de US$ 2,8 bilhões em 80, aliado à participa-

çao crescente dos encargos da dívida'externa sobre a balança de 

serviços, levaram a reintrodução dos incentivos fiscais a expor 

tação, embora em caráter transitório, como complemento à políti , '-

ca de desvalorização cambial real, na tentativa de reverter a 

tendãncia do déficit em transaç6es correntes. Embora bem sucedi 

da, a polítiça de incentivo as exportaç6es foi responsável pelo 

aumento da base monetária em Cr$ 321,2 bilh6es, montante se in 

ferior ao volume direcionado para as aplicações no setor rural. 

No último ano considerado neste estudo, a taxa de ju-

ros do mercado de crédito manteve relativa estabilidade até o 
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mês de julho, quando experimentou uma queda reduzida para, a 

partir do último trimestre, elevar~se significativamente. A re-

muneraçao das LTN's, por sua vez, refletiu a preferência cres -
. . 

cente do mercado por títulos com rentabilidade pós-fixada, em 

face da expectativa gerada a partir da abertura entre a taxa de 

inflação e as correçoes monetária e cambial no primeiro trimes-

tre. 

o comportamento das taxas de juros dos empréstimos a-

companhou as condições prevalecentes no mercado interno e no 

mercado financeiro internacional. No mercado interno, foi' manti 

do o contingenciamento do crédito iniciado em 1980 e fixado, p~ 

ra 82, em 60,0% dosaido das aplicações realizadas em 1981 

(Resoluções 717 e 718/dezembro de 81). 

Além disso, as dificuldades aprésent~das pela utiliza-

çao das. operações de mercado aberto na colocação de títulos no 

segundo semestre - diante da elevada dívida mobiliária interna 

já existente - em par~lelo com o crescimento da base monetária 

que alcançou a média de 84,6% no ano, levou o Governo a aumen-
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tar o recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a 

criar um instrumento semelhante incidente sobre os depósitos a 

prazo, a ser efetuado em ORTN's (Resoluções 761 e 762/set). 

Do ponto de vista do mercado externo, é preciso meneio 

nar as dificuldades criadas pela guerra no Atlântico Sul e a 

renegociação da dívida da Polônia. No entanto, foi a partir do 

reescalonamento .da dívida externa mexicana e seu impacto sobre 

o sistema financeiro internacional que se agravaram as condi-

çoes do país, devido a redução da of.erta de e~préstimos exter-

nos que obrigou à utilização das reservas internacionais. 

o nível cadente das reservas, por sua vez, reforçou a 

expectativa já existente de descontinuidade da política cambial 

através de urna maxidesvalorização e aumentou a pressao sobre o 

. 
mercado de crédito doméstico .. Não obstante as medidas imple,uen-

tadas·através da Circular 700/jun - autorizando o repàsse via 

ResolUção 63 para empréstimos de três meses com correç~o cambial 

prefixada - da Resolução 741!jun - liberando a utilização dos 

recursos depositados ao amparo da Resoluç.ão 432 - e· da Resolu-
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çao 766/out - permitindo aos mutuários em moeda estrangeira de 

utilizarem as ORTN's com cláusula cambial para se protegerem do 

risco de uma maxidesva~orização - a captação de recursos exter-

nos nao foi suficiente para cobrir o déficit do Balanço de Pag~ 

mentos, obrigando o país a socorrer-se do Fundo Monetário Inter 

nacional. 



CAPíTULO .II 

O Mercado de Crédito: Uma abordagem teórica 

Nesse trabalho, supoe-se que a taxa de juros e deter 

minada no mercado de crédito, isboe, as variáveis que afetam 

a oferta e a demanda por érédito, constituem-se nas principais 

forças que influenciam as mudanças nas taxas de juros. Essa es 

trutura teórica baseia-se na investigação conduzida por Brunner 

e Meltzer(l) sobre o processo de .formação da oferta de moeda 

e do crédito, que deu origem a uma série de pesq~isas na area, 

realizadas por diversos autores (2) • 

No que se segue e apresentado o modelo de Brunner 

e Meltzer e, em seguida, sua uti~ização para o Brasil, tendo 

em conta os aspectos institucionais característicos do sistema 

monetário brasileiro. 

(1) Brunner e Me1tzer [ 7 l, [ 8 l, [ 9 1 e [11 l. Uma consolidação des 
ses diversos artigos encontra-se em Burger [ 12]. Ver, também,Brunner 
[ 6 ]. 

(2) Entre eles, Fourçans [ 17 J, Fratianni [ 18 ), Korteweg e Loo [ 21 J, 
Willms [51 j e Zwick [ 53 l. 

25 
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1 - O MOdelo 'de 'Brunner Me1tzer 

Na estrutura teórica desenvolvida por Brunner e 

Meltzer interessa aos objetivos do presente trabalho o mercado 

de ativos e, particularmente, o mercado de crédito que eng~oba 

os empréstimos e o potr:t6ol-<"o de títulos do sistema bancário. 

As, seguintes equaçoes compoem o modelo: 

(1) 

(2 ) 
a . 

B = B + A 

(3 ) R + E = DV + DP + A 

(4 ) M = DV + M 
P 

(5) R = R + R c v 

(6 ) R = r (i, p) (DV + DP) 
v v 

(7 ) Rc = r (DV + DP) c 

(8) M = kDV 
P 

(9 ) DP = c(i I i, w)DV c 

(10) i = f (i) 
c f' > O 

(11) A = b(i, p) (DV, + DP) 

onde 
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B = base monetária 

Ba = base monetária ajustada, liquida do redesconto 

A = redesconto 

R = reserva dos bancos 

E = crédito bancário, constitu\do de empréstimos e titulos, 

liquido da conta de capital 

DV = depósitos a vista 

DP - depósitos a prazo 

M = meios de pagamento 

M = papel-moeda em poder do público p 

·R = reservas compulsórias c 

R = reservas voluntárias v 

i = indice de taxas de ju:r:os do crédito 

p = taxa de redesconto 

i = taxa de juros dos depósitos a prazo c 

w = estoque real de riqueza do pú~liéo 

bancário 

Na formulação do modelo, a base monetária e endóge-

na, uma vez que entre as fontes da base encontra-se o redescon 

to que e suposto ser controlado apenas parcialmente pelo Banco 
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Central,atravãs da taxa de~edesconto. A decisão dos bancos 

quanto à utilização do'redesconto vai depender, fixada a taxa 

de redesconto, da rentabilidade d~ suas aplicações, como mos-

tra a equaçao (11). Tal decisão pode elevar a base indepen?e~ 

te da açao das autoridades monetárias. Por este motivo, o mo 

delo distingue um componente endógeno da base monetária - os 

emprãstimos do Banco Central ao sistema bancário - e trabalha 

com a base ajustada (Ba ) definida pela equaçao (2) como uma 

das variáveis de política monetária - as outras sao a taxa de 

redesconto (p) e a taxa ·de recolhimento compulsório (r ) - c~ 
c 

pazes de afetar' o crédito bancário. 

De outro lado, as reservas voluntárias que os ban-

cos.desejam manter dependem da s~a lucratividade, representada 

pelo diferencial entre a taxa de jur6s de' aplicação e a ~axa . 
de redesconto, expressa pela equaçao (6) . 

. O comportamento do público e descrito pelas equaçoes 

(8) e (9). A razao entre papel-moeda mantido pelo público e 

depósitos a vista e dada, enquanto que ft proporçao de depósi~ 
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tos a prazo que o público deseja manter é uma função das taxas 

de juros e da riqueza. Ademais, Brunner e Meltzer consideram 

que a concorrência entre os bancos induz a uma relação posit! 

va entre a remuneraçao dos depósitos,a prazo e a remuneraçao 

do crédito bancário, como mostra à equação (10). Assim, o im 

pacto liquido de i sobre a proporçao c dependerá de seu impa~ 

to direto (ac/ai), da influência de i na remuneraçao dos depó-

sitos a prazo. (ai /ai) e da resposta de c as variaç6es de 
c 

- (ac/i ): ç 

(~(c,i) = ((c, i ) 
c 

. e(i, i) + ((c, i). 
(.~ 

Com base na hipótese de que a elasticidade direta e supe~ior a 

elasticidade-cruzada e que E(i , i) e -aproximadamente igual a 
c 

unidade no longo prazo, os autores concluem que (~(c, i) e po-

sitiva. Essa conclusão equivale a.substituir as equaçoes (9) 

e (10) pela seguinte: 

(12) DP = çl (i, w)DV I - I > O c l' c 2 

o balancete consolidado das autoridades monetárias 
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e dos bancos, permite escrever que 

". a (13) E"= M + DP - B , 

com o auxílio das definições de base monetária-ajustada e 

meios de pagamento. - . 

As relações de comportamento apresentadas nas equa-

çoes (6)-(8) e (11)-(12) podem ser" substituídas em (13), resu1 

tando 

(14) E 
a ::: a B , 

(1 + c' ) (1 -. rv- rc + b) 
onde a= 

(r + r - b) (1 + c' ) + k c v 

Tendo em vista a dependência de b, r e.c das taxas - v 

de juros, entre outras variáveis, segue-se que 

(15) a = a(i, p, w, r , k) 
c 

A equaçao de demanda por crédito completa o mercado 

de crédito 

(16) E = E(i, w) E1 < Oi E2 > O, 

determinando a taxa de juros i de aplicação dos bancos, 

(17) i = i(p, w, 
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2 - Um Modelo para o Mercado, de Empréstimos no Brasil 

o objetivo deste estudo e o de investigar os deter 

minantes'da taxa de juros no Brasil, a partir do mercado de 

empréstimos do sistema bancário, defjnido como sendo constitui 

do dos bancos comerciais e dos bàncos de investimentos. 

Tendo em vista o escopo do trabalho, a escolha da es 

trutura teórica recaiu sobre o modelo de Brunner-Meltzer já e 

xaminado, ajustado as particularidades ,institucionais brasilei 

ras, em cujo sistema monetário a criação de moeda através da 

expansao de depósitos tanto pode ser realizada pelos bancos 

comerciais quanto pelas Autoridades Monetárias. Este fato re 

sulta de o Banco do Brasil ser, ao mesmo tempo, um banco comer 

cial comum e agente financeiro das Autoridades Monetárias. O 

conjunto das Autoridades Monetárias e, portanto, composto da 

superposição das duas instituições. Apsim, no caso brasileiro 

os meios de pagamento incluem os depósitos a vista no Banco do 

Brasil, pos~o que esses sao ativos do público que possuem o 

mesmo poder liberatório que os depósitos congeneres nos bancos 
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comerciais. Por outro lado, uma vez que o Banco do Brasil lo 

caliza-se entre as Autoridades Monetárias, o passivo monetário 

desta última deve ser acrescido dos depósitos a vista no Banco 

(3) 
do Brasil 

A estrutura teórica para o mercado de empréstimos no 

Brasil apresenta-se da seguinte forma: 

(1) B = M + R + R + DVBB 
P v c 

(2 ) M = M + DV + DVBB 
P 

(3) R + R + L + T = .v c 

( 4) DV = a M 

(5) DVBB = b M 

(6) M = (1 - a - b)M 
P 

(7) DP = c M 

(8) R = r DV = r a M v v v 

DV + 

(9 ) R c bv = r c a M 

DP 

(10) T = t(DV + DP) = t(a + c)M 

(3) Ver. a este respeito Pastore [ 37], pp. 998-1003. Ver, também, Pedrosa 
[ 381, p. 41. 
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B = base monetária 

DV = dep6sifos i vista no sistema bancário 

DVBB = dep6sitos a vista no Banco do Brasil 

DP =-depósitos a prazo no sistema bancáTio 

L = empréstimos do sistema bancário, liquidos das operações 63 

M = meios de pagamento 

M = papel-moeda em poder do público p 

R = reservas compulsórias em moeda c 

R = reservas voluntárias (caixa dos bancos e depósitos dos v 
bancos no Banco do Brasil) 

T = títulos no pOJt:t6o.tio do sistema bancário 

As duas primeira~ equaçoes definem a base monetária 

do ponto de vista dos'seus usos e os meios de pagamento. A 

terceira equaçao apresenta o balancete -consolidado do sistema 

bancário, com seu pOJtt6o.tio líquido da conta de capital, e ex 

cluído o redesconto, uma vez que este e um instrumento relati 

vamente pouco utilizado pelo sistema bancário brasileiro. 

As equaçoes (4)-(7) sao relações que descre-

vem o comportamento do público em relaçã~ ao seu conjunto de 
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ativos e que influem na oferta de 'empréstimos do sistema ban 

cário. 

Finalmente, as equaçoes (8)-(10) refletem o comport~ 

menta dos bancos quanto as suas aplicaç6es. 

As três primeiras equaç6és permitem escrever a ofer 

ta de empréstimos como função dos meios de pagamento, da base 

monetária, dos depósitos a prazo e das aplicaç6es em títulos: 

(11) L = M + .DP - B - T 

Utilizando-se das relaç6es de comportamento indiça-

das temos 

L = B {m [1 +, c - t(a + c)]:"'l} 

M 
1 

onde m = = 
B' 1 + a (r + r - i) 

v c 

Assim, a oferta de empréstimos dos bancos pode, ser 

definida como sendo dependente da.base monetária e do multipli 

cador a 

(12) L = a B 

a = m[ 1 + c - t(a + c)] - 1 
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.rv - tl + c (1 .t) 
. . 

1 + a(rc + rv - 1) 

Como já foi assinalado, as decisões do público em re 

lação ao seu p04t6oLi..o relevantes para a análise estão resumi-

das nas razoes ~, b e ~, entre os depósitos a vista no sistema 

bancário, os depósitos ã vista no Banco do Brasil e os depós! 

tos a prazo no sistema bancário, respectivamente, e os meios' 

de pagamento. As razoes a e b sao supostas exogenas. A razao 

entre os depósitos a prazo e os meios de pagamentos (c), por 

sua vez, depende da taxa de juros de captação (i ) que remune c 

ra estes depósitos, da taxa de juros cobrada pelos bancos em 

seus empréstimos (i ) e da remuneraçao de suas aplicaçõe's em 
a 

titulos (iT), bem corno do estoque de riqueza real do público, 

aproximado pela renda real (y): 

(13) c = c(i , 
c 

i , 
a i

T
, Y)', 

o público aumenta seu volume de depósitos a prazo em 

relação aos meios de pagamento, sempre que aumenta a remunera 

çao destes depósitos ou sua riqueza real. Por outro lado, se 
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o custo dos empréstimos ou a rentabilidade dos títulos eleva-

-se, ocorre uma substituição entre esses ativos e depósitos a 

prazo, reduzindo estes últimos. 

Do ponto de vista do sistema bancário, seu comport~ 

mento em relação ao po~t6ol~o está determinado pela razoes en-

tre as reservas voluntárias, as reservas compulsórias em moeda 

e a aplicação feita em títulos, e seu passivo junto ao público. 

o compulsório e estabelecido pelo Banco Central e, no período, 

incidia apenas sobre os depósitos à vista. A taxa de reservas 

voluntárias desejada pelos bancos estã ligada a lucratividade 

do setor e depende das remuneraçoes dos empréstimos e títulos. 

, 
Finalmente, a aplicação em titulas como proporçao do passivo 

bancário junto ao público e função da remuneraçao destes ati 

vos e de ativos alternativos. 

o principal motivo. que leva um banco a manter reser 

vas voluntárias e o temor de que as variações diárias de caixa 
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o surpreenda com reservas inferiores às exigências legais, in 

correndo nos- custos associados à esta situação. No entanto, a 

reserva voluntária e um ativo sem remuneração,.cujo custo de 

oportunidade e a rentabilidade de ativos alternativos. A apl! 

caça0 em títulos, de outro lado, sera tão maior quaflto mais 

elevada sua rentabilidade ou quanto menor a rentabilidade dos 

ativos substitutos. 

Três equaçoes completam'adefinição da oferta de 

empréstimos. A primeira leva em conta o fato de que a razao 

c deve ser vista corno sendo determinada pelas decisões do pu-

blico e pelas açoes dos ba,ncOs via taxa de juros, ,que inflnen 

ciam tais decisões. A segunda e a terceira relações expressam 

as fontes da base monetária corno sendo constituída de duás 

componentes:: urna endógena, a difere'nça entre as reservas inter 

nacionais e os depósitos em moeda estrangeira'nas Autoridades 

Monetárías - e outra exogena - o saldo das contas restantes. 

(16) = i (i , i
T
), 

c a 

(17) B = Ba 
+ A 

> O 

jllUDTECA UARiD HErma,lUt ~, ..... 
RlIIDAClo GETOUO VAQu . 



(18) A = A(i , i*, dcc) a 
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A relação entre ic e as taxas de juros representa a 

resposta dos bancos às mudanças nessas taxas. A medida que 

a rentabilidade dos empréstimos ou titulos aumenta, os bancos 

. . . 
passam a experimentar uma crescente dificuldade em atrair e 

manter depósitos a prazo. A reaçao do sistema bancário e a de 

elevar a remuneraçao destes depósitos de modo a extrair bene-

ficio da maior rentabilidade de suas aplicações. 

Em razao das caracteris~icas peculipres que regulam 

os empréstimos externos captado~ pelo Brasil, a variável A 

mencionada em (17)-(18) e constituida do es~oque de reservas 

internacionais liquido dos depósitos em moeda estrangeira nas 

Autoridades Monetárias,conforme a Resolução 432 e a Circular 

230 do Banco Central. Considerando a base monetária do ponto 

de vista das fontes, 

B = B
a 

+ RI - DME 

onde RI representa as reservas internacionais e DME, os dep~ 

sitos em moeda estrangeira, ambos dependentes. das taxas de ju-
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ros interna e externa. Assim, para efeito qas equaçoes (17) -

(18) , 

A = RI - DME. 

Tendo em vista o interesse do presente estudo a 

determinação da taxa de juros doméstica em urna economia finan 

ceiramente aberta - e considerando que a base monetária desem 

penha um papel relevante no modelo, há que destacar entre as 

fontes da base aquelas que determinam ~ sao determinadas pela 

taxa de juros doméstica, ousejaf as que sao end6genas ao mode 

lo apresentado. É com este objetivo que se introduz as equa-

çoes (17) e (18). O e~toque de reservas internacionais líqu! 

do dos dep6sitos em moeda estrangeira responde as variações na 

taxa de juros dos empréstimos domésticos e a determinação do 

modelo exige, portanto, que se considere a relação·entre essas 

var.iáveis, corno faz a equaçao (18 r. Um aumento da taxa de ju-

ros doméstica, coeteris paribus,deve elevar esse estoquei um 

aumento do custo de empréstimo externo (i*) ou do déficit em 

transações correntes do Balanço de Pagamentos (dcc) - ambos. 
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, 
exogenos - deve reduzir a diferença entre as reservas interna-

cionais e os dep6sitos em moeda estrangeira nas Autoridades Mo 

netárias; coeteris paribus. 

As equaçoes (13)-(16) substituidas em (12), definem 

a oferta de empréstimos internos ~m função da taxa de 

riqueza real e base monet~ria, entre outras variáveis: 

sendo a = a(i , a y, a, r ) 
c 

juros, 

A influência de i sobre o multiplicador de crédito a 

e positiva(4). Aqui, Leva-se em conta o fato de que o 

líquido de i sobre c e positivo ou nulo. O sistema 
a 

efeito 

bancário 

tem três fontes de recursos para elevar seus empréstimos: recoE 

rer as reservas voluntárias, reduzir as aplicações"em títulos 

ou ~aptar mais dep6sitos. Quando"a taxa de juros dos emprésti-

mos sobe, esta elevação pode ocorrer em um dos seguintes cena 

(4) (la 
m { '[ (l-t) dc " "Clt 

(1+0.) 'Clrv ) } -(a+c) - - a --
ai di diT, dy ai ai a a a a 

= O 
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rios: 

a partir de um nível de taxa de juros considerado 

baixo pelos bancos ou, 

- em uma situação em que o mercado de empréstimos 

já se encontra aquecido. 

No primeiro caso, é possivel que o sistema bancário 

mantenha elevado volume de reservas voluntárias, recorrendo a 

estes recursos para aumentar os empréstimos por ,ser esta a al-

• 
ternativa menos custosa entre as três mencionadas. No segundo, 

o volume de reservas voluntárias deve ser baixo. Assim, os ban 

cos captariam mais depósitos tendo em vista que esta deveria 

ser a fonte mais barata de recursos. Ambas as situações sao 

compatíveis com alguma substituição entre títulos e emprésti-

mos. A influência de ia sobre c decorre, por sua vez I de seu efei 

to direto sobre a taxa de captaçãoic [equação (16)]: 

+ + 
'dc ·ac "ac aic = + -
dia diT , dw ai ai ai a c a 

= O 

o primeiro cenário descrito é de um quadro no 
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. qual, provavelmente, a resposta dos bancos em termos deic a 

uma elevação de .ia (ai /ai ) deve ser de molde a manter o volu
c a 

me de depósitos aprazo existente, ou seja, 

. ·ac 

ai c 
= 

No segundo caso, os bancos privilegiariam os depó 

sitos a prazo como fonte de recursos, de forma .que o efeito li 

quido seria positivo: 

ac 

ai c 

aiç 

ai a 

> 

o aumento de i T deve induzir, por motivos semelhan 

tes aos expostos no parágrafo anterior, a expansao de c e/ou 

redução de r ,carreando recursos para a aplicação em titulos v 

• (5) 
e reduzindo, portanto, o multiplicaãor 

A relação l entre riqueza real ou a razao DV/M e o 

multiplicador de crédito é positiva, ao contrário do que acori-

tece com a taxa de recolhimento compulsório fixada pelas Autori 

(5) aa. m { (l-t) 
.. de 

[ 
·at (1';a.) ar -= - (a+-c) - + a --..::!... ]} 

·T diT di 
a' 

dy êliT aiT 

= O 
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dades Monetárias (6) • ' 

A descrição do comportamento do público em relação 

ao seu pofLtúo.f)'o, parcialmente descri ta pelas relações (4) - (7) , CO!!! 

pleta~se com a função demanda por empréstimos que, a semelhan 

ça daquela sugerida por Kortweg e Loo(7), tem a seguinte formu 

lação: 

= L
d 

(i , a '* 1 , i
T

, y, TI). P d d d Ld 
<.Oi L2 , L3 , L4 e 5 > O. 

Em (20), TI e a inflação esperada e a demanda por em 

préstimos e, por hip6tese, homog~nea do primeiro grau em rela-

çao ao nível de preços. 'A influência da remuneraçao dos dep6s~ 

tos a prazo na demanda por empréstimos do público reflete-se 

nos sinais de ia e i T , tendo em vista a equaçao (16) e consi 

derando-se os efeitos diretos das variáveis superiores a seus 

efeitos cruzados. 

Toda a análise feita pode ser resumida nas equaçoes 

(6) da 

ãY 
de da' da' 

m(l-t) ':\ ; ':\ = m [ (l+a) (l-r - r .) - t]· - = -m (1+0.)a. 
oy oa e v ' dr 

c 

(7) Korteweg e Loo [ 27] estudam o modelo de Brunner-Meltzer, em um 
to de economia aberta, para a Holanda. 

contpx 
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abaixo, que constituem o modelo a ser empregado no estudo, 

+ + ' + 
( 21) LS = a(i 

a' 
i T , y, a, r ). B 

c 

+ 
(22 ) B B

a 
+ A(i , '* dcc) = 1. , 

a 

+ + + + 

Ld Ld -
(23 ) = (i , '* i T , y, TI) . P 

a 
1. , 

(24 ) Ld = LS 

com quatro variáveis endógenas Ld , LS
, i e B - dez variáveis a 

exogenas - i*, 
a 

i
T

, B , y, P, r , a,TI e dcc. 
c 

o sistema de equações ápresentado acima permite g~ 

rar a relação entre a taxa de aplica~ão e as variãveis exógenas, 

(25) i = i a a 

+ 
i*, 

+ + ... 
P TI B

a 
, rc' , ,-a, 

+ 
+ 

y, dcc) 

que constitui o objeto deste estudo. 

Finalmente, resta explicitar um modelo de formação 

de expectativa para a taxa de' inflação, bem como descrever a 

construção da variável i* , o custo esperado do empréstimo ex-

terno. A taxa esperada de inflação foi gerada a partir de um 

modelo de expectativas adaptativas o qual parte do pressuposto 

',-
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de que os indivíduos revisam, suas expectativas de acordo com 

a experiência mais recente (8) , ou seja: 

(26) lI' = 
t Ir I < I 

onde TI t e a inflação esperada para o'período t em t-l, TI t _
1 

e 

a inflação observada em t-l e y e o coeficiente de expectat.!, 

va. 

A variável exogena i*, que representa o custo dos 

empréstimos externos, pode ser decomposta em duas parcelas: a 

taxa de juros externa efeti~a (i ) e a expec~ativa sobre a .va
e 

-riação cambial (ê): 

(l+i*) = (l+i ) e 

Adicionalmente e preciso notar que este custo e one 

rado pela tributação líquida incidente sobre o pagamento dos 

encargos ao exterior decorrente do imposto de renda cobrado 

(25,0%), descontado o benefício fiscar, variável no período(9). 

(8) A este respeito, ver Nerlove, Grether e Carvalho [ 36), p. 299. 

(9) O imposto 'de 25% é calculado "por dentro" e resulta em uma alíq~ota "por 
fora" de, aproximadamente, 33%. Ver Correa do Lago'[ 1/+) p. 226. 
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~ onerado, também, pela retenção ·compulsória do contravàlor 

em cruzeiros do empréstimo, com os encargos correndo por conta 

do mutuário. A taxa de juros externa foi ajustada de modo que 

ie represente a taxa de juros efetivamente paga, conforme mos-

tra o Anexo. I. 

Para a variável e serq usado um modelo de formação 

de expectativa baseado, também, nas expectativas adaptativas. 

Nesse caso, parte-se do pressuposto que os indivIduos formam 

suas expectativas a partir das inflações doméstica e norte~ame 

ricana esperadas, ou seja, creem na manutenção da paridade do 

poder de compra. Assim, a expectativa de variação cambial para 

t emt-l depende da razao entre as inflações esperada brasilei 

ra e norte-americana em t 

(27) (l+ê)t 

3 Urna Análise de EstãticaComparat:i'~.§: 

o ·modelo descrito na seçao anterior pode ser repre-

sentado pelas curvas de oferta e demanda por empréstimos; corno 

mostra o Gráfico I. 
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GRÂFICO I 

L~ 

. -'- .. -........ _.- _ ...•.... ,._ .. _-_."---.. _------

Lo 
> 
L 

A endogeneidade do estoque líquido de reservas inter 

nacionais - a variãvel A - oriunda da ligaçâo entre o mercado 

de empr~stimos dom~sticos e o me~cado de empr~stimo externo au 

menta,naturalmente, a elasticidade - preço da oferta de empre~ 
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timos com recursos domésticos, posto que 

L S
o ::; ( " ) a la' lT' y, a, rc 

§= 1 

aL~ a AI + B aI 

Ba + A(i , a '* 1 , dCc) ] 

A aus~ncia dessa ligaç~o i~plicaria em que a deriva -

da parcial AI fosse nula. Nesse caso, o efeito da taxa de juros 

de empréstimo sobre a ~ferta seria.menor ou, equival~ntemente 

= 1 > 1 

Mas a endogeneidade de parcela da base monetária nao 

afeta apenús a inclinação da curva de oferta. ~ possivel mos-

trar, corno fez Dornbusch [16) utilizando um modelo semelhanL.e 

ao desse estudo, que a ligação do sistema financeiro com o res-

to do mundo através da oferta de empréstimos acaba por assegu -

rar,sob certas condições, que a taxa de juros de empréstimo com 

recursos domésticos exceda ou iguale o custo esperado externo. 
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C·onsiderando-S'e a ofert'a de empréstimos L~, o nível de 
• 

taxa de juros compatível com um volume de emprésti.m::>s nulo resulta-

r.ia da solução de 

ou, equivalentemente, 

Ba - dcc + E - DME = O, 

onde dcc é o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos 

e E é o saldo de empréstimos externos • 

. Separando-se os componentes endógenos e exógenos, vem 
/ 

Ba dcc = DME - E 

A expressa0 acima indica que a taxa de juros de emprés 

timo correspondente a uma oferta nula deve superar o custo espe 

rado externo enquanto Ba < dcc, ou seja, enquanto os depósitos 

em moeda estra?geira nas Autoridades Monetárias nao igualarem o 

volume de empréstimos externos. Essa conclusão baseia-se na hi-

pótese de que se a taxa de juros doméstica for igual ao custo 

esperado. externo, os agentes econômicos nao manterão emprésti -
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mos em moeda estrangeira, tendo em vista que esses últimos'ofe-

recem maior risco que os empréstimos com recursos domésticos. A 

curva L~mostra o caso em que Ba 
< dcc. 

t: necessário assin"alar que a maior elasticidade" da 

oferta de ~mpréstimos assegura, a partir de uma intervenção .nes 

se mercado, um menor impacto sobre a taxa de juros do que ocor-

reria na ausência da ligação com o mercado externo, no curto 

prazo. No entanto, enquanto nao se completar o process8 de aju~ 

tamento, esse impacto deve existir. O Gráfico 11 exemplifica es 

sa situação a partir de uma retração da oferta .de empréstimos 

com recursos domésticos. 

Inicialmente, o excesso de demanda em relação ao equl 

librio original (LoL'o) acarreta um ajustamento via taxa de ju-

ros, que s~ eleva de ia para i . À med~da que esse 
o aI 

aumento 

ocorre, verifica-se urna redução da quantidade demandada e urna 

expansao óa quantidade ofertada; essa Gltima nao so pela substi" 

tuição induzida entre·os ativos do pOh6clio dos bancos, mas tam 

bém pela internalização de recursos exterrios mais baratos 
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GRÂFICO II 

I . _____ ,, _______________ .... __ 1. __ ._. 

que amplia a base monetãria (AI > O). 

---- --------;>-

L 

o aumento da demanda por recursos externos, por outro 

lado, eleva o custo do empréstimo externo no curto prazo atra-
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vesda comissão de repasse, em face da relativainelasticidade 

da oferta decorrente dos congelamentos transitórios no Banco 

Central a que esses recursos devem obedecer. Ao longo do tem-

po, a ampliação dessa oferta resulta em redução do custo e~ter 

no e inicia uma queda da demanda por empréstimos domésticos em 

favor do mercado externo, a partir de Ld 
o 

De outro lado,a con 

versao dos recursos externos amplia a basemonet~ria (A2 < O) e 

expande a oferta doméstica s a partir de L. 
1 

o efeito final deve 

ser o de reduzir as taxas de juros,como mostra o Gr~fico 11. 

A despeito de, no longo prazo, a taxa de juros domés 

tica voltar ao e~uilibrio inicial, cessada a ,pressao sobre a 

oferta, tal fato pode nao ocorrer no curto prazo por duas ra-

zoes: um processo de ajustamento lento e/ou uma pressao continua 

da sobre a oferta. 

A combinação desses dois efeitos parece ter ocorrido 

no periodo 1900/1982, quando o crescimento do déficit pfiblico a-

celerou-se com repercussoes no crescimento da divida pfiblica co 

mo instrumerito de financiamento dos gas~os do Governo, na tenta 



53 

tiva de amortizar o impacto da expansao da base monetária. Não 

obstante os esforços empreendidos para o controle da taxa de ren 

tabilidade dos titulos pfiblicos - a carteira do Banco Central em 

relaçgo ao total em circulação aumentou de 13,0% em 78 para 

38,0% em 82 - o.volume da divida em poder do público e a necessi 

dade de financiamento dos gastos do Governo exercia urna crescen 

te pressao sobre a remuneraçao dos titulos e impactava negativ~ 

mente a oferta de empréstimos domésticos. 

Esse quadro era agravado pelas restrições existentes 

ao saque dos depõsitos em moeda estrangeira no Banco Central e 

pelo contingenciamento ao crédito aplicado no.periodo. Esses fa 

tores limitavam o aumento da oferta que deveria ocorrer a partir 

do crescimento da base monetária e retardava a redução da deman 

da e, portanto, o processo de ajusta'TIento do mercado de emprést.i . . ' -

mos, mantendo elevada a taxa de juros nesse mercado. 

Os niveis da taxa de juros de empréstimos no perioc1o 

de 1977/1979 nao decorreram de quadro semelhante. Nesse triê-

nio, embora crescente, o déficit público· exercia menQS pressaoSQ 
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bre o mercado de títulos do Governo e o volume existente de divi 

da pública, por outro lado, permitia a colocação de titulos com 

menor impacto sobre sua rentabilidade do que ocorreu nos três a 

nos seguintes. 

Adicionalmente, embora já fossem utilizados os mecanis 

mos não-tradicionais de controle da base monetária - de que e 

exemplo o congelamento dos depósitos em moeda estrangeira no Ban 

co Central em .1978 - nao havia o contipgenciamento ao crédito 

aplicado em 1980/1982, o que facilitava a transmissão dos efei-

tos do crescimento da base monetária para a oferta de 

mos. 



CAPíTULO 111 

A Determinação da Taxa de Juros no Per iodo 1977/82: 

Resultados Empiricos 

o objetivo deste capitulo e o de avaliar émpiricame~ 

te o modelo do mercado de empréstimos. com recursos domésticos 

apresentado no ~apitulo anterior. Especificamente, o interesse 

está dirigido para a equaçao (25), a forma reduzida para a taxa 

de juros de empréstimosJ 

(25) r , 
c a, y, dcc) , onde 

ia , 
1 

ia , ia , 
3 

> ia , ia e ia > O; ia e ia < O; ia < O. 
If 5 9 6 7 8 2 

Os resultados da estimação empirica dessa forma redu 

zida devem permitir estabelecer a contribuição das variáveis p~ 

ra a determinação da taxa de juros' do mercado de empréstimos, 

em particular a do custo esperado da captação externa i* vis-

-à-vis as outras variáveis. A importância dessa última variá 

55 
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vel em relação às demais está na raiz da controvérsia que pr~ 

valeceu no inicio dos anos 80 e-que motivou, em última análise, 

a realização desse estudo. 

Não há como negar a influãn~ià do custo .esperado ex-

terno no equilibrio da taxa de juros doméstica, tendo em vista 

o processo de arbitraqem já descrito na Introdução. Não obstan 

te, a interveniência de fatores domésticos e a maior ou menor 

rapidez do processo de ajustamento podem determinar, no curto 

prazo, um nivel de taxa de juros de empréstimo no mercado domés 

tico superior àquele associado à contratação de recursos exter 

nos. 

1. Tratamento das Variáveis 

Antes de passar a apresentação dos resultados empir~ 

cos, faz-se ~ecessário tecer algumas considerações sobre o tra 

tamento dispensado as variáveis. -o modelo descrito no capit~ 

lo anterior revela uma dificuldade do ponto de vista emplrico. 

que decorre das equaçoes (21) e (22), respectivamente a oferta 

de empréstimos doméstica e a constituição da base monetária: 
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(21) LS = a.(i I i T, Y, a, r. ) . B 
a c 

-. 

(22) B = Ba 
+ A(i I .* dcc) 

a 
1 , 

Essas duas equaçoes, juntamente com a demanda por em 

préstimos doméstica resultam em uma forma reduzida para a taxa 

de juros de empréstimos [equação (25)], na qual as derivadas 

parciais sao funções do multiplicador de crédito ~,uma variá-

vel endógena no modelo estrutural. No modelo de Brunner-

-Meltzer tal problema nao existe uma vez que a parcela endóg~ 

na da base monetária e o redesconto. Assim, e possível estabe-

lecer uma relação de comportamento dos bancos na qual a deman 

da por redes conto e uma proporçao endóoena dos depósitos a vis 

ta, depósitos a prazo ou meiqs de pagamento. Em qualquer hipQ 

tese, tal relação permite definir a o~erta de empréstimos ~omo 

decorrente do produto entre o multiplicador de crédito endóg~ 

no - e. a parcela exogena da base monetária (Ba ). Esse tratamen 

to permite incorporar no multiplicqdor de crédito todas as ,·a 

riáveis endógenas da oferta, como mostra o modelo de Brunner-
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-Meltzer no capítulo lI. 

Alguns autores, ao incluir o setor externo no modelo, 

o fizeram estabelecendo uma relação de comportamento para o com 

ponente endógeno da base monetária os empréstimos externos 

na qual ele e, também,uma proporção endógena dos depósitos to 

tais ou dos meios de paga~ento(l). Em decorrência, a semelhan 

ça do modelo para a economia fechada, a oferta passa a ser fun 

çao do multiplicador de crédito e da b~se monetária ajustada. 

Nesse estudo, a parcela endógena da base monetária e 

o .estoque de reservas internacionais líquido dos depósitos em 

moeda estrangeira no Banco Central e nao há respaldo teórico p~ 

ra expressá-la como uma fração endógena dos meios de pagame~ 

to. Essa opçao: implicou na dificuldade de estimar-se o modelo 

em sua forma logarítmica e gerou o problema mencionado: a apl~ 

caça0 de mínimos quadrados a forma reduzida da taxa de juros im 

plicaria em coeficientes enviesados por serem estes funções do 

(1) Esse·trntamento ê o escolhido, por exemplo, por Willms [51]. 
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multiplicador a. 

A solução escolhida para tratar essa questão foi de 

transformar as variáveis independentes através ~e seu produto 

por (l+a) de modo a incorporar o multíplicador de crédito aos 

coeficientes estimados. 

2. Resultados Empiricos: 1977/82 

A avaliação e~piricafoi realizada com dados bimen-

sais para o per lodo setembro 1977/dezembro de 198~. 

A Tabela V apresenta os coeficientes estimados pela 

regressão 

i a + 

As variáveis Di'r e Di* for.am criadas com o objetivo 

de captar o impacto do periodo abril 80/dezembro de 82 - quàndo 

se instituiu o contingenciamento do crédito e elevou-se a aliqu~ 

ta do Imposto sobre Operações Financeiras ~ nq inclinação dus 



i 
a 

i T 

DiT 

i* 

Di* 

rc: 

Y 

P 

a 

Ba 

Ec 

, , 

i a 

1 ,00 

0,93 

0,93 

0,58 

0,77 

0,04 

-0,38 

0,92 

0,57 

-0,64 

0,89 

0,92 

i T DiT i* 

1 ,00 

0,92 1 , O O 

0,44 , 0,70 1 ,00 

0,75 0,94 0,78 
.' . 

-0,12 0,12 0,64 

-0,39 -0,20 0,43 

0,87 0,89 0,53 

0,43 0,71' . 0,97 

-0,68 -0,54 0,04 

0,82 0,87 0,56 

0,85 0,89 0,55 

TABELA III 

MATRIZ DE CORRELAÇÃO DAS VARIÂVEIS 

Di* 

1,00 

0,26 

0,04 

0,71 

0,81 

-0,29 

0,72 

r c 

1 , O O 

0,75 

O,~~ 

0,66 

0,53 

0,12 

0,72 .·0,09 

y p TI 

1 ;0'0 

-0,33 1 , O O 

. '0,4 O 0,51 1 ,00 

0,79 -0,71 Q ,08 

-0.,.27 0,98 0,54 

-0,33 0,99 0,53 

a Ba Ec 

0\ 
o 

1 , O O 

-0,67 1 ,00 

-0,71 0,98 1 ,00 

.. 
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TABELA- IV 

M~DIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 

DAS VARIÁVEIS 

M~DIA 
DESVIO COEFICIENTE 

PADRÃO DE VARIAÇÃO 

0,058 0,020 0,350 

0,092 0,032 0,3.46 

0,117 0,025 0,216 

0,135 0,047 0,346 

0,169 0, 019 0,114 

0,059 0,0"07 0,114 

0,269 0,032 0,110 

1,480 1,330 0,899 

0,122 0,035 0,286 

1,560 0,111 0,071 

1,796 1,720 0,958 

0,437 0,342 0,782 



TABELA V 

~v de Cbse.ntações: 32 .' A DETENVJINAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS a 

Variá:vel De:-e.:"1oe.."1te: i 
~ a 

ia = 80 + Sl~ + f32D~ + P3i * + 8 .. ~i* + 8src + 86y + 87P + 8e; + 8gBa +' 810
Red + 811D6 + u 

80 i T DiT i* Di* P Ba.. Red D6 
-2 DW r' y TI R c 

1 0,04 -0,01 0,40 0,14 -0,15 0,60 -0,15 0,0 -0,01 0,0 0,99 2,02 
4,40) (-0,11) 3,24) 4,16) (-3,38) 4,01) (-3,30) 0,08) (-3,68) (1,80 ) 

2 0,04 -0,01 0,41 0,14 -0,16 0,61 -0,15 -0,01 0,0 0,9'9 2,05 
4,52) (-0,12) 4,76) 4,59) ( - 5 , 15) , ( ,4 , 4 O ) (-3,38) (-3,83) (1,84') 

m 
3 0,04 -0,01 0,41 0,12 -0,16 0,57 -0,14 0,04 -0,01 0,0 0,99 2,10 I\) 

4,04) (-0,08) 4, 70) 2,32) (-4,86) 3,53) (-3,05) 0,45) (-3,78) (1,83)· . . 
4 O, a·~ 0,0 0,38 0~1í2 -0,15 0,54 -0,14 0,0 0,05 -0,01 0,0 0,99 2,02 

.( .3 19,5). (-0.,02) (. 2,91) 2,23) (-3,30) 2,84) (-2,97) 0,29) 0,52) (-3,65) (1,,81) 

5 0,04 0,0 0,37 0,15' -0,14 0,59 -0,15 0,0 -0,01 0,0 0,99 1,94 . 
4,44) 0,0 3,01) 4,15 ) (-3,32) ~, 13) (-3,29) 0,34) (-3,75) (1,72) 

6 0,04 0,01 0,38 0,15 -0,15 0,61 -0,16 0,0 0,0 -0,01 0,0 0,9~ . 1,98 
4,33) 0,06) 2,95) 4,05) (-3,20) 3,96) (-3,22) (-0,32) 0,45) (-3,61) (1,52) 

7 0,04 0,01 0,36 0,12 -0,15 0,53 -0,15' 0,05 0,0 -0,01 0,0 0,99 "1,95 
3,97) O ~ 13) 2,73) 2,29) (-3,28) 3,00) (-3,05) 0,61) 0,54) (-3,75) (1,70) 

8 0,04 0,02 . ':,36 0,12 -~,15 0,55 -0,15 0,0 0,05 C,O _ -.o, 01 0,0 0,99: 1,97 
3,88) Co, 15) 2,63) 2,24) (-3,11) 2,80) (-2,93) (-0,19) O, ~5) 0,48) (-3,59) (1,53) 

a. Os valeres entre parinteses correspondem is estatisticas !, 

• .~ 
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relações entre ia' i
T 

e !*', res~ectivamente. Resulta, portan-

to, do produto entre uma dummy para esse periodo e os valores 

;* 1 • A variável Red e uma dummy que pretende determi-

nar o impacto do redutor de juros aplicado entre setembro/1979 

e n ovembro/1980, e a taxa de juro's. Por outro lado, utilizou-se 

outra dummy lD6) para descontar o efeito da sazonalidade no 61 

timo bimestre. 

Devido a elevada correlação -existente entre as variá 

veis a -P e B e, tambem, entre essas com iTe D~T~ (ver Tabela. 11:1;), 

foram realizadas diversas regressoes para examinár-se as alte--

raçoes dos coeficientes das variáveis estimadas. Assinale-se, i 

nicialmente, que o coeficiente da variável i
T 

e insignificante 

em todas as regressoes. Tendo em vista a forma estimada, esse 

resultado indica que a tentabilidade dos titulos p6blicos nao 

influiu no nivel das taxas de juros de. empréstimos entre setem-

bro de 1977 e março de 1980. Não obstante, o coeficiente ce 

DiT e signif,icantemente diferente dE: Zero ao nlvel de 1%, a exce 

çao das equaçoes 7 e 8, quando o coeficiente e significante a-o 
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nível de 5%(2). Vale notar que a inclusão da variável P e/ou 

de Ba alter; a estatística t dos coeficientes de DiT . 

A contribuição do custo esperado externo e, por sua 

vez, significante ao nível de" 1% nas equações 1, 2, 5 e 6 e a 

'nível de 5% nas equaçoes 3, 4, 7 e 8,no período de setembro 

77/abril 80. No caso de Di*, e significante sempre ,ao nível de 

1%. ~ preciso notar a elevada correlação entre a expectativa de 

inflação e o custo externo esperado (Tabela r~~),de resto perfei 

tamente explicável pela construção da variável i*, como mostra 

o Anexo r.' De outro lado, a variável Di* e afetada pela inclu 

sao de P, corno revelam as equaçoes 1, 4, 6 e 8. Note-se,adici~ 

nalmente, que o sinal de i* e contrário ao Di*. Diante disso, 

testou-se a hipótese de que a sorna dos co~ficientes, ou seja, 

a contribuição do custo externo esperado no período abril/80-

dezembro/82, fosse igual a zero: os resultados indicaram ser es 

se o caso em todas as equações(3) 

(2) - Os valores do teste t, a menos que explicitado de outra forma, refe
re~se sempre à hipótese alternativa RI ~ o. 

(3) - O teste usado baseou-se no fato que a estatfstica 

·131 +' fh 
t - ~em distribuição de Student, 

/var 
- - -81 + var 82 + 2 cov (Sl, 82) 

com (n-k) g. L 

Ver Gujarati [23] ,p. :325. 
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Esses resultados indicam. a existência de dois per.Ío-

dos distintos na determinação das taxas de juros dos emprésti-

mos domésticos. No primeiro, de setembro/?? a março/80, o cus 

to esperado externo influenciou o nivel da taxa de juros domés 

tica enquanto que a rentabilidade.dostitulos públicos nao se 

mostrou relevante. No segundo periodo, de abril/80 a dezembro/ 

82, ocorre exatamente o contrário: a rentabilidade dos titulos 

públicos revela-se importante, o mesmo não acontecendo com o 

custo dos empréstimos externos. 

Os coeficientes estimados para a base ~onetária ajus~ 

da nao permitem estabelecer nenhuma conclusão sobre sua impor-

tância para a taxa de juros, como mostram as equaçoes 5 8 e 

tal fato decorre da elevada correlação dessa variável com a 

rentabilidade dos titulos públicos nos dois periodos mendiona-

dos: respectivamente, 0,82 e O,8?: e provável que por trás des 

sa correlaçâo esteja a questão do financiamento do déficit pu-

blico. Na medida em que o Governo nao consegue financiar inteira 
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mente seus gastos com a col~cação de titulos, recorre ã emis 

sao de base monet~ria .. Assim, essa filtima cresce ao mesmo tém-

po em que a tentativa de colocar o maior volume de titulos,pre~ 

siona a rentabilidade desses papéis. 

De acordo com o esperado pelo modelo, o recolhimento 

compulsório mostrou-se um instrumento efetivo de pOlitica mone 

t~ria no periodo analisado. Em todas as regressoes estimadas , 

o sinal dessa vari~vel foi positivo e significante ao nível de 

1%, exceçao feita à equaçao 8 na qual e significante. a nível ~ 

co superior. 

A var~~vel renda real apresentou um coeficiente está 

vel em todas as regressoes e significante ao nível de 1%. O si 

nal .esperado, de acordo com o modelo empregado, era ambíguo urna 

vez que y afeta tanto a demanda corno a oferta de empréstimos ex 

ternos. A estimação empírica indica. que o impacto da renda 

real sobre a oferta superou o seu efeito sobre a demanda .por 

empréstimos no período analisado. .Todavia, esse resultado deve 

ser encarado com cautela urna vez que a renda real (índice de 
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Produção do IBGE), ·foi utili·zada corno pitO xy . para a riqueza,' um 

tratamento tradicional nos trabalhos empíricos no Brasil em fa-

ce da reconhecida dificuldade para a obtenção de dados de renda 

1 " f' - ,(4) 1 d . d d qua ltatlvamente con lavelS .por ou~ro a o,. as unl a es econo 

micas reduzem, normalmente~ a de~arida por emprãstimos quando se 

d 
' - . (5) deparam com um aumento da ren a trqnsltorla , urna componente 

da renda real. É possível que essa componente transitória da 

renda real esteja contribuindo para o Fesultado alcançado. 

As variáveis preç0 e expectativa de inflação nao se 

revelaram significantes nas equaçoes de que participaram. No ca-

so do preço, esse resultado certamente decorre da correlação 

que apresenta com a rentabilidade dos títulos públicos nos dois 

períodos, bem corno com a base monetária ajustada quando esta faz 

parte da regressao. A ~xpectativa de inflaç~o, por sua vez, es 

tá extremamente correlacionada com o c~sto esperado externo, co 

mo most.ra a Tabela III. Na verdade, esse canportamEmto já era 'esp~ 

(4) - Ver Barbosa [3J l p. 42 . 
(5) - Ver Melitz e Pardue [34]. p. 678. 
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rado em face da construção d~ expectativa d~ inflação e do cus 

to externo, conforme já foi mencionado. 

Durante o espaço de tempo compreendido entre setembro 

de 1979 e novembro de 1980, o GovernO aplicou um redutor de ju-

ros de 10%. A variável Red foi introduzida na equaçao de re 

gressao para captar esse efeito SODLe ~ taxa de juros, tendo em 

vista que essas taxas nao refletem inteiramente as condições em 

que SE. realizám os empréstimos, mui tas 'vezes onerados pela aqui 

sição compuls6ria de outros 'serviços financeiros. Surpreende~ 

:temente, o coeficiente do redutqr de juros foi sempre igual a 

0,01 e altamente significante, o que parece. indicar que os da-

dos obtidos de taxa de juros estão muito pr6ximos da taxa efeti 

vamente cobrada. 

Nenhuma das séries utilizadas no estudo sofreu 

quer processo destinado a extrair a sazonalidade eventualmente 

existente. Em lugar disso, utilizaran~'-se cinco variáveis dummy p~ 

ra captar o efeito da presença da sazonalidade nos dados~Apenas 

a dummy referente ao último bimestre do ano :foi significativa aó 
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nivei delO%. No entanto, ~ aus~ncia dessa variãvel nao alt~-

rou de forma importante os resultados,como indicam as Tabelas 

VI e VIII. 

Outro argumento normalmente levantado para justificar 

o nivel das taxas de juros domésticas ~ o da segmentação do mer 

cado de crédito,que resulta da existªncia concomitante de ca-

nais pelos quais a alocação de recursos e realizada compulsori~ 

mente a taxas de juros fixadas como e o caso dos empréstimos 

a agricultura que os bancos sao obrigados a conceder - e o mer 

cado "livre" de empréstimos, no qual o volume e a taxa de ju-

ros sao determinados pelos agentes econômicos. Com o objetivo 

de testar aimportãncia dessa segmentação para a prática de ta 

xas'de juros elevadas, foi utilizado o volume de crédito conce 

dido institucionalmente pelos bancos a agricultura e as peque-

nas e médias empresas (variável Ec} na equação.de regressao. 

A Tabela V~ indica que não é possivelextrair 

quer conclusão quanto a importâncià dessa variãvel uma vez que, 

a despeito de ser insignificante, apresenta forte correlação cem 



, TABELA VI 
<l 

A INCLUSÃO DOS EMPRE:STIMOS COMPULSORIOS -.J 
o 

~9 ce Cbse.."'\,"ações: 32 

v~á\-el D2oenee..'1te: i 
~ a 

ia = Se + Slir + .S2DiT + S~i* + S4Di* + Ssrc + S6Y + S,P + Se; +'S9Ba + SloEc + SllRed + S12D6 + u 
~--- ----------- -- -

So ~' DiT i* Di* p' Ba 
Ec Red D6 

-2 iW r Y TI' R 
c 

1 0,04 -0,01 0,40 0,14 -0,15 0,61 -0,15 0,0 0,0 -0,01 0,.0 , 0,99 1,97 
( 4,10) (-0,09) ( 3,14) ( 4,05) (-3,28) ( 3,91) (-3,10) 0,27) (-0,26) '(-3,51) ( 1,68) , 

2 0,04 -0,01 0,41, 0,14 -or16 0,61 -0,15 0,0 -0,01 0,0 0,99' 2,05 
( 4,43) (-0,12) ( 3,47) ( 4,25) (-3,63) ( 3,99) (-3,30) (-0,02) (-3,62) ( 1,78) 

3 0,04 -0,01 0,39 0,12 -0,16 0,55 -0,14 0,04 0,0 ' -0,01 0,0 0,99 2,06 
( 3,85) (-0,04) ( 3,14) ( 2,20) (-3,55) .(,2,79) ... (-2,88) 0,48) 0,20) (-3,58) ( 1,80) 

4 0,04 0,0 0,38 0,12 -0,15 ,0,55 -0,15 0,0 0,05 . Q,O -0,01 0,0 0,99 1,98 
(. 3, G2} \-(1,02) ( 2,84) ,( 2,16) (-3,20) ( 2,74) (-2,74) ( 0,27) ( 0,48) ,(-O ,18) (-3,48) ( 1,69) • . - -, 

5' 0,04 0,01 0,38 0,15 -0,15 0,61 -0,16 0,0 0,0 -0,01 0,0 0,99 1,9.5 . 
( 4,36) ( 0,05) ( 2,96) ( 4,07) (-3,23) ( 3,94) (-'3;17) ( 0,48) (-0,39) (-3,55) ( ~,50) 

6 0,04 ' 0,01 0,38 0,15 -0,15 0,61. -0,16, 0,0 0,0' 0,0 -0,01 0,0 .0.,99 1,95 
( 3,98) ( 0,05) ( 2,88) ( 3,95) (-3,12) ( 3,85) , (':'3,05) . ("'-0,02) ( 0,39) (-0,19) (-3,46) ( 1,46) 

. . 
.. 

7 0,04 0,02 0,36 0,13 -0,15 0,55 -0;15 0,05 0,0 0,0 -0,01 0,0 0,99 1,95 
( 3,82) 0,14) ( 2,63) ( 2,22) (-3,14) ( 2,74) (-2,84) 0,53) (0,53) (-0,25) , (-3,53) ( 1,52) 

8 0,04 0,02 ' 0,36 0~13 -0,15 0,55 ~0,15 0,0 0,05 0,0 0,0 -0,01 0,0. 0,98 1,96 
3,48) ( 0,14) ( 2,56) 2,14) (-3,03) ( 2,67) (-2,7'2) . (-O ,05) 0,52) 0,44) (-0,10) (-3,43) ( 1,48) 

a. Os valeres en~re parênteses carresponden às estatísticas t. 



\ 
TABE':.JA VII 

N9 de Observações: 32 
A DETEN~INAÇÃO DA TAXA DE JUROS SEM SAZONALIDADEa 

, 

...,J 

Variável Dependente: i I-' 
a 

" a 
i = S ~ c i + B,D~ + B.i* + S~Di* + Ssr + S6Y + 6,P + BaTI + BgB + BloPed + U a O' >-'1 r z..1. ' C ' 

'" i T DiT i* Di* r y P TI Ba Red R2 DW ~O c 

0,04 0,02 0,40 0,14 -0,16 0,55 -0,15 0,0 -0,01 0,~9 2,12 
(4,30) (0,2í) (3,13) (3,79) (-3,38) (3,55) (-3,09) (-0,01) (-3,09) 

2 0,04 0,02 0,40 0,14 -0,16 0,55 -0,1'5 '-0,01 0,99 2,12 
(4,44) (0,22) (4,51) (4,22) (-5,05) (3,90) (-3,17) (-3,'23) 

, , 
3 0,04 0;03 0,40 '0,12 ' -0,16 0,52 -0,14 0,03 -O ,61 ; 

0,99 2,14 
(4,01) (0,25) (4,43) (2,21) (-4,70) (3,12 ) (-2,89) (0,29) (-3,18) 

4 0,04 0,"03' 0,39 • 0.,12 -0,16 e,51 -O ,'14' 0,0 9,03 -0,01 0,99 2,10 
(3 r 93) (0,26) (2,86) (2,14 ) (-3,30) , (2,54) ,(-2,82) (0,12 ) (0,31) (-3,05) 

\ \ 

5 O r 0.4 . 0,04 0,36 0,14 -0,14 0,53 -0,15 0,0 -0,01 0,99 1,98 
(4,40) (0,35) (2,71 ) D ,,90.) (-3,07) (3,60) (-3,15) (0,49) (-3,20) 

6 0,04 0,05 0,37, ° , ~ 5 ' -0,15 0,57 -0,16 0,0 0,02 -O ,01 0,99 2,10 
(4,26 ) (0,43) (2,78) . ,(.3-, 9 O) (-3,16) (3,64) (,-3,22) (-0,81) (0,94) (-3,19) 

7 0,04· 0,05 0,33 '0,12 -0,14 0,47 , -0,15 0,05 0,0 -0,01 0,99 1,97 
(3,93) (0,46) (2,42) (2,16) (-3,02) . (2,51) (-:-2,91) (0,54) (O ,66) (-3,19) 

8 0,04 0,06 0,35 0,13 -0,15 0,52 -0,15 0,0 0,04 0,0 -0,01 0,99 '2,07 
(3,35 ) (0,54) (2,48) (2,22) (-1,07) (2,58) . (-2,97) (-0,72) (0.43) (0,97) (-3,16) 

d. Os valo~es entre parinteses correspondem ~s estatrsticas t. 

~ -\ 



TABELA VIII 

A INCLUSÃO DOS EMPR~STIMOS COMPULSORIOS SEM· SAZONALIDADEa . 

N9 de ObservaçÕeS: :?2 
-...] 

N 

Variável Deoel1de11te: i 
~ . a 

. ia = Bo + Sl~ + B2DiT + P3i * + P4 Di* + Bsrc + B6y + B7P + Seri + ~'9~a + BIOEc + B11Red + u . . 

S i D~. i* Di* rc y P TI Ba :Ec Red R2 r:w . 
O "'"T 

1 0,04 0,02 0,40 0,14 . -0,J6 0,57 -0,16 0,0 . -0,01 -o,or 0,99· 2,02 
(4,18) (0,22) (3,03) (3,78) (-3,27) (3,54) (-3,04) ( 0,53) (-0,57) . (-2,98) 

2 0,04 0,02 . 0,42 0,13 -0,17 0,56 -0,15 0,0 -0,01 0,99 2,16 
(4,35) (0,19) (3,'43) (3,87) (-3,72) (3,57) (-3,11) (-O ,22) , (-3,04) 

3 0,04 0,02 '0,41 0,12 -0,17 0,53 -0,14 -0,02 0,0 -0,01 0,99 2,16, 
(3,89) (0,22) t3,18) (2,14) (":3,64) (2,58) (-2,79) (-0,22) ,(-0,10) (-2,97) 

'4 0,04 0,03 0,39 0,13 -0,16 0,53 -0,15 o,á 0,02 -0,01 -0,0;1. 0,99 2,01 
(3,78) (0,25) . (2,80) (2,17) (-3,20) (2,55) ·(-2,76) (0,53) (0,24) (-0,53) (-2,92) 

5 ' 0,04 0,05 0,'37 0,15 -0,15 0,58 -0',17 0,0. -0,01 -0;01 0,99 2,00 
(4,46) (0,45) (2,79) (3,96) (-3,17) (3,67) (-3,26) (l,OÓ) (-0,90)' (-3,14) 

6 0,04 '0,05 0,37 0,15 -0,15 '0,58 .:.0,17 0,0 0,0 -0,01 -0,01 0,99 ' 2,02 
(4,04) (0,45) (2,72) (3,84) (-3,07) (3,58) (-3,13) (-0,09) (0,83) (-0,39) (-3,06) 

7 0,04 0,06 0,35 0,13 -0,15 0,53 -0,16 0,04 0,0 -O ,01 . -O,Ol' 0,99 1,98 
(3,93) (0,51) (2,50) (2,27), (-3,08) . (2,59) (-2,97) (0,36) (1,02) (-.0,79) (-3,10) 

8 0,04 0,06 0,35 0,13 -0,15 0,53 -0,16 0,0 0,04 0,0 :-O ,01 -0,91 • 0,99 2,01 
(3,60) (0,50) (2,44) (2,19) (-2,99) (2,53) (-2;84) (-O,ll) (0,36) (O ,85) (-0,32) (-3,02) 

a. Os valores entre pa~ênteses correspondem às estatísticas t, 
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a reritabilidade dos títulos públicos (0,85 e 0,89), com os pre-

ços (0,99) e com a base monetária ajustada (0,98). 

Finalmente, a Tabela IX apresenta as elasticidades da 

taxa de juros em relação à rentabilidade dos títulos públic~sno 

período abril/80 - dezembro/82 e em relação ao custo esperado 

e~terno entre setembro/77 - março/82. As elasticidades foram cal 

culadas através das médias das variáveis nesses subperíodos e 

constituem, obviamente, aproxima~ões da realidade. Os valores 

alc~nçados iridicam que a taxa de juros de empréstimos com recur 

sos domésticos reagiu sempre mais, nos períodos em que foram 

relevantes, às ~ariações da rentabilidade dos títulos públicos 

do que àquelas do custo esperado externo. ~ possível que esse 

resultado decorra de um ajustamento mais rápido 
... 
as flutuações 

da rentabilidade dos títulos públiGo~ do 'que às, flutuações do 

custo externo. 

, , 
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TABELA IX 

ELASTICIDADES DA TAXA DE JUROS EM 

RELAÇÃO À RENTABILIDADE DOS TíTULOS PÚBLICOS E 

AO CUSTO ESPERADO EXTERNO(a) 

TABELA 111 
1 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TABELA IV 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TABELA V 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TABELA VI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

(a) calculado a partir 
tes das regressões. 

E(i , 
a 

Di
T

) E(i , 
a 

i*) 

0,63 0,34 
0,65 0,34 
0,65' 0,29 
0,60 0,29 
0,60 0,36 
0,60 0,36 
0,57 0,29 
0,57 0,29 

0,63 0,34 
0,65 0,34 
0,62 '0,29 
0,60 0,29 
0,60 0,3·6 
0~60 0,36 
0,57 0,31 
0,57 0,31 

0,63 0,34 
0,63 0,34 
0,63 0,29 
0,62 0,29 
0,57 0,34 
0,59 0,36 
0,52 0,29 
0,55 0,31 

0,63' 0,34 
0,66 0,31 
0,65 0,29 
0,62 o,3i 
0,59 0,34 
0,59 0,34 
0,55 0,31 
0,55, 0,31 . 

da média das 
. 

ser1es e dos coeficien-

JIIUDTECA DARID HENRIQUE SIIIDISIf 
RJftlDAc10 Gerou. VJI&U 



CAP!TULO IV 

CONCLUSÕES 

. . 

O objetivo desse estudo foi o de examinar· a determina 

ção da taxa de juros de empréstimos no mercado doméstico, razao 

de grande polêmica no início dos anos 80. Para uns, os níveis 

elevados dessas taxas estavam atrelados ao comportamento do pr~ 

ço no mercado externo: as variações do custo esperado dos recur 

sos captados externamente eram dominantes na explicação das ta-

xasde juros domésticas. De outro lado, estavam aqueles que· , 

contemplando a aceleração do déficit público e o volume·crescen 

te de títulos do Governo em maos do pGblico, preferiam acredl -

tar ser esta a razao principal do patamar em que se encontrava 

a taxa de iuros de empréstimo. a despeito de ieconhecerem a in-

fluência do mercado externo. 

Oriqinalmente. o trabalho pretendia examinar o perío-

do compreendido entre janeiro de 1974 e dezembro de 1982. Tal 

75 
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esc?lha vinculava-se ã crescente internacionalização do sistema 

financeiro nacional a partir de 1974. No entànto, a limitação 

dos dadós, de que & exemplo a auiincia de. uma s&rie relativamen 

te longa de taxas de juros de empréstimos, acabou por determi 

• nar a escolha do período entre setembro de 1977 e dezembro de 

1982 para a realização da pesquisa~ 

Por outro lado, todo um esforço foi desenvolvido para 

a utilização-de dados mensais, tendo em vista a pequena amostra 

disponível. Infelizmente, e como"& frequente ocorrer nos traba-

lhos econom~tricos em que os dados utilizados cbnstituem-se de 

observaç6es muito pr6ximas, os resultados nao foram bons, em fa 

ce da presença de forte correlação serial. O uso de t&cnicas e-

conom&tricas para solucionar o problema - que, eventualmente 

podem introduzir inefic~incias antes.ausentes - nao foram capa-

zes de eliminã-Io. Assim, optou-se pela utilização de dados bi-

mensais, nao obstante a redução dos graus de liberdade a ela as 

sociada. 

Os resultados empíricos alcançados por esse estudo su 
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gerem que, no período compreendido entre setembro de 1977 e mar 

ço de 1980, a rentabilidade dos títulos públicos - uma p~oxy p~ 

ra o déficit público - nao teve infiuência sobre a taxa de ju-

. . 
ros de empréstimo, ao contrário do que ocorreu no período-entre 

abril de ]980 e dezembro de 1982. O custo esperado dos emprést~ 

mos externos teve um comportamento inverso: foi relevante no 

primeiro período, mas nao foi significativo no segundo. 

Esse resultado nao deve surpreender, tendQ em vist~ o 

fato de que foi exatamente no segundo período examinado que se 

acelerou o déficit público e, ·consequentemente, .apressao sobre 

o mercado de títulos do GO\TernO como alternativa de financiamen 

to, diante da elevad~ expansao da base monetária em 1979. 

Por outro lado, du~ante 1980/1982 o Governo 'aplicou 

um contingenciamento ao crédito que limitou o ajustamento via 

expansao oa oferta que decorreria, normalmente I a partir do cres 

cimento d~ base monetária. A opçao alternativa dos recursos caE 

tados extername~te sempre esteve presente, mas também permane -

ciam em vigor as restriç6es de prazo quanto ao saque desses re-
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cu~sos nas Autoridades Monet~rias, visando a distribuir ao lon-

go do tempo o crescimento dos agregados monetários. ~ natural 

que essas restrições tenham dificpltado o ajustamento, princi -

palmente em presença da pressao continuada que o déficit públi-

co exercia sobre o mercado de titulos. 

Os resultados sugerem ainda, que a reaçao da taxa de 

empréstimos domésticos ãS'variações do custo esperado externo, 

quando esse último foi efetivo para a determinaç~o da primeira, 

sempre foi inferior quando comparada com o efeito da rentabili-

dade dos titulos públicos. Esse resultado decorre, provavelme~-

te, das restrições quanto ao saque dos depósitos em moeda es-

trangeira no Banco Central já mencionadas, de resto presente em 

todo o periodo de análise, em maior ou menor grau. 

Por outro lado, nao foi ~ogsivSl estabelecer qualquer 

conclus~o scbre a contribuiç~oda base monetária ajustada para 

a determinação da taxa de juros de empréstimo, tendo em Vistá a 

elevada correlação entre essa variável e a rentabilidade dos ti 

tulos públicos. Essa correlaç~o decorr~, provavelmente, da ten-
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tativa de o Governo financiar o déficit público, nao só via co-

. 
locação de títulos, mas também através da emissão de base. As-

sim, essa última cresce, ao mesmo tempo em que' a tentativa de 

colocar maior volume de titulos presslona a rentabilidade des-

ses papéis. 

A elevada correlação foi responsável, também, pelos 

resultados nao conclusivos quanto às contribuições das variá-

veis preço, expectativa de inflação e ~mpréstimos compulsóri~s. 

No ~aso do preço, a correlação é significativa com a rentabili-

dade dos títulos públicos e com a base monetária"ajustada, vari 

áveis que apresentam, por sua vez, forte correlação com os em-

préstimos compulsórios. De outro lado, e como era esperado, a 

expectativa de inflação most~ou-se correlacionada com o , custo 

esperado externo. 

A contribuição da renda re~l para a determinação da 

taxa de juros revelou-se estável em todas as regressoes realiza 

das e os coeficientes estimados indicaram que seu impacto sobre 

a oferta foi superior àquele sobre a demanda por empréstimos nq 
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período analisado. Não obstante, considerando-se que a renda 

real foi utilizada corno p~oxy para a riqueza, faz-se necessário 

encarar esse resultado com a devida cautela, posto que ele pode 

estar influenciado pela componente transitória da renda reql. 

Finalmente, de acordo com o esperado pelo modelo, o 

r~colhimento compulsório mostrou-s~ um instrumento efetivo de 

polltica monetária no perlodo analisado . 

. . 



ANEXO I 

Descrição das Variáveis e suas 

Fontes 

.. 

. . 

81 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS VARIÂVEIS E SUAS FONTES 

A seguir, apresentam-se as variáveis utilizadas no 

estudo, bem como suas fontes. Todos os dados sao em bases men-

sais e nao foram objeto de ajuste sazonal~ 

ia '- esta variável - a dependente reflete a taxa de juros de 

remuneraçao dos empréstimos do sistema bancário. Para sua 

medida, foi utilizada, como p~oxy a taxa' de juros pré-fi-

xada dos Bancos de Investimento oara empréstimos de seis 

meses, disponível para o período sete'mbro/77 - julho/82; 

Em agosto de, '1982, Q GQverno determinou que as taxas de 

juros desses empréstimos deveriam ser pós-fixadas, razao 

pela qual para o periodo agosto/82 - dezembro/82 utili'-

zou-se a taxa pós-fixada, ajustada pela correçao monetá-

ria reali'zada no praz,o do empréstimo. A fonte dos dados é 

a Assoc'iação Nacional dos Bancos de Invest,imentos - -ANBID. 

i T - a rentabilidade das Letras do Tesouro Nacional de 91 dias r 
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foi usada como pAOXy pâra essa variável, depois de ajust~ 

da ao prazo dos empréstimos. A fonte é o Boletim do Ban -

co Central. 

i* - esta variável representa o custo dos empréstimos externos 

eé o resultado do produto da taxa de juros externa efeti 

va ie e da expectativa de desvalorização cambial e. 

(1 + i * ) = ( i + i ) (1 -+ e) e 

Como já assinalado no texto, a taxa de juros externa 

e efetiva foi ajustada para levar em conta a tribut~ção liqui-

da incidente sobre o pagamento dos encargos ao exterior decor-' 

rente do imposto de renda cobrado, descontado' o beneficio fis -

cal, variável no periodo. Também considerou a retenção compul-

sória eventual do contravalor' em cruzeiros do empréstimo exter 

no, com os encargos correndo por conta do mutuár,io .. 

Assim, a taxa de juros externa efetivamente paga foi 

calculada de acordo com a relação abaixo: 

= (1 - bf) 0,333 j , 
x 

onde 



84 

bf - benefício fiscal em termos decimais 

j = taxa de juros externa + ~p~ead 

x = percentagem de retenção compulsória em termos decimais 

Finalmente, a variável e foi construída segund~ o mode 

lo de expectativa adaptativa. Para a taxa de juros externa e O 

a fonte foi a revista Eu~omoney, enquanto que para 

a inflação externa e a inflação doméstica, 'utilizou-se o IPA 

norte-americano e o IPA brasileiro, respectivamente. O primeiro 

foi extraído do Inte~natlonal Flnanelal Statl~tle e 6 segundo , 

da Conjuntura Econômica. 

P - índice Geral de Preços - Dispo~ibilidade, Interna (IGP-DI) , 

cujos valores encontram-se na Conjuntura Econômica. 

TI -'a expectativa de inflação' foi construída segundo o modelo' 

de expectativa adaptativa, a pa~tir do IGP-DI. 

a - " -B - a.base monetaria ajustada decorre da.-relaçao entre a base 

monetária e a reserva internacional descontada dos depési -
. , 

tos voluntários em moeda estrangeira no Banco Central. Esta 

última variável, cujos dados sao disponíveis em.dólares,foi 
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convertida para cruzeiros a partir da aplicação da taxa de 

câmbio média ao saldo em dezembro de 1976 e aos fluxos a 

partir de janeiro de 77. Os resultados foram acumulados 

. . 
mensalmente e a fonte dessas variãveis é o Banco Central. 

a - a relação entre os depósitos. a vista. e os meios de pagame!!. 

to foi construída a partir dos dados disponíveis no Bole-

tim do Banco Central. 

y para a renda real, foi utilizada Uma média móvel bimensal 

do índice de produção industrial do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

r - tendo em vista os critérios que norteiam'o cãlculo do reco c . 

lhimento compulsQrio em moeda - variáveis no período mas 

fundamentalmente calcados nos depósitos à vista do mes ime 

diatamente anterior - optou-se utilizar a razao entre o vo 

lume de recolhimento compulsórió em t e o volume dos depó-

sitos à vista em t-l como pnoxy para a taxa de recolhimen-· 

to compuls8rio f~xada para o período t. 

Ec - esta variável destina-se a medir o efeito do mercado "ins~ 
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titucional" de cr~dito sobre o mercado "livre" de cr€dito. 

Constitui-se da soma dos cré~itos compulsórios dos bancos 

à agricultura e à pequena e média empresa, conforme a re-

. . 
gulamentação existente no período. 

a - como descrito no Capítulo 111, o multiplicador de crédito 

a foi utilizado para ajustar as variáveis independentes . 

Seu cálc~lo baseou-se na equaçao 

a = m [I + c - t (a + c) ] - I 

e os dados necessários par~ construí-lo foram extraídos 

do Boletim do Banco Central. 

Db dummlf destinada a avaliar os efeitos do contingenciamento 

ao crédito do s~stema bancário e da elevação do Imposto 

de operaçõe~ Financeiras. Assume,o valor 1 para o período 

compreendido entre abril de 1980 e dezembro de 1982, sen-

do O para o período restan·te. 

DiT - destina-se a examinar o impacto do período abril/80 - de-o 

zembro/82'sobre.a contribuição da rentabilidade das LTN's 

em relação à taxa de juros de empréstimos do sistema ban": 
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cário. Resulta do produto entre 0b e i T . 

Oi* - procura medir a mudança do coeficiente do custo externo es-

perado no periodo abril/80 - dezembro/82. Resulta do pro-

duto entre 0b e i*. 

Red - dummy cujo objetivo é o de levar em consideração o r~du -

tor de juros no per iodo set/79 nov/80. Por esse motiv,o, 

seu valor .e 1 nesse per iodo e O no per iodo restante. 

06 - dummy sazonal para o último.bimestre do ano. 

A an~lise empirica cobre o periodo cocipreendido entre 

setembro de 1977 e dezembro de 1982 e utiliza-se de dados bimen 

sais contruidos a partir dos dadoS mensais. Essa conversa0, no 

caso das taxas de juros e da expectativa de inflação, foi reali 

zada através de média geométrica. As outras variáveis foram 

. 
transformadas através de média aritmética. 

Finalmente, vale assinalar que a análise econométrica 

é feiia através de uma amostra com 32 observações. , , . 
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TJ\DELA I 

DADOS PRHllI.RIOS' 

. (EM ~) 

ia 'i.r ~~~ 
. 

IPA-DI EGP-DI IPA-EUA 
,~ 

1977 - . setembro 3,53 2,66 0,59 1,60 1,10 0,30 
outubro ::1,63 2,66 .. 0,61 2,30 2,80 0,40 
novembro 3,76 2,85 0,61 2,60 2,60 0,40 
dezembro 3,94 3,07 0,62 2)20 2,20 0,70 . . 

1978 - janeiro 3,90 2,97 0,64 3,00 2,60 0,80 
fevereiro· 3,80 2,92 0,63 3,50 3,40 1,10 I 

março 3,82 2-,92 O; 64' 3,50 3,20 0,80 

I abril 3,82 .2,92 0,66 3,50 3,40_ 1,30 
maio 3,84 2,91 0,69 ~,50 3,20 0,80 
junho 3,83 2,90 0,76 3,60 3,60 0,60 I 
julho 3,90 2,91 0,73 2,50 2,80 0,80 I 
agosto 4,01 3,07 0,76 2,80 2,70 -0,10 ! 

I 
setembro 4,00 3,10 0,79 2,70 2,50 0,80 ! outubro 4,02 3,13 0,97 3,20 2,90 1,30 I novembro 4,12 3,14 -0,98 3,10 2,70 0,40 
dezembro 4,48 3,32 0,77 1,40 1,50 0,70 i 

i-
L979 - janeiro 4,51 3,28 0,88 3,40 3,60 1,60 ! 

fevereiro 4,50 3,19 0,91 3,70 3,70 1,30 i 
, 

março 4,53 3,18 ' 0,87 6,00 5,80 1,30 
abril 4,53 3,12 O ... 91 3,80 3,80 1,40 i 

maio 4,56 3,11 0,86 2,00 2,30 O 
junho 4,54 3,01 0,87 3,60 3,50 0,70 
julho 4,52 2,98 0,91 4,60 4,40 1,40 
agosto 4,51 2,90 0,99 6,20 5,80 • 0,60 

" 

setembro 4,23 2,76 1,05 8,30 7,70 1,60 
outubro 4,19 2,47 1,24 6,40 5,20 I 1,60 . 
novembro 4,20 2,03 1,15 5,60 5,60 I 0,70 -
dezembro 4,22 2,03 1,18 7,20 7,30 1,10 

1980 - janeiro 4,52 
, 

1,89 1,17 7,30 6,20 2,00 
fevereiro 4,57 1,56 1,22 3,60 4,20 1,90 
março 4,53 .. 1,55 1,47 6,50 6,60 0,80 
abril 4,54 1,56 1,47 6,70 ' 5,70 0,40 
maio 4,43 1,72 0,96 7,10 6,40 0,50 
junho 4,40 2,30 0,79 6,4Q 5,90 

I 

0,50 
julho 4,42 2,95 0,80 9,60 ,8,40 1,60 
agosto 4,47 3,20 0,91 6,80 6',90 1,10 
setembro 4,54 3,38 1,02 5,20 5,30 I 0,40 -
outubro 4,87 . 4,04 1,09 9,40 7,60 1,10 

~ 

" I novembro 5,34 4,31 1,27 8,50 7,60 ., 0,:>0 
dezembro 5,92 4,31 1,47 5,10 5,90 0,80 

I I I 
, 
, 
f 

1981 - janeiro 6,17 4,31 1,37 6,10 6,60 i 1,10 I 

fevereiro 7,37 5,06 1,39 8,20 8,50 i 1,20 
março 7,92 5,02 1,28 7,90 7,40 

·1 
0,90 

abril 8,14 5,14 1,29 5,30 5,50 1,10 
maio 8,20 5,19 1,47 7,00 6,20 0,30 
junho 8,12 5,24 1,38 

.. 
4,40 4,50 0,30 

julho 8,11 5,20 .1, 4~ 4,50 5,10 0,50, 
agosto 8,10 5,32 1,53 . 5,60 6,70 0,10 '. ,. 
setembro 8,33 5,47 1,46 5,00 5,10 -0,30 
outubro 8,53 6,00 1,36 5,00 4,30 0,20 , 
novembro 8,53 6,00 1,13 5,90 5,40 -0,20 

, 
I 

dezembro 8,51 5,61 1,12 3,40 ·3,80 0,'20 ! 

I 

1982 janeiro 8,31 6,30 0,70 
I. - 5,44 1,22 6,30 ! ~ 

fevereiro 8,43 5,38 1,28 6,40 6,90 0,10 
março 8,38 5,65 1,21 7,10 7,20 -0,20 , 
abril 8,58 6,18 1,23 5,50 5,40 O 

, 

maio 8,58 6,01 1,18 5,50 6,10 0,.20 
junho 8,51 6,13 1,26 9,30 8,00 0,40 
julho 8,56 6,47 1,21 5,70 6,10 0,40 
agosto . 8,18 6,60 1,02 4,60 5,80 -0,10 
setembro 8,25 6,60 1,02 3,40 3,70 .-0,30 Ir 
outubro 8,71 6,60 0,95 5,20 4,80 0,20 , 
novembro 9,16 6,60 0,81 5,30 5,00 0,10 i 

I. 
dezembro 9,56 6,60 0,80 6,00 6,10 0,10 I, 

..J_ 

Fonte: Vide texto. 



'977 - setembro 
rutubro 
novembro 
dezembro 

978 - janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
mllO 
junho 
julho 
agosto 
setembro 
rutubro 
novembro 
dezembro 

n9 - janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
maio 
junho 
julho 
agosto 
setembro 
rutubro 
novelllbro 
dezembro 

180 - janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
maio 
junho 
julho 
agosto 
setembro 
rutubro 
novembro 
dezembro 

81 - janeiro 
fe-vereiro 
março 
abril 
maio 
junho 
julho 
agosto 
setembro 
rutubro 
novembro 
dezembro 

32 - janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
maio 
junho 
julho 
agosto 
sctembró 
rutubro 
novembro 
dezembro 

lte: Vide texto 
L IlIHll': 1977 
2. Cr$ milhões 

.. 100 

rc 

0,189 
0,193 
0,201 
0,203 

0,218 
0,211 
0,206 
0,211 
0,210 
0,216 
0,220 
0,214 
0,238 
0,241 
0,252 
0,235 

0,253 . 
0,253 
0,252 
0,240 
0,246 
0,230 
0,221 
0,245 
0,244 
0,256 
0,248 
0,245 

0,283 
0,264 
0,273 
0,287 
0,260 
0,280 
0,279 
0,286 
0,281 
0,257 
0',275 
0,242 

0,259 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0;2 
O,~ 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

53 
81 
41 
43 
81 
48 
55 
66 
35 
44 
14 

54 
42 
87 
54 
82 
59 
66 
58 
59 
86 • 
84 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
O,? .82 

89 : 

TABELA rI 

DADOS PRIM1i.RIOS 

1 2 
Ec2 ' y aa 

102;20 66.023 . 41.628,5 
105,70 73.621 42.773,6 
103,90 79.067 43.737,6 

98,10 95.468 45.267,r .' 

96,40 101.111 . 48.482,1 
91,80 98.907 48.020,5 

106,30 99.691 48.624,3 
101,60 106.594 49.435,1 
106,90 113.679 50.076,3 
109,20 109.189 51. 743,6 
110,30 101.958 54.206,0 
118,50 88.823 55.826,6 
111,50 93.033 57.145,2 
118,50 99.251 59.306,7' 
112,10 89.658 60.744,1 
106,30 81.470 62.~28,4 

108,00 103.510 67.325,1 
101,60 115.199 66.835,9 
113,20 113.536, 69.441,3 
109,80 141.069 70.581,4 
117,90 148.569 70.416,3 
116,70 182.301 73.278,4 
117,90 203.986 78.164,7 
125,40 225.663 81.055,8 
114,40 273.363 88.889,4 
128,30 298.478 94.029,9 
119,00 338.081 96.758,7 
109,20 422.270 102.347,0 

114,40 437.819 109.901,0 
110,90 435.757 110.666,0 
123,10 484.640 113,869,0 

! 111,50 541.346 119.320,0 
123,10 600.735 123.500,0 
126,00 641.670 132.382,0 
131,80 641.161 145.990,0 
130,10 674.060 148.211,0 
134,10 714~742 1154.475,0 
136,50 751.013 160.091,0 
126,60 830.261 1161.686,0 
115,00 881.015 173.918,0 

112,70 821.228 210.149,0 
112,70 888.244 I 206.599,0 
115,00 927.802 212.309,0 
108,60 898.398 213.953,"'0 
111,50 950.616 223.8'45,0 
115,00 463.071 242.361,0 
117,30 1. 226. 480 232.495,0 
113,20 ~.264.830 255.248,0 
111,50 1.342.350 I 269.459,0 t 

112,70 11.404.740 288.673,0 
106,90 1.521.070 303.572,0 

99,30 1.526.860 335.293,0 

97,00 1.664.220 380.290,0 
96,40 1. 583.580 427.008,0 

116,70 1.620.430 438.1176,0 
109,80 1.566. %0 449.803,0 
114,40 1.689.160 436.613,0 
117,90 1.873.880 458.982,0 
119,60 1.946.340 476.127,0 
122,00 2.076.040 510.058,0 
117,90 2.517.950 521.870,0 
116,70 2.821.200 569.087,0 
112,70 3.174.7GO 552.436,0 
103,40 3.103.400 584.308,0 

, 

. í 

a c t m 
.' 
~~ 

0,648 0,393 0,155 1,%9 
0,649 0,408 0,157 1,924 
0,654 0,421 0,152 1,911 

. 
0,661 0,403 0,157 1,949 

0,657 0,467 0,230 1,839 
0,657 0,464 0,232 1,902 
0,650 0,469 0,217 1,918 
0,651 0,459 0,210 1,909 
0,658 0,480 0,226 1,913 
0,657 0,467 0,2~4 1,935 
0,665 0,484 0,222 1,893 
0,655 0,495 0,194 1,879 i 

I 

0,655 0,481 0,192 1,886 ! 
0,653 0,481 0,]Ji4 1,84~ 

. 
i. 

0,657 0,498 0,163 1,842 i 
0,663 0,485 0,201 1,913 I 

I' 

0,652 0,534 0,160 

I 
1,745 i 

I I 
0,653 0,526 0,106 1,784 I 

I 0,656 0,564 0,138 1,819 i 
i 

I Ó·,649 0,585 0,143 I 1,804 I 

0,652 0,573 0,145 1,823 i 

0,662 0,539 0,157 1,928 
, 
i 

'0,653 0,546 0,155 1,825 
Í 0,644 0,552 0,140 1,882 

I 
0,646 0,522 0,124 

·1 
1,841 

i 

: 
0,645 0,532 0,129 1,786 , 

: 
0,649 0,533 . 0,1.27 1,846 
0,651 0,543 0,121 1,801 

0,653 

I 
0,548 0,117 1,?29 

0,647 0,561 0,127 . 1,832 
0,668 0,571 0,121 1,855 
0,662 

I 
0,535 0,131 1,848 

0,671 I 0,517 , 0,143 I 1,945 
0,694 

I 
0,484 0,148 1,941 

0,676 0,498 

I 
0,125 t 1,815 

0,678· 0,483 0,144 

I 
1,890 

0,683 0,478' t 0,156 1,882 
I 0,661 0,475 I 0,149 1,888 I , 0,665 O,~47 I 0,138 I 1,896 

0,664 0,405 0,203 .1,954 t 

0,660 
,I 

0,472 0,154 1,798 
0,653 I 0,473 0,173 1,871 
0',668 0,506 0,188 

I 
1,800 

'0,665 0,498 0,214 1,968 
0,663 0,511 0,205 . 1,944 
0,690 0,509 0,273 I 1,954 

I 0,65$ 0,551 0,254 ' I 1,851 
0,672 0,558 0,257 

j 
1,872 I 

0,661 0,571 I 0,252 1,849 il 
0,659 0,574 0,26C 1,973 

,. 
I ! 

0,665 0,538 0,269 

I 
1,908 

0,657 0,495 0,364 2,010 i , 
0,631 0,579 0,298 1,712 !-
0,640 0,602 0,325 1,812 i' 

0,650 0,65~ 0,327 1,726 \ 
0,649 0,661 0,355 1,861 , 
0,671 0,687 0,350 1,834 I 

0,661 0,689 0,420 1,863 I . 0,634 0,7Q5 0,397 1,767 , , 
0,643 0,736 0,283 1,777 

'0,636 0,736 0,394 1,794 ,. 
" 

0,643 0,734 0,376 1,812 !i 
0,627 0,699 0,362 1,748 I ~ 

0,629 0,658 0,407 1,826 , 
: 

; 



ANEXO· 11 

Resoluções e Circulares do Banco Central 
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ANEXO TI 

RESOLUÇCES DO BANCO CEN'l'HAL 

NÚMERO RESUHO -------------------------------------------------- Dl\l'j\ ---

63 

361 1. 

11. 

382 

383 

FiJcult.a aos bcnros de Invcstir:cnto ou ce de::--.envolvinr.l1to pri
vildcx; e aro h:mcos a::.;~rciaü5 autorizados a (ç']rar ('in .ci.nbio ,'1 

cQitriJ.tação dixeta de errpréstilro3 ei~t01.1'0S p<rra repasse él. Cl1J-
presas no país. o 
11 - Lil:1jot~ dcop:,dividô'r.G.n.to (:'~;tcnI0: 0.\1.:105 vezes o valor do 
canitãI!."C.'.:lr.f~Kiõ I:~-lis r2v'.J:v.:li-Ü::;:Tcs PC'X<1. tolas d.S instií:l1.i
çe;2:::; e para cr~prG5l:.~a)S c~a p~·2.z0 s\:'o)<':1"Joor él. \r11 a,:o. o' 
nI- ~'E~..'::_~i.r~.tC!."110: Ir!"cltU'1.riO no p.:ús cbág.::i: .. ""3e a liquidu.r 
sua divida n:-di:1:,tc c1.át;su1<1. C·J. purid2:1e c.:m:b1al. 
VII - 1\s .ü.st.it.:.U.Ç'~3 f0n12:::cáío ao Ei\C::::l, relação pon:enori
zada das ~ri·:ç::.es Cr~ er:"pL"ésLLrr.o ctntr.:lt<1Uos dur,mte o m2s 
anterior, ü1dic.:.L'ldo C6 repaSSf!S cfetu.::dos cou o CQ1travalor 
em cruzeiros. 

As· apUcações de recursos pelos bancos de invest. e pelas soes. 
de cr~d.dinanc. e invest., nos seus respectivos campos opera
cionais, serão feitos a ·ta:-:as. de. mercado, !'í:!vo'Jadas i1S diSpo
sições sobre taxas mixi~js anterior/ fixadas para os c~~rCsti
mos ou financia~c:1tos realizzJdos pelas rl.:feridas 'ins"tituiçces. 
Ressalvam-se do disposto no iie~ anterior as ~peraç~es real~-
zadas com repasses de insts.financeiras oficiais. . 

Fie"!" P-c\.Dg"adJs: Os ,it~s I c V da P.eso::'uç~o n9 375 de O~l.04. 7:"5 
c o i tGil IV c1.3 fcsoluçao n9 37"1 02 27.05.76 

H:~soi'';eu: 

I) elevar de 33~ para 35% o recoUünento CCllpd ;ório scbre dcp:)
~itos à vis.t.~i 
lI) l1'cmter a i.ncid'inc.iu de 187, p:.l.ra ffi <LFósitos ck~ est:.<11:-elcciln?B 
tos }x.mc.Ú"ics ci.tados no .itt~:1 II (~~'l. RssolLlç~~'-") n9 375 W 09.01. '76·;-

21.8.67 

12.3.7,;) 

IV) est.:;bel.x,:~r q1.C os 2% ~Kli.cic!:,lig f.1.Cjl~""'rr\ rcr.n."'Csê,ilt.:1~0S rD!." reco 
lhim~nto C:IT1 cSj;..C;cie, nã,-:;, pcó~n(.b ser convl:,rtidc1 ,.,;, titnl.os p0bl::oc.(;a 

OJI1'O previsto D..:' !'i2s01ução 332 ó.~ 23.07.75; 21.I.J·!. 71j 

o V) Pélra p3c\.nü~'"tri~ &2rá ccbrada a tUY..3 ú.~ 43°?; <l.á. p210 p: .. dodo 
ie1n q\l:~ ocorrer a d(,!ficiencia. 

Ibsolveu: . 21.07.76 

I) Est~.JClcccr os' seguintes prõzos m5xil!DS (a contar da data de 
aquisiç30 do bc;iol ou da c.\:mtrota(.;iíodo servi.ço), p.:tr.:l ilS Or.0ri'.çéX~s 
cl! financÍé:;)"l\jnt'.) pr.:lt.icildas p:!las socir.xL·d::.-::> de crérlito, [ilvmci~ 
Ja?nto e invc~:;til:cnto: <1.) o 36 1'í.·~;C5 pnra o (i.nzulc.i.êlT.ento ele compra 
de rr.;rrJinas c L'< . .!uipc.,cnto:3, l-inibut" c..-.:r.inh':ío, tri:lLon;~;, I'-)VO~; (~de 
i?1~(x1.. n;)c1onal.; b) 24 rrcsC[; ri/outros veÍ<:ulo:.; f':-tl::roiocz\(1CY.; no P.us; 
c) 1 B m:.':,cs, cr-oJ..i.!'(~O o rem for <3,:; !)roJ.. n.lc.Í<:Jn.J.l c Gl' v,üor- slIp:!rior 
n 20 V('!ZCS o jl~·j (Ir valor c.'c ref(~):r3.nciil fj:.:"l.r~() T:or cfCollu do <:il.U 'JO 
2Ç> <1:1 lei n9 li205 de 29.0<1. ·/5; d) 12 .... l::;··~S p/o;ltror; il:,il~; e ro;t~J:vi(1·x; 
:inclw,ivc. as ,ué,.:L..-:,,0,c·!3 dI.!. c.n~dolLo J.iJ:clo s!it.lü::r":lç:''O fic.1uciZ"u:ia; 

lI) n03 fj.n.:lnCiil~i"I,,·nto5, mmcloll.·.H.!o:; 0,"1.::; i.llíri':!dS "a", '-'b" c "c", o 
valor íln;:llcLl'!o nOio pex}o:r,í ~~"t" ~.l1lX.'J:ior: <I IJO°t" 70% c 70~, l"I.': 'p,c
ti.v~lln:·nlc, do vil10l- da conpt"tl do )x~rn; 

IH) C':.:td r~o'sol\l(;-;ío n.loo ::,C' ",pJ.ic~, li:; C'l-'~1'(H';:ê);:::3, rc,:.ülztd,l~l CC)l11 

.J:''I..!(;\.1l-~<''X; dI..! il)~;tit.ui\-u:~; of. i.<..:i."ti.!..; I("l!t'r,lj.~;. 
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390 

416 
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Ficam Revoqados: a Reso1~ão dé n9 368,' de 09.04.76,'e as circula
res n9s: 173 e 298 de 23.02.72.e 22.04.76, respoctiv3mente. 

Resolveu: 

I) as q:eraçêes ativas dos Bancos Cotrorciais serão realizadas a taxas 
de Iret'Cado. 

II)· continuarão sujeitos a regularrentação específica as operaçÕes de 
crédito rural (n.'>Cursos externos) as refinanciadas (recursos de ins
tituiçCes' financeiras oficiais) e as aplicaçãcs de qtE trata a Reso-
lução n9 388. 
IIr) a ootenninação de não abono de juros às contas de depósito 
a vista, mantem-se inalterada •. 

IV) o ~to sabre operaçees fin~celrél!3 incidentes nas contas 
de caução p:mnancerá c:.onl alíqoota sem:?stral cE O ,5% sobre o 
!irrite contratual. 

Resolveu: 

I) qtE os acréscirros de recolhi~nto corrpulsório não poderão ser 
convertidos eJl1 títulos públ.tcos e federais, ficando mmt;.dos aos 
níveis existentes ex:; valores cbs recolhim2ntos em títulos públicos 
federais. 

TI) detenninar que os depósitos COITflulsóribs sCtll2nte poderão ser 
reajustadoS em dinheiro. . . 

Ficam Revogadas: O item Ir da Resolução n9 140, cE 23.03.70., e 
a Resoluçao n9 209, de 02.02.7.2. 

Resolveu: 

r.> determinar que os créditos rurais de investirrentos hcarão su 
jeitos a taxa de juros variáveis, não Po::1endo exceder os seguintes 
limites: 
VAICR FO FIN.Ai.~CIJIl'-n::t-."IO TAXA OE JUROS' 

- até 50 vezes o NVR Vigente no país 
- de 1ms de 50 MVR à 1.000 MVR 
- de mais cE l.000 HVR'à 5.000 HVR 
- de mais de 5.000 r-IVR 

13% a.a. 
15% a.a. 

.18% a.a. 
21% a.a. 

II) tornar obrigatória a 'participação dos mutuários, com rec~os 
prÕprios, sendo os créditos conaxlidos em bases variáveis I de 
acorcb cem o valor do orçarrento. 
VALOR DO ORÇAPiENIO VALOR IX) FINANCIN-IENro 

- até 200 ~1VR 
- mais de 200 HVR até 5.000 MVR 
- mais cE 5.000 MVR 

100% 
90% 
75% 

IV) os créditos ':rurais de corrercialização estarão sujeitos as se 
guintes taxas de juros: a) desconto nas 'notas promissórias ru
rais, duplicatas rurais, c2dulas de crédito industrial e notas 
de cr&lito industrial - 22% a.a.: b) of-era~s da política de 
preços míni.rncs (EGF) - 18%. a.a.: c) operüçoes de pré-canercial,!:, 
zaçao - 15% a.a •• 

V) est.:IDelec:er nos créditos rurais de custeio a incidência sarcn 
te dos ,juros, eliminando oomissão ou eor,ccçi1o. Segundo o quaili"O-
abaixo: ' 
VAI1)R 00 FINl\NCI.AMEt-.'IO 'I7\XA DE . JURC6 

- até 50. l-m 
- de mais de 50 HVR 

13% a.a. 
15% a.a • 

. VI) nos créditos a cocperativas de produtores rurais para repasse 
fica reduzido em 2 pontos aS ·ta'<ilS cb juros dos itens I c V, segundo 
a finalidade de aplicação do reauso. . 

VII) nunter em lO'/; a.á., crcdi~,clos scncstralIrente, os juros sd:>re 
os recolhilrent.os em espécie. 

lS.O<J.76 

15.09.76 

26.01. 77 
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Resolveu: 

I) alterar a alínea "b" do item II e o itemIII da Resolução n9 367, 
de 09.04.76 que passam a.ter a seguinte redação: "lI •.• .! b) o va
lor total dos dep5sitos cem prazbs inferior a 180 dias, nao repres~ 
ta m-:lis do que 10% d valor total dos dep5sitos a prazo fixo, da ins
tituição", "ÍII)' os bancos cOll2rciais ~ de invest~tos po::1erão r~ 

'ber dep5sitos a prazo fbco, sem ~ssao de a;rtif1cado com p::-azo 
igual ·ou superior a 60 dias e o valor dos deposi tos sem cmissao de 
certificados a prazos inferiores a 180 dias, será tarrbém no limite . 
de '10%, cono a alL"1ea "b" do item anterior". 

II) deter.tunêÚ:' que os bancos o::merciai~ e os de invest:iJTentos não 
poderão elevar o valor do saldo dos depósitos a prazo inferiores a 180 
dias enquanto não tiverem enquadrqdas em relação ao novo limite de 
10% fixado, o que tem prazo máximo até 31.10.77. 

Resolveu: 

I) permitir ais mutuários de errprest:!-mos externos, a realização de d~ 
pósitos em rroeda estrangeira, junto a bancos autorizados a operar em 
cárnJ:?iono país. 
Ficam Revogadas: 

Pesolveu: 

As Resoluções n9s 349, 375, 382, 396 e 424, de ' 
13.11.75,09.04.76, 21.07.76, 17.11.76, 19.04.77 
pecti varren~ • 

res-

23.06.77 

23.06.77 

19.10.77 

I) elevar, temporarianente, por 40% o recoThirre.nto catpulsó:r;:io scbre os 
repSsitos à vista 'nos banCO? . . 
II) determinar que o enquaç3rarrento em duas etapas: a) enquadrar de 35% 
para 38%, no ajustalrento da posição relativa à 2a. quinzena de outubro 
de 1977; b) de 38% para 40% no ajustarrento da posição relativa a 2a. 
quinzena de nove,:--;bro/77. ' " 

III) determinar Cp.E o valor OOS '5% adicionados e simultaneunente 
con~rtido em OR'IN, pelo valor nominal do rrÊs, re prazo.de 2 anos, 
juros de 4% é4.a. 

IV) recorrido o prazo de 180 dias o BC i::ntprará áS referidas CR'lN 
pelo valor nominal do TrÊs, acrescicbs ~ juros. 

V) a partir do ajustarrento da posição relativa à 2a. quinzena de de 
zembro/77, o recolhimento cc~ulsório voltará a ser'calculado na -
base de 35%.' 

VI) os ajt~tamentos dos depósitos compulsórios continuarão a SAr fei 
tos com base nas posiÇÕ2s de 2a. quinzena de cada rrês, na quarta-fel 
ra entre os dias 17 e 23 do 'rrês posterior; ou em caso de feriaoo no
dia últil irrediato. 

VII) o ajustarrento será feito alternativarrente can base na nédia ari
tilrética quinzenal dos ~pósi tos, ou.nas posiÇÕ2s verificadas nos ba
lancetés/balanços, sendo que: a) no .caso de recolhimento [..elo maior 
valor; b). quando ocorrer liberaçêX.:!s pela' rrenor inportáncia. 

VIII) manter a incidência de 18% Para os depó;3itos dos estabelecirtáltos 
bancários sediados no territorios Acre, Ar.1, PA, PI, MA, rn, RN, PB, PE, 
AL! SE~ DA, F,s, ro, Ml' e Pa...>te Cb t-:G, sendo que: a) os bancos que posslEm 
agencias em outrc-G Estados só se beI1Gficiar~o, caso mantenham aplicadas no 
núniIro 60% desse depósito depositados na 1:'egioo; b) os Hancos com secb . 
em outras estados e agêncius nas unidades se beneficiarão desde ~ as 
aplic~s não sejam inferiores a 70%. _ 

IX) a penu, por eventuais cbfic1encias será cobrada à taxa ce 47% a.a., 
. pelo período em que ocorrer a, deficiência. 
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Ficam Revogadas: CSitens II, II e VII, da Resolução n9 367 de 
09.04.76 e a Resolução n9 431 00 23.06.77. 

Resolveu: 

I) o prazo mínirro para rerebi.trenta 00 depósitos a prazo, pelos bancos 
carerciais e pelos bancos 00 investi.rrentos, e paril emissão d~ letras 
00 cânbio can aécite Ce sociediloos <b crédito, financiam::nto e inves 

'tirrento não poderá ser ~nferior a 180 dias. -

lI) o item XIV da, ~solução n9 367 00 09.04.76, passa a vigorar cc::m 
a seguinte redação: "XIV - os ,,.encürentos ck,s letras de câmbio de ' 
aceite das sociedades de crédito, financiamento e investimento não 
precisarão guardar relação direta cc::m o- venciIrentOs dos títulos 
ca"l'biários, oosde qn~ observadas as seguintes nonnas I a) po:lerão 
ter prazo 00 venc:irrcnto rnínim:> de ,180 dias, letras de cârrbio qlE 

t.enhrun lastro ern parcelas de financÜl:rento ao consumidor, cc::m venci 
nentos a prazo de até 360 dia., com o va,lor presente dasletras de -
cânbio de aceite das sociedades de crédito, financiamento e investi 
mento não deverá exceder o valor presente de 'todas as operações -
ativas de financirucento ao consunudo~ realizadas pela instituição. 

IV) as 'sociedacl:!s re crédito, financiamento e investinento, reverão 
adJ.ptar-se às normas desta Resolução "'edadas: a) elevação do saldo 
dos aceites de letras de câmbio com prazos inferiores a 130 dias; 
b) emissão de aceite de letra cE Câlrbio com prazos inferiores a 
180 dias ". a partir de 01. 09. 78. ' 

IH) oS bancos co..'"I'erciais cE"'erão adaptar":se às normas c;lesta Reso
ltção sendo vedada a elevação do salclÔ de deFÓsitos com prazos in
feriores a 180 dias, devendo tt::orr,er no rráxi.no até 31.08.78. 

2'3.02.78 

I. Os empr~stimos externos que ingressarem a parti~ di 21/6/78 20/6/78 
inclusive. terio seu contravalor em cruzeiros transitoria-' ' 
mente destinado ã simultânea constituição de depósito, em 
m~eda estrangeira. na forma da Res. 432, de 23/06/77; iI. Pode 
rao ser deduz i das dos va 1 Ol"es a serem depos i tados. I)a ,forma do 
item anterior. as despesas que incidam sobre a operação, exigl 
veis durante o perlodo do depósito, devidas no exterior, e a -
corretagem sobre o contrat~ de ,c~mbio ref. ao ingresso do 
empr. externo; lI!. A cosntitu;ç03o dos dep's. conf. o item I 
sera feit~ junto ao mesmo banco com o qual tenha sido nego-
ciado o cambio relativo ao ingresso do emprestimo externo a 
que se vincule o dep. Se o mutuãrio dó emprestimo for estabele
cimento autorizado a operar em câmbio, este efetuara o dep. 
diretamente j~nto a~ B~cen; IV. A liberação dos deps. de que se 
trata,ocorrera ao termlno do prazo estipulado pelo Bacen, ou 
antec~pa~amente, neste caso apenas para efeito de amortizaçio 
do prlnclpal ou de pago de encargos de emprestimos e financia
mentos externos. 

I. Os depósit?s que ve~ham.a ser co~stituidos a partir de 22/11/78 
2~.11·Z8.,1nclusive. nos termos ~a Res. 479. de 20/6/78, serio 
dlsponlvels consoante o seguinte cronograma: 
al 20%,~150 dias após a constituiçJo do depósito; b) 40%, 30 
dlas apos a consto do dep.; c) 40%,,60 dias após a consto do 
dep. 

11. Os deps._con~tituIdos at~ a presente data, nos termos da Res. 
479, serao dlsponlveis consoante o seguinte cronograma: 
a)_20~, na data prevista para a sua liberação; b) 40%, 30 dias 
a~os aquela data; c) 40%, 60 dias após aquela data. 

111.0 d!sposto no it~m 11 não se aplicá aos deps. c/prazo de 1ibe-
. raç~o vencido ate esta data. . . 

IV.Fica assegurada a 1ib~raçio aritecipada dos deps.', nos casos a 
que alude o item IV da Res. 479. 

V. O Bacen' pode alterar o prazo previsto na letra "a" do item r. 
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I. Para os fins de restituição, redução ou isenção do imposto 22/Jl/78 
de renda na forma ·pre'.is1:a no D.L·1215, de 4/5172, 'fica e-
levado para 10 anos o pr'azo rninimo de amortfzação de empres 
timos externos. vincu1ádos ou não ã 'aquisição de bens. -

I!. ,Revoga as Resoluções 222. de 29/5/72. 261. de 19/7/73 e 300, 
de 13/9/74. 

I. Altera os incisos I e 11 do art~ 70 do Regulamento anexo i 22/11/78 
Res. 366, de 9/4/76, que passam a'ser: 
I. no caso de banco comercial ou bancGl d€ investimento. as 
"operações a preços f 1 xos i'serão rea 1t zados por departamento 
próprio, e a instituição deve~ã destacar de seu c?pital 
social, integralizado va10rnao inferior a . 
Cr$ 20.000.000,00, exclusiva/para efeito de cãlcul0 de limite 
operacional; . 

11. no caso de 50cfedade corretora ou de soe. distribuidora, 
apresentar capital social integralizado não inferior a 
Cr$ 20.000.000,00;" . 

111. ,estabelece, para as corretora e distribuidoras de tits. 
e valores mobs., que o requisito de caE. integral;~ado pre
visto no art. 89 dO'Regulamento anexo aRes. 366 flca elevado 
par~ Cr$ 10.000.000,00 

IV. a adaptação serã feita ate 31/12/7~, exceto p/novas habil,i 
tações de socs. corretoras e distribuidoras. 
V .. revoga o item I da Res. 408, de 23/12/76 e aRes. 427, de 
20/5/77.. . 

Reduz de 24· para 18 meses o prazo mã~imo de financiamento de 24/1/79 
veiculos nacionais pelas Soes. de Cred., Financ. e lnvest. 
Altera p~azos mâximos de financiamento ao consumidor realizados 14/3/79 
pelas soes. de cr~d., financ. e invest.: . 
a) de 18 para 12 meses - bens de produção nacional cujo valor 
seja ~O vez~s o maior valor de referência vigente no Pals. e 
que não se enquadrem como mãquinas e equipamentos ou como 
veiculos automotores. . 
bl de 12 para 9 meses -outros bens serviços, inclusive opera-
coes de cr~dito sem alienaç~o fiductâria. . . . 
I.Ressalvado o contido no. item II desta Res., os bancos corner- 18.04.79 
ciais'somente poderão receber.deps. a prazo $~m emissão de cer-
tifica~o e com prazo de vencimento nio inferior a 360 dias. 
)1. Exceções (cumuJativa/): a) trate-se de renovação d~ dep. 
a ~razo recebido anterior/ c/emissão de certificado; b) o . 
prazo do depósito renovado não seja inferior a 360 dias. 
111. O prazo minimo para recebimento de deps. a prazo, 
com ou sem emissao de certificados, pelos bancos de 
inves~. e pelos bancos de desenv., tambem não poderã ser 
~ 1!':() ,{;" c: . 

I. Rest~belece, a? nive1 de 50%. para ~s operações cujo ingresso 18.04.79 
s~ ~fetlve a partlr de 19.04.79, o deposito ihstituido pela Res. 
2J6, de 19.10.72, sem prejuizo dodisp'osto nas Resoluções 479, 
de 20.06.78 e 497, de 22.11. 78, pari! os .50% res tantes. 
I. Reduz, de 18 para 12 meses o prazo mãx. d'e financ-. ao con- 16.05.79 

. sum~d?rl realizado_pelas socs. de cr~d., financ. e invest., para 
aquls~çao de automoveis e banc9s de recreio fabricados no pais. 
I I. Fl xa em 18 meses o prazo max. de fi nanc. ao consumi dor 
re!lizado p~l~s_r~feridas.institujções,.para aquisição de ! 
velculos utl11tarlos. camlonetas, motoclcletas e bicicletas 
de prod; nacional. . 
111. Fixa em 36 meses o prazo mãx •. para financ. de veicu10s 
novos, movidos a ãlcoo1. 
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I. Dã nova denominação .às operações de ·que trata o MNI 
16.12.1, que passarão a intitular-se "Emprestimos de. 
liquidez!', e modificar-ll)es as normas opera~;onais. estabe
c-endo que: a) em garantia das opera·ções, p( rão ser aceitos, 
tambem. tlts. públicos federais de proprie~~je do banco comer
cial e·de livre negociação; b) as taxas~ que continuam a ser 
diferenciadas em função do n;vel de utilização. observarão, 
dotavante, tb, a natureza das garantias oferecidas • 

o,. , . 
. '. 

. Aitera os itens I, 11 e IIr da Res. 335. de 05.08.75. que dispõe 
s/beneficio pecuniário do impo~to de renda p/tomadores de financs. 
externos p/importação e de emprestimos em moeda estrangejra. 

l. Determina aos bancos comerciais que reduzam os custos de suas 
operaçõ~s ativas de credito ao setor privado ora ~ealizadas a 
taxas de mercado, da .seguinte forma: a) as taxas de mercado co
bradas dos financiados deverio ser reduz1das, no minimo. em 10%, 
a partir do dia 3/9 pr5ximo; b) a base pari aplicação desse re
dutor m;nimo serã a taxa media ponderada praticada pelo banco 
durante o mês de agosto de 79, nessas oeerações de credito. 
11. o disposto no item I nio se apli~a as operações t;picas de 
credito rural, às realizadas com recursos externos, ãs refinan
ciadas com recursos de instituições fin.anceiras oficiais e as 
demais suje.itas a regulamentação especifica. 

Determina aos Bancos de IRvestimento e às Soes. de Credito, 
Financs. e Invest. que reduzam em. no m;nimo. 10%. os custO$ 
de suas operações ativas de credito, ora realizadas a taxas de 
mercado. 

Fixa em 180 dias o·prazo minimo para recebi
mento de deps. a prázo, com ou sem emissão de 
.c~rtificado, pelos bancos com~rciais, bancos 
de invest. e bancos de desenv. A emissão de 
certificados de dep., pelos bancos comerciais, 
so será admitida quando se tratar de renovação 
de dep. a prazo recebido.anteriormente e c/emis 
são de certificado. -

Estabelece prazos máximos p/operações de finan
ciamento praticados pelas socs. de créd., fino 
e invest.: . 
a) 36 meses -·máq. e equip., ônibus, caminhões, 

tratores, aviões e barcos de pe~ca; . 
b) . 36 meses -. veiculos novos, a álcool; 
c) 24 meses - p/os bens referidos em "a" e "b", 

. quando usados; 
d) 24 me~es - motocicletas e bicicletas; 
e) 18 meses - utilitários e camionetas; 
f) ~8 ~eses - autom6veis usados; 
g) 12 meses - autom6veis novos; 
h) ·12 meses - barcos de recreio, novos e usados; 
i). 12 meses outros bens, de valor 15 MVR; 
j) 15 meses -.outros bens, de valor 15 MVR. 
Os valores tinanciados não poder exceder 80% do 
valor de compra do bem, exceto nas alineas "f", 
"g" e "i", em que o percentual i de 70%. 
Revoga as Res. 383, ·de 21.7.76,510, de 24.1.79, 
522, de 14.3.79 e 538, de 16.5.79. . 

21.06.79 

26.07.79 

30.08.79 

30.08.79 

20.9.79 

20.9.79 
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Introduz alteraç6es nos custos apliciveis no 
programa de financ. às 'empresas comerciais 
exportadoras nacionais, de que trata aRes. 
329, de 16.7.75. 

Introduz alteraç6es nos custos aplicáveis no 
programa de financ. às empresas comerciais 
exportadoras nacionais oU'produtoras-vende
doras, de que trata aRes. 330, de 16.1.75. 

Introduz alteraç6es nos. custos aplicáveis no 
programa de financ. às empresas produtoras
exportadoras, de .que trata aRes. !?15,'de 
8.~.79. . 

Revoga, partir de 10.12.79, à~ Resoluç6es 
532, de 18.4.79 e 553~ de 21.6.79 

Modifica os itens r ~ ~I da Res. 335, de 
5.8.75 e revoga as disposiç6es em contririo 
contidas na Res õ 559., de 26.7.79, s/benefIcio 
pecuniário do imp. de renda e/tprnadores ge .'. 
financs. externos p/importaçao e de emprest~mos 
em moeda estrangeira. 

Disp6e s/a liberaçio dos dep6~itos em ~oeda es
trangeira já consti.tuldos, ou que venham a ser' 
aplicados, sob aRes. 432, ~e 23.6.77. 

Altera o item IV da Circular 230, de 29.8.74 

Dispõe s/empréstimos externos "não sujeitq's a, ." 
credenciamento pelo Bacen, na forma do art .. 79; 
§ 19., do Decreto 84.128, de 29.10.79, estabe
lecendo que os que ingressarem no Brasil a partir 
de 17.1.80 ter~o 75% de seu con~ravalor em cru
zeiros transitoriamente destinados à simultânea 
constituição de dep6sito, na forma da Res. 432, d~ 
23.6.77, modificado pela Res. '588, de 7.12.79. 

-I - Lj~lt~r,Q~ 4~~ ,qu~~~n(a c cinco p~r c~ntoJ 
dos ,"ala:-(--s Aprc:.:c:: .. f-Sldo:; t'.;). 31.12.79 .. o crcscl~c'nto, r.cs!.(: ,":-:("'!;'cic.io, 

c! i" !"'. i.pl!c~,;,õc!õ é":"·!; bl!~cC"!: cC1~.~,=,rciiljc, ~O'!i Lltnco:. c.~~ lr. ... ·c ..... 1J:-:.:c:nto 

c dilS SOCiN'!,":.dl)s c!e c~i~dito, (ina~,cinl:;~r.t.o co 1~vC'~.tj~.cnto. 

11 - ~ E3~CO C~ntr~i ecf1ni;S as apl!c~ç~~~ hbra2 

gJd.,!# pela li~,iti!-;~o do .i.tc~ ante-rior, c'" c~,"l.') t.i!",=> de ir:S~j't.1Jlç:i~,

COI:! ba5(: nos Sl':]l!J:ltcs p.l\r5:1'!tt"o~'1 

a) ns apl lCdrtces ~c qúc se trata co~?rC'er.1~riio as opC'ri!;·;;. ..... ..s no!: 

IN'lls de: rl~:;.C'':Irl:.o .• l.'r:~rér..tl::'!o (")1.: !"inunc;.:io!ut(!or.t.o rl~ cad,l 1~s.t1-

t.ulÇZ.o. !~cj.usi·",", l'Iqujs1' .... ~O rlc~·("Ji""eT .. H;:õ.~·S ,rle crédit'="i 

b) nÃo &CTdO lncl:.Jlu,:)s no CÔõr",;'uto c!a.s .• "lpliC;Sç5~~ ~s ?j.c·ra\.·c,cs 

de crécll tc.o cl'c,=ccrcf,t.e!# t!,.: r .. rogrilr.\ôl& qo·"_,rnla:::cnt.a 15 CO l·ép .... S-

8CS de r(:C"1;r:;,. ... ~ de:,lr.stit\Jj\-oÕc.os. c-,fl.c1~is: r 

c) 19uah3cr.te, nilo scr5ú COn5!Üc:rac!3S 11"5 al-'llCaçõcs ~ujt!ltil5 

ao 110f b:' C!C < $\ (qu!Jren!:.ol c cinco por ct;:ntQJ AS Oi-'c·rllçõ~a 

de rcp~s~c ~e rccur~os externa0. 

J 11 - Um" v,ex· at.ingido o leto tlc c>,plln"'.'0 c(!o- crédi 
lo fix."lo nA prC:.H:ntf! nc:;olu~ii'J. o I!.:.nco C(!nlr:..l d\.·tcrl~ljf.llir.l o c.llr~" 

c1C'n.lrlcnto d.')s cvcntualG dl';f'on.lbl11dadrs p.lra ap;'ic4ç3o em tItulos 

r>úL~icos' fcder.lis. 

f 1'1 - O D:3nco Central poo('-r.i. baixar as nOrUlaa com-

o I~l.~rr.('!nt:.rc& C]\l~ 80 !JzercD nc>ccIJt.õárllts ã. o),;ccuç.5o elo .cJ1çpo~to na pr~ 

s~nth Rt.!'solcç~o •. 

07.12.79 

07.12.79 

07.12.79 

10.12.79 

07.12.79 

07.12.79 

07.12.79· 
16.1.80 

2.4.8'0 
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- o 11::rl,,·'tn cob,'.:' OP(.·r'I,=,r)("!. dc! C'n~,Ht.o, C.i..zr\.. .. o 

(.- t;('-~ •• Jr(J, (' r:ob:'(! o(·(!raçc.·(!fo ro:-latS\O"!.i ti Tilul'-J:: c Vulol'ca ~~h'-l1ã -

ri~;.. r.crií COhr..1C!O ~():I t,ltSC nüf sC''i\:~ntc'" "li~lUQ~"~. 

a) no "t.e.' ('03 conccsslto (~~ ... ;.'prt:!\t.i 1,;1'>, rlcsC'o~t() ou 

"CC f tI.' L!o tIt:Jl('!!h dl: pr;.z\..'. i'Ju:..tl o~ S\.:'pcl.·jor 

t."l 36!',. cl!.Jf. c ~+.: pr:lZO 1ndl:tcn~1ntltlo, !"(bru' o 

Vã lor C(':;I-ccti vo ....... : ....................... . 

bJ sc.:,rc- .'l 'Joll"r ~) ... ,t . .:al c.!·()s· s.ald'>3 (}'H. ol'cr;u,ôeR 

ü" f;.':: .• ·.l:i::rljrros c (h·~=(:,.los c-::~ pl'l'..ZO inf(!'T'jQr . . . 
,. 365 d1:l!'t., llpurü<!os ... o;:·n-:;;.ll:,,(!'nto ....... 0'0 ......... ... 

Y..lS a lr:.1J,,:,rt.:lçÕC5 de ~'ns e .serviços, t:.llcuJ!!, 

ç<., t'm noC"d.:l nolcional, c:c.J:'I b .. ':.~c- na t.::XoI colmbi

"'.1 pc'1rn vcw],ü, v1'.ji?".l.c" n::. data da liquid.:tção 

do C'C'n~rattl t!C" ccimbic.: 

- "l" lI/Or./50 ••••.•..•.••••••••••••••••.••.• 
- a p~rlir de }9/09/80 ., ••••.••.•••••••••••• 

d) rob!:"e () ",.'\ler é05 pr(.t."ios: p.'\'los ~m c~,~a r..(!S • 

rC(('lrcnt(."s a f'C9U:"05 <!c' \'ld!a e conc::ê'ncrC's, de 

Lcidcnt<."s pcr..soais e elo trat.Alho ................. . 

e) "cl;trc. o vc'\lcr. ê":)s pr~l!1i~s d~ E-er;urcs c!e l-ells'l 
C01!i.lS e cutto'!: n50 csJ.~c1C1cados, C"x~lurdo o 

T(I!S$C:'J'Ul:!, .: ..... : .................................. oo ............. • ... 

f) SC.lJl"C o .... .:l)or d."'t~ C".'Ol'" .. tyÕ:-s c...~.: c.-.ro:::.ra c.vi-nc!..'\dc t:rt~ 

1050 e " .. lores ~cbi11Srlc!; r..::aii:!~dos a tcu":".o, 

no :n<":-cê\do íulu!'"o 0\1 l1!õ;.c:':1~]I-.ados. nas !'Olsc1ls 

ce Valer .... s. IC.coC:i.:a:1tc !, naaci .... ::-.en~o, cc'b:'"~do 

de ut.\.a r.ó vez. no G.t:.~ da o}'('rc!ç~o ~inancl:SÕ-1r 

9) op~ri\çc~s ('r:. qu~ figu.'r:c:n ("(""1:':0 tOr.llldores d~ C"~ 

dito .,s cC'cpcrativ.cs .. oo ..... oo ... oo ... oo .... oo ... oo .... oo ... 

h) op(~ril~"'(,s rcoallzo"ldas l!:ltrc il~ coopêrati\.oa·s de 

créQiLo c s~us assoc1ados ................... . 

. J) (l~Ct;.~ri~CS, fl;tJb q\1a1quC'l" .. DO,1~ltd.ld~. em qUe! .0 

lor..:1JÓr do C"rééU ~o ~u S~CJ·\.IT~"""!~O sC!'ja órq:':J de' 

.:dl:\;uislraç5o federe'\l, L·Sl.~ÕlJZ11 ou rlu:-:.1clp~l. 

dirclll ou .l'.'-'it.:írquicn ........... oo .... oo ....... o ...... .. 

j) ·opcr::",·~cs de.- cr[~(Hto 'trncbiJt:ir!o vin.-:ulolr!.lS.1'O 

$h'lL'rt.' 1-"jndf'l.c,,"'iro Jn JI,ü"it.-.,5c1, até o limite 
de 2.2!'J.0 (UU.1S mil·c!uz.cnt.:a~ c cinqU&lnta) Unidol.-

eles Pnc:riio de C~!"itill - Cf'C, bCTl corro os sec;u -

1'05 ôbr.igalóci,os t:r.t (Jl!.C!' Se).l c·s1jlHl1.anLc o Urln

co NiJclclr;"l i!3 U"l.b.1 taç.io ~ .15 OPC'"l".·VrÕ43 de sar.~ 

Cll':"ento de' clu~ tCi".tlJ o t"~crl!to-r.c! n9 949, de 1.3 

c:ln outuuro c.!e 19G9 .................. : ............. .. 

) C:pCl'CJÇÕ~S rlc cré-cl1 to À c.'XIJ'Or~i)c;"5o ................ o ... .. 

ml TCbSCo9\'ro, !õ(.'I:JiU·') de criktt t" oU l!3<p""rtaç;lO C! o 
(lc tx(tnr.poJ: te lnt~rnl\c10r.:tl. dll f.1cl"catlor.io'lG .... o 

n) Oi"lc:rllçÔCi.õ d(! c..,·~·dlto rUI..31 Ü~ ("r.)f.\{'r(.:(~liZ .. 'lç:;(·)· , 

Até· (11ft!! te c.!" ~O !ClH,:!C1)l.jJ) "'C';l("S o t"Ia+.o," v!! 

Jor do "~,(OCt":n~.~it yjcJ(."Ilt.(II, 1) .... (h! cuulcl0 o "9 

-'C S.nVC!ltjJ~.cnto ................................. oo ... . 

6,9\ 

O,E' 

15\ 
10\ 

2\ 

nlhll 

r.lhll 

r.lhl1 

nlhl1 

nihl1 

nthil 

nihll 

18.4.80 
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u) (':)Cl'IIÇ'~('S 11.:,;; Cai".,!;, }:cun~.:!I1~· .. l"; fjn), <]'lrilnttll .c!~ 

pur.hor ("lv11 (~C jGt.~'$, 11(·,)r .. ,~ pr(.ci. ... r~a~. <1 ou

tro~ obj("toG n c!u cOttn~H·lr .. lç.~o (!nt !olh;t itc! ,'~· .. h\-
Inent.o ......... 00 ................................ ,. 

l~" C"'I;~cJ".'\·Ct.!A de (:}'i':dlt.o r~\\ltznd .. !: I'alnr .1n!>rit\1i

Ç('('5 f \:'\,'1:.('"' ..... r.IH, n.' (f!'I '"·nt ~:~ ". rc~i>.'·~~C!i <:C'! rC' -

curso!;, '=lhl lel:\!'; C:I\'I. r.u(:d.'\ C::-.ti"l~lq","'lTll ~.o C'>:tr:' ior, 

bc~ co ... :,. CCI".pt-' tJ~ ~(}C.·";'tl t::::;tr .. tI",fJ"jr~, r~lt'lt'i\·." ~ 

opcrl!lç;~('~ fll\í\J,co:;:J,'Cas .... : ... 00 .......................... 0 

q) c,;)(.-.r:tçé-c:õ de c·::,.pn~=:;tlr..c)s ~., í'!ituu'-:Inlr.s, 1)1\ fcnr. .. , 

(! ••• t:·(!c;ulêli"C:lIl.)I~i\~ cspccí r.i C,'l ............................. . 

x) ~utr~G ~?~rnç~~s r~lntlv~~ ~ ('m!~~3~* tr~n!.~ts

. S~'O, p"'1 l .l"::1C'!l1l0 ou rC51Jl\,le ch.: lituh'f e ,\·i1..1(,:.:C"~ 
r.':.hl1i.:"1riú::, rcssü.lv .... cl.'."J ns dispo~~l'r·;:.cc;, .(.'\"'Inlt -

d~s na nlil1~~ ·r" dnterjor •••••••••••••••••••• 

n!hll 

n1h1f 

nihl1 

J1 - 1\ hol~C de. c1;lculo p'i"lra .efeito <la lncld~l1cia 

p:,-c,\~j!it·" r.a 131InC'.3 "o" dQ itE.·t1\ nntc;rior r.C'r~: 

a) o v .. llor glob:tl das opc!",,,ç~~s de dC5cOnto, ilpura<lo r.u~nsi\lm(~!: . . 
t~: 

·b) li t".;~eLl qloh.-rl de::; $i\lcos êc'\'cdt."») c!>. o1?urtrda n('m;al~<,nt.>:! 

nÕJs oper:-.~;.:s ce C'n:pr~!:t1.::o ou {jn.-.nci.:.r-.cr.tosI inclusive fiCO 

a' fCJrr~a de' ,~~rturé\ de C l'é,j i to. 

'111 - 1\s (H!>:;,e,!Ç,içô<,s C4l;"'f'.tê'J~\cs·do itC"'r.\· 1, itl! 

nc.:lS "a- ."\ ".f", <d~. pl"c!:tcntt! J!;!=C"luç'no,. t\Zt ... 1 =>c .;J,:.::"ti'::.:lM i\ c:-"i"!'"~sa·l -

t.clipõJ DJnilclonal, cl:iaàÔj t"\coio -;'::ato:1'-" <!\.! lt;;iplJ. 

lV·- O !\itm::o Ccor.\.ral do Jl.t"_1~il t....1:ix."r~ .. ilS non:'l~G 

cC"~p]crC' .. tarcs Ttcccs::5.:::-ir3s ~o curr'Frir....::ntCl (l~S tii!'p(;~içêc~; (~CSt:A Jk-. 

s:o)uç'~o. 

v .... F.!tta RI_.~t"")Ct;~('\o ent ri': P.1't vll)or n,l. d<lt .• '\ r.u !'iu.1 

l-"':.lblicil'5.o, rC··.'Cl(Jo<1ós os '1(:1l~ I l.'!' 11 (~.:. F'c~:;.ul\H,~i.o n9-40. de •••• 

2&.10.1966, " " r.c •• c.lução n~ 3Si. r~< •• 1?.CJ.19;6. 

.1 - Os lt~ns I c 11 da ncsoluç~o r.9 ~3S. d~ OS. 
06.15, p.::.s~a~ ~ vigorar co:"!\ a .. !á~lJl!lnlQ r~daç~o, revoC]C1dilS êlS di!>pos! 

çôcs Ctn contr.:i.rl0 contld.ls n"l Rt=solUt;5o uQo SfJ7,. (!c, 01.)2.19: 

-I - Os tornôldorcs ~c ri:ll\r.ci~·ú.lC"nt.o!~ f:xtcr:-.ú!õ [.-ê.1ra ti.r~ort.ução C 

de Cf'"(}f';-'s.tirr.')~ cn moeda C::ilr.lngeira, dCVjCLlI~.c:ltl! :t"\!'<ji:::tr·ê.dos no 

Banco Cc:ntr"ll co Br~!,;11, r~"ccb'.!l-:)O, a partir da vi<j~ncii\ desttl: 

Rcsoluçno e c1té dccisitO (.'1':2 ccntr.í.rio, }",~;l(:{íci.o r .. ccunL~~10 equ! 

valente cl 40l: (qu.1r:cnt.:t pOt" r.~nto) do 11...t:·.o5t.O ~lc rcn<.!a rcêolhi

"o r.li!diltnlc "r1icoç3o, n.l forma dtl lCIJ); .. }üÇ;;o em viqCJr,,' da ali 
quot,.l; dI;!" 2S't. c-."iutc .0 ci.nco por CC1llo) sobre os juros. COmi!! 

sõc" C: dcspcs.:'ts rntiull.-.ntc3 ..los rc((!ridr..s (intlrociamcnlos o c!:! 

préstimos." 

"lI - Nos C~lSOS em que enti"lerC'm (:Im v190r ilcc:dos c.!~st;.ln;)dos. ôl 

• cvq:.llr dupla trilJul.lç'dO, o venefício <le (Ju<! trata o 1tcII\ ~nt2. 

~ rJor r.cr.5 (·(lulvalcnlc·" .40.\ t'"lua:-cnt.:l .... 01 C~:ltoJ c!o vollor do 

\~j.'hPo~to C~ rend." rcco.lhtdo. fIV!di.:mtc· n "lpliC~II;.lo d.:l .:-.lí'luot.a fJS-

tabclc(.·il\a em tais acordos •• 

A~tera o item IV da Circular nV 230, de 29.8.74 
e revoga aRes. 589, de 7.12.79. 

Aprova Regulamento do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio. e Seguro, e sobre Operações 
relativas a Titulas '0 Valores Mobiliários, que. 
passa a constituir o Capo 4 do Tit. 4 do MNI. 

8.5.80 

16.6.80 
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669 
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Controle de tay.as de juros das operaçCes ativas no sistema ·finan-· 12.11.80 
ceiro: I-a) para os banoos ÇQOC-Iciuis, passarão a vigorar as taxas 
sobre as.quais incidiu o redutor estavelecido em 30.08.79 pela Re-
solüção 560; b) para os bancos de investiIrentos: correção rronetá-
ria (ORIN) mais um "spread" fixo de 0,3% ao :rrês - dependendo do 
tarranho do banco, este spread p::x:1e <leferenciar de no rnãxino 0,1% 
a.m. (II);, 

·IV) libera as taxas das sociedades de Crédito, financiarrento e inves 
tirrento, ressalvadas ~ operações sujeitas a regulamentação específI 
ca, revoga as Resoluçoes 560 e 561 de 30 .• 08.79 e a circular 458 de 
10.09.79. , 
Ficam Revogadas: A Resolu;:ão n9 605 d9 02.04.80 17.12.80 

Resolveu: 
. I) limitar em 50% para o exercício àe 1981, o crescirrento das apl.!, 
caçees cbs Ka'1cos correrciais, cbs bancos cb ihvestirrentos e das so
ciedades de crectlto, financianento e investiIrentos. Este rercentual 
não incidiu s-bre o valor Il'áxirro àe aplicaçêes admitidas para 1980. 
Ficam incluícb..c:; para -eféito do cortp:)stO àe aplicações, os custos 
relati '.'OS ao in~sto sObre %peraçÕ8s àe crédito, canbio e seguro e 
sobre ~raÇÕ2s l:elatiyas a títulos e valores m:biliários· exclusi-
. var.ente ,no caso das operaçOOs realizadas por bancos àe Investirrentos 
e soCiedaàes re crédito, financiarrento e investirrento. 

IV) o Banco Central àeflniiá as aplicações, abrangidas pela limita
ção, em cada tipo -de instituição, com base nas seguintes pararretros: 
a) as aplicações <E que se ,trata ccxipreenfurão as operações' ~ornais 
'de àesconto, enprestirros ou financiannetos àe cada instituíçao, in- , 
cluüve aquisição de operação....s d! crédito; b) não serãó incluídas no 
oorrputo das aplicações as q:éraçães cb credito àecorrentes àe p~ 
mas governélIlE'ntais 00 repasses àe recursos àe instituiçãó oficial; 
c) não serão consideradas nasaplicaçé)es, sujei tas é\O limite de 50% 
as operações re repasse de recursos externos e as operações 00 ar
rendarrento rrercantil qre forem realizados com lastro em recursos 
eJtternos. 

V) caso seja atingic:b o'~to 00 expansão dos cl:editos, e~tuais 
disponibilidaoos serão direcionadas para aplicaçãO em títulos fe
rerais segunc.b critérios, fixados . pelo Banco Central. 

VI) oS vabcos re investirrentos e as soeiedad::s àe crédito, finan
ciarrentos e invesp.rrentos, qu= apresentarem corrportanento atípico 
elt suas operações ativas terão tratiLrrento alternativo para0 limite 
re trescirren~o re suas 'aplicações no ano de 1981, podendo expandir 
suas aplicaçoes até o seguinte limite: 
Bancos de Investirrento - até 9,4 vezes a situação lÍquida patr~' 

·ru.al elJl 30 .'12.80 
Sociedades de. Crédi to, 
Financiarrento e Inves-
tirrento ' - ·até 6,4 vezes 

E ooQsiàereou-se cono corrportantmto atípico, a ocorrencia das apli
cações gldJais em nível inferior as se<juintes bases: 
Bâncos re Investilrento - até 6,4 vezes a situação líquida patrirro-

. nial em 30.12.80 . 
Sociedaãe de Credito, 
Fiaanc:iarrento e Inves-
tirrento até 4 , 2 vezes 

Caso a inqtituição com cortp:)rtarrento atípico, proviàenciar aportes 
cb capital nos dois yrirreiros rre~s do referido ano, então o BAcEN 
pod::rá trans ferir a apuração da situação liquida patdlTonial para 
o balancete d:: 26.02. 81. ' 
Ficam Re\'09a.,das: I€solutão n9 651, cb 12.11.80 I os itens l:efe

rentes aos 'bancos oon;=rc:iai1:! e éb investilrento 
Pesol\C!u: 

I) as q::craçÕ8s ativaS dos bancos conerciais e dos bancos cE 
inV8stimê::1to, serilo realizaJas a tay,as de rrercado, exCEto para cré 
dito rural, e repasse éb recursos externos, e a.c; refinanciac.bras
com recursos de instituições financeiras oficiais e outras. 

21.01.81 
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Fica Ibvt?gada: A IbsolU;ão nQ 618 cb '23.05.80 

Feso1vou: 

I) a1t;.QI:ar o item IV da Ciruclnr ne;> 230 de 29.08.74, nodificaoo pela 
PesolU;ão ne;> 618 cb 23.Q5~80 para~ "IV - por solicltaçãú d:l iMUtui 
ção cl:!r.os1tante, o Banco Cenb.-ul.1iberará bebpósito acima :rcfericb
exclusi vaIlEnte para arrorti.zação no exterior pn:!vistas no esqu:~n"" cb 
pagam::mto 00 enpréstino a qoo se vincula o d:pósito; rep':'l.'3se no país 
ooScE que na data 00 lil::eração tenham cecorrido não ffi;US cb 60 dias 
a contar da datoil da constituição do cbpósito, no mínino 100 dias; nes 
te caso o lE~vantarrento reW!rá ser solicit.:lcb C'C'm ant:e~c~ncia não in
ferior a 15 dias. J::I3ve-se tarrwm incluir a es tas oondi<,;:ões. os d?pásI-
toS da espécies já constituim. . ' 

18.03.81 

Ficam Revogadas: As Res01u;ães n9s: 660 00 17.'12.80 e 705 de 22.12.81 
18.09.81. 

Resolvem 

I) limitar em 60%, para o ano 00 82, o crecirrento bruto (ronputados 
os encaraos) das aolicaCÕes dos bancos de <ÃwE'.stirrento e das socie
dades de ~ arrendarrento rrercantil, em 80% no caso das sociedacbs de 
crédito, financiarrento e investirrento. Estes percentuais incidirão 
sobre o valor nÚXilro de ,aplicaçê)es, admitido para 1981. Ficam excluí 
das, para efe,ito de cômputo da expanão de aplicações, os custos rel~: 
tivos ao Inposto sobre Operaçê)es de Crédito, Cârrbio e Seguro e scbre 
OperaÇões relativas a titulos e valores,mobiliários. 

IV) o Banco Central. consioorará ~. seguintes ap licaçees, ru:i quais s~ 
rão limitadas: a) as operaçê)es normais de ~3tino ou financiarrento 
e arrendarrento, inclusive aquisição re q:eraçCes de credito; b). exclui 
as operações de credito reoorrentes re yrogramas governarrentais re repasse 
de recursos ãe instituições oficiais, e talrbém os re repasse 00 recur- . 
sos externoS e de arrendaIlEnto rrercantil que forem l:ealizados oom r~ 
cursos externos. 

vi caso seja atingicb o limite, eventuais disr;onibil1daoos serão apl!. 
cadas em títulos federaiS. 

Resolveu: 

I) limitar para o ano de 1982, o crescirrento das ·ap.licaçôes dos ban
oos oonercl.al.S, para: a) ôancbs não autorizados a operar em cârrbio -
p:!quenos e nédios - 70%; b) banoos autorizados a operar em cârrbio -
pequenos 60%, rrédios e grandes - 50%. Estes percentuais incidirão 
sobre o valor nÚXilro de aplicações admitidas para 1981. 

IH) o banco _ cons~oorará as seguintes aplicações, a serem l:inU, tadas: 
a) as operaçoes normais de oosoonto, enprestinos QU financiarrento de 
cada instituição, inclusive aquisição re operaçÇ'es re crédito; b) não 
SC1100 incluidas as operações 00 credito-C'eoorrentes de programas go
,:emélllentais cb repasses de recursos ore Insti tuiçôes oficiaís, as 
aplicações no "P~am..'l. de Credito Educativo 00111 RecursOs dó Conpul-
sório", e também as Cpc'raçres cb repasse 00. écursos externos. . 

22.12.81 

Resolveu: 16.06.82 

I) dispensar da ~plicação· das disr;oslçôes da Resolução n9 588, cb 
07.12.79, os àer;ositos em ooeda estrangüras ao arrparo da Resolução 
n9 432 de 23.06.77. 
Resoheu: .. 
I~ ooterminar ~ os bancos correrciais de desenvol vim::mto e de inves-. 
t~to recolham, ~ partir de 31. 08.82, 15% sobre o crescirrento de 00 
p?s~tos a prazo ate ser atingida a taxa de. 5% dos saldos daqueles de-
r;osJ.tos. Estes reoolhi.Itentos será efet:uado em OR'IN's. -

14.09.82 
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Resolveu: 
I) ~tenninar qoo OS bancos deverao reoolher adicionalIrente o peroan 
tua). de 30!; sobre as variações dos depósitos. sujeitos a reoolhilrentO 
.até qoo se atinjam os percx:mtuais ababo: a) bancos pequenos ••• ~%: 
b) banoos nédios •.• 40%; c) bancos grandes ..• 4?%. 

I:t) os ti tlllos referidos na ResolU;OO n9 446 da 19.10.77, ;.ooerão 
ser utilizados para oompletar o ajustamento Íinal. 

III) rranter inalteraCb em 11%, 14% e 18%, respectivarrente , para os ~ 
peqoonos, nédios e grandes bancos, as taxas inciBente5 sobre os depo
sitos de bancos· sediados nos kerr.ítórios fedarais, l'C, AM, PA, MA, PI, 
CE, RN, PB, PE, ]ú." SE,SA, Eis, ·cP, lorr, loS,· e os municípi~ do Estado 
00 Minas Gerais situados na região consicbrada OOITD NorOOstP. para .fins 
da Lei n9 4239· de 27.06.63. 

14.09:82 

IV) as t.."1Y.as previstas no ítem IH dep:mderã das seg.u.intes cona....ções: 
a) os bancos 'l1.E posstll.rem agências em outros estados 30rrente _se ben!::. 
ficiarão das bases fixadas para os depósitos ·captados na reg.iao se 
manti veX"P..ffi aolicados nas citadas unidades, no mínino 60% desses depó
sitos; b) os~banoos oom sem em outros estaébs eac;,-ências nas urüdades 
'sorcente se beneficiarão se m;mti verem aplicados no mínirro 70% dos eeé 
sitos captados,pelas agências nas regiões rre~cionadas. 

766 Hesol veu: 

I) alterar o artigo 49 éb Regularrento qu=. disciplina os oorrpromi.ssos 06.10.82 
de reoorrpra ou oonpra e de revenda ou venda de títulos de renda fixa 
negcx:iados no rrercado da capitais, para: "Artigo 49 -as "opeia~ 
a pl:eços fims" sorrente poderão ser realizadas entre instituiçces ha 
bi li tadas , ou entre tais instituições e os banoos oorrerciais, de in= 
vestirrento, sociedades fu credito, fin,mciarrento e investirrento, socie 
daoos corre-oras, socic:?da.das dis tribuidoras, sociedadas da crédito -
inobiliários, caix2.s econômicas, es tilduais ,bancos da dasenvol virren- . 
to é oooper~tivas de credito, ficando proibida sua realização com 
entidades nao financeiras, pes'soas físicas e jurídicas, As pessoas 
jurídicas não financeiras, sori'el!te pc::>d2rão realizar as"operaçêíes a· 
preço fim", se assumirem o oonpromisso deconpra futura m ORIN I S 

oom opção relo reajustarrento da seu valor OOIn base na correção ·canbial 
exclusivamente com instituições habilitadaS e nos seguintes casos: a) 
quanéb homerern CQ.")trato de financiarrento ou e.-rprestino externo ou 
através de repasses, at.é o l.L-nite 00 resr:ectivo saldo CEveébr em noeda 
estrangeira; b) quando o capital social houver sido integralizaoo ne
diante ingresso <b troeda estrangeira, ate o limite registraoo no Banco 
Central. Os limites m.:mcionacbs serão representacbs por quantidares m. 
títulos e deverão ser apurados' di vidindo-se o saldo CEveOO:r 00 finan
ciarrento, ou dO valor 00 ingresso registrado no BACEN, em m:.eda nor
te-aite ri cana , pelo coefiCiente CE correção carrbialda OR1'N qtE ~ervi
rá CE lastro c.o aooréb CE conpra e venda do título., 
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CIRCULARES DO BANCO· CENTRAL 

RESUMO 

IIl'toriza, altt'rnativ31'1cnte, à 

aplicaçio em LTN 3 que se refere o i 

tere X da Circular 180/72, o depósi-

to, ne.Banco Central, no valor em moe 

da estrangeira currespondc~te aus re 

cursos oriundos do cxt~rior que nao 

estiverc~ emprega~os em operaç~us de 

repUi:1SE'. 

Comunica a elevação dos CU!ltcs d<l a:;s!<:tênej<l finnn::<>;ra 
de que trsta aRes. n. c l€a, (.k' 2.2.1.71, alterand'J ~s taxas 
estabelecidas 'pela Circo n. o 152. de 22.1.71, item 2.F, da 
seguinte forma: de 18% para .2/.% a.a., C!uando o vvlume 
de utiliznção Ó0S r~cursos não u!trapas:.'õr o 1:."1:;\0 no~rnal 
f.ix~do; de 24% para 28':', a.3., qu:mcio maior que a':;uele 
limite. As novar, tax(;s podcriio at:r~g;r <I 2:J% e a 31 a.a., 
rcspectivamante. em contrilpo:;içao é)S 90 20% e 2r% a.a., • 
fixadas antericlmtmte, conforrr.3 c c:;:;o, !:empre quc o tian-

. co utilizar o crédito, parcial Oll tota:rT:ente, por mah de 20 
dias consecutivos ou não, 2.0 lor.C)o de períodos de 30 dias. 
Revoga a Circo n.o 195, de 16.1.73. 

Altera os Custos da assistência. fihanceira de qUI3 ·trata a 
Res. n.· 168, de 22.1.?1. elevando-os de 22% a.a: P!lr~ ~2' >. 
a.a. para o caso d" utilização de recursos até o limite n'}l'
mal ~ixado no contr<:to de abertura de crédito e de :l8% 1.". 
para 30% a.a. QuandO acima d~Qu~le li~li~e. elimi~and? ~ .~. 
da !l e)(!stência de taxas espec.lflca::; relativas a utIlização CJ 

cróditos por prazo SUPQrior a 20 d:as. O banco terá dirf:;:~ ;; 
re"tituíção do custo pro rata t!imporis, nos casos Ó'1 .p~
gaménto antecip<.roo, revoga a Circ. n.· 294. de 12.3-76. 

Det~rr.lina que as Letras do Tesouro "bcional Que 
vierem.8 s::-r vlnculadjs aos depósitos compulsórios em 
substituiçao (')s existentes nesta data. sejam contabiiizadus 
pelo Vé::or de aQui&ição, revogando o itE'm IV da Circular n.· 
265, de 23.1.75, que previa·a escdturaçdo pelo seu valor de 
íaca. 

. . 

DATA 

-29/08/74 

12/03/76 

21/05/76 

19/10/77 
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Alter3 os custos da assistcncia financeira proporcionad3 
pelo Bilnço Ce"tral CIOS estabelecimentos bélnc~r;os comer· 
ciais para 30% a.a. até o limite normei fixddo no contra. o de 

. auertura dtl cr(:dito. Acima desse limite. os custos se eievam 
para 32% a.a. Permite a restituicão do custo "pro rata te~
poris", no c"so de pagamento antecipado. Revoga a C;r
cular n. o 301, de 21.5.76, que estabelecia custos de 28% 
a.a .• para os recursos intralimite e de 30% a.a., pa;a os ex
tralimite. 

Estabelece as normas pa;a constituiç,'lo dos depósitos 
em moedas estrangeiras de que·trata a Resolução n. o 479, 
desta da.a. Determina que a liberação dos depósitos de que 
trata o~orr~~â 30 dias após a respectiva constituição. Estipula 
q~e seja. utilizada a taxa de compra, para a moeda, vigente no 
dia do Ingresso, para a realização dos depósitos e para o 
repasse ao Banco Central. e a vigente no dia de seu levan
tam.ento, para a . liberação. Dispõe que a efetivação de de
pÓSitoS na forma da Resolução n. o 479, não interfere com o 
processo de liberação de depósitos ao amparo da Circular n. o 

349, de 23.6.77."". . 

Altera de 30 (circ; n. o 379, de 20.6.78) para 120 dias, a 
partir de 17.7.78, o prazo para liberação dos dep6sitos cons- . 
tituldos na forma da Res. n. o 479, de 20.6.78. e relativos a in
gressos de empréstimos extemos .. Excluem-se os casos em 
que·a respectiva autorização para ingresso tenha sido emitida 
pelo Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais 
(FIRCEI, do laanco Central, até 14.7.78 e desde que o ingres
so das divisas e a contrataç.1\o do cambio correspondente se 
efetivem dentro do prazo de validade da autorização. Nesta 
hipótese, será obrig"at6ria a realização do depósito. pelo prazo 

de 30 dias. Excluem~se. ainda. quando a autorização para in
gresso, embora concedida pelo FIRCE apos 14.7.78. std vin
cule a Certificado de ·Autorização emitido por aquele Depar
tamento até a citada data. 

Nas ocorrências em que o depósito seja efetuado por 30 
dias ou que. não se verifique a. sua constituição, deverão os . 
bancos remeter ao Setor de Controle Cambial da praça, jun
tamente à 3.' via do contrato de câmbio referente ao ingres-

. so, cópia da respectiva aut.orização emitida pelo FIRCE. 

19/10'/77 

20/06/78 

14/Q7/78 
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~leva o custo da assistência financeira de emergência 
aos bancos comerciais de 30% e 32% a.a. para 33% e 36% 
3.a., respectivamente, conforme os recursos sejam utiii.lados 
até o limite do contrato de abertura de crédito ou acima des
se limite (assistência suplel)'lentarl . 

• Estabelece nova pena pecuniâria, cobrada â taxa de 49% 
a.a. em substituição à de 43% á.a. cobrada anteriormente, 
para os bancos comerciais que não observarem os limites 
permitidos de utilização dos depósitos "à vista sujeitos ao 
recolhimento cOi'npuIs6rio. 

Determina que o custo da assistência financeira aos ban
cos de investimento e sociedades de crédito, financiamento e 
investimento passará de 40 para 49% a.a. quando se tratar de 
crédito até o limite de 3% dos depósitos constantes do 
balanço, para os primêiros e de 3% dos "aceites cambiais para 
as financeiras. Esse custo reduz-se para 47% a.a. quando a 
parcela ·utilizada do crédito abe~to for liquidada, total ou par
cialmente, até o 30. o dia da data da utilização e eleva-se para 
51 % a.a. se a instituição utilizar o crédito por mais de 90 d:as, 
consecutivos ou não, por período de 120 dias. Ouando o 
crédito da assistência financeira ultrapassar os 3% anterior
mente mencionados (suplementar) ,- o custo e:eva-se de 44% 
para 56% a.a., porém poderá reduzir-se para 54% ou elevar
se para 58% a.a., dependendo dos prazos de utili;:ação an
teriormente citados para assistência financeira normal. 

Amplia de 120 para 150 dias o prazo par<l liberação dos 
dep6sitos constituidos na forma da Resolução n. o 479, de 
20.6.78, relativos a empréstimos externos, 'que se efetivem a 
partir de 14.8.78. Ressalvando-se que a real!zaç~o do ~e-' 
p6sito terá o prazo de 120 dias, quan~o a autoTlzaçao para !n
gresso tenha sido emitida pela F.IRCE até 11.8.78, e que o I~
gresso e a contratação de câmbio correspondente se efeti
vem dentro do prazo de validade de autorização. Exce'tuam
se também, do depósito por 150 diôs, os casos em.que o cer
tificado de Ciutc-rização tenha sido emitido até 11.8.78, ainda 
que a autorização para ingres:;o tenha data posterior. 

Estabelece condições p;Jra a cot,rança de encar<Jos prellx.-:;doS nas 
operações de repasses de recursos externos de que trata a RcsolwçãO n?63, 
de21BB~ " 

28/07/78 

11/08/78 

09/06/82 
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