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Resumo

Essa dissertação tem como objetivo entender o comportamento do crédito no país no

período de 1995-2007. As principais causas e conseqüências do período de escassez e,

posteriormente, o crescimento do crédito são explicadas através do comportamento das

variáveis macroeconômicas e dos bancos neste período. Esse trabalho é baseado na

perspectiva pós-keynesiana em que os bancos possuem influência direta no nível de

atividade econômica, e tomam suas decisões norteadas no conceito de preferência por

liquidez em períodos de incerteza. O estudo nos mostra que esse comportamento dos

bancos teve papel fundamental na evolução de crédito na economia brasileira no

período analisado de 1995-2007, e fez com que os bancos preferissem alocar em seus

portfólios ativos mais líquidos a conceder mais crédito na economia, optando pela

liquidez em detrimento da rentabilidade.

Palavras-Chave: Incerteza, Preferência por liquidez, Crédito, Macroeconomia.



Abstract

This thesis aims to understand the behavior of credit in the country in the period of

1995-2007. The main causes and consequences of period of shortage and, subsequently,

growth of credit are explained by the behavior of macroeconomic variables and the

banks of that period. This work is based on post-Keynesian view in which banks have

direct influence on the levei of economic activity, and make decisions guided the

concept of preference for liquidity in times of uncertainty. The study shows us is that

the behavior of the banks that had key role in the evolution of credit in the Brazilian

economy in the analysis period of 1995-2007, and has caused banks prefer to allocate

their assets more liquid portfolios to grant more credit in the economy, opting for

liquidity at the expense of profitability.

Key-Words: Uncertainty, Preference for Liquidity, Credit, Macroeconomics.
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Introdução

Na segunda metade da década de 90, o Brasil viveu um período de

instabilidade macroeconômica, vulnerabilidade a choques externos e baixos índices de

crescimento econômico. É nesse contexto que verificamos uma forte restrição ao crédito

no país com as decisões dos agentes econômicos permeadas por um alto grau de

incerteza.

Essa situação só iria se modificar a partir do ano de 2005, quando cenários

macroeconômicos internos e externos mais favoráveis, além da mudança na legislação

do crédito consignado, fizeram com que diminuísse o nível de incerteza, e melhorassem

as expectativas da economia brasileira em relação ao futuro. Com isso, a preferência por

liquidez dos bancos diminuiu, e esses começaram a direcionar seus recursos para ativos

mais arriscados como o crédito. Isso fez com que se iniciasse um novo ciclo de crédito

no país.

Para essa análise, além de dados macroeconômicos do país e suas

conseqüências no período de 1995-2007 para explicar o comportamento do crédito,

utilizamos também dados contábeis de alguns dos principais agentes econômicos da

época, como bancos privados de capital nacional e estrangeiro, para entendermos suas

preferências por liquidez em períodos de incerteza, e suas propensões ao risco em

condições de estabilidade financeira. Essa amostra foi escolhida não só por se tratar de

grandes bancos varejistas, mas pelo tamanho do ativo e representatividade nas

operações de crédito no cenário nacional, conforme descrito a seguir na metodologia de

pesquisa, assim como terem participado ativamente do período de consolidação

bancária do país no final da década de 90 com o processo de fusões e aquisições.

Essa dissertação está dividida em seis capítulos além dessa introdução. O

primeiro capítulo fornece uma breve apresentação teórica da abordagem convencional

neoclássica da firma bancária, a qual se baseia na premissa da neutralidade da moeda no

longo prazo, e os bancos são vistos apenas como intermediários financeiros sem

nenhuma influência sobre o nível de atividade econômica.



No segundo capítulo, mostramos a abordagem pós-keynesiana da firma

bancária com os bancos sendo ativos na administração dos dois lados de seus balanços e

agindo de acordo com suas expectativas sobre o futuro, procurando ajustar a

rentabilidade com sua preferência por liquidez. Dessa forma, eles possuem influência

direta sobre as principais variáveis da economia.

No terceiro capítulo, fazemos uma discussão acerca da abordagem dos novos-

keynesianos, e a introdução do conceito de assimetrias de informações baseado em

Stiglitz e Weiss (1981) e de racionamento de crédito. Debatemos essas idéias pela

escola pós-keynesiana a fim de entender de que forma alguns tomadores têm seu crédito

racionado e outros não.

No quarto capítulo, apresentamos um breve contexto econômico do país no

período de 1995-2007 para situarmos o "pano de fundo" em que se passou o

comportamento do crédito no Brasil. Depois nos aprofundamos nas que consideramos

principais variáveis para restrição de crédito ocorrida no país de 1995 até 2002 que são:

a adesão do Brasil ao Acordo da Basiléia que reduziu o grau de alavancagem dos

bancos, as altas taxas de juros praticadas no período que diminuíram o apetite dos

tomadores em obter mais crédito em períodos de instabilidade econômica, os altos

spreads bancários que encareciam o custo do crédito e, por fim, o alto nível da dívida

pública brasileira que devido ao seu perfil pós-fixado era sensível as variações dos juros

e do câmbio.

No quinto capítulo, analisamos o processo de retomada de crédito no país,

mais uma vez explicando as mudanças ocorridas no contexto econômico do período de

2003 a 2007, e apresentando as significantes mudanças na economia que serviram de

base para impulsionar o aumento de crédito ofertado.

O sexto capítulo apresenta uma conclusão sobre o comportamento do crédito

no período de estudo, indicando as principais características e conseqüências em seu

ritmo de crescimento. Assim como, dá algumas alternativas como dar prosseguimento

ao crescimento de crédito que o país está vivendo até esta presente data de julho de

2008.
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Metodologia de pesquisa

Os dados contábeis utilizados na pesquisa empírica desse trabalho foram

coletados nos balanços patrimoniais trimestrais no período de dezembro de 1997 a

dezembro de 2007, obtidos no site do Banco Central do Brasil (Bacen)

www.bcb.gov.br, acessado em março de 2008, nas informações cadastrais e contábeis

de conglomerados financeiros, bancos comerciais, múltiplos e Caixa Econômica

Federal. Os dados dos balanços dos bancos referem-se ao que o BACEN denomina

Consolidado Bancário, que inclui os conglomerados em cuja composição se verifica

pelo menos uma instituição do tipo banco comercial ou banco múltiplo com carteira

comercial, ou caixa econômica que não integrem o conglomerado.

O período escolhido, de 1997 a 2007, se deve ao fato de compreender, em sua

primeira metade, um período de instabilidade econômica no país com grandes incertezas

em relação ao futuro. Já a segunda metade compreende a retomada do crescimento de

crédito no país, baseado na melhora dos fundamentos da economia brasileira. O período

analisado é suficiente para permitir uma análise detalhada do comportamento dos

bancos e suas preferências por liquidez em momentos de incerteza. Outro motivo a ser

destacado na escolha do período foi a disponibilidade de informações referentes aos

balanços dos bancos já que esse período foi marcado por fusões e aquisições dos bancos

utilizados na amostra.

A amostra foi composta por seis grandes bancos varejistas atuantes no cenário

brasileiro: 3 de controle privado nacional - Bradesco, Itaú e Unibanco - e 3 de controle

privado estrangeiro - ABN Amro, HSBC e Santander. Essa seleção se deveu a

importância que eles têm na oferta de crédito na economia, que, segundo dados do

Banco Central, em março de 2007, representavam aproximadamente 50% de todo o

crédito ofertado. Só o Bradesco e o Itaú correspondem a pouco mais de 25% da oferta

de crédito neste período. Outro critério de seleção se deve ao fato de todos serem bancos

privados que participaram do processo de fusões e aquisições vivenciado pelo país ao

final da década de 1990.
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As informações contábeis do banco ABN Amro utilizadas até junho de 1999

são referentes ao Banco Real porque, antes desse período, o seu ativo bancário era

muito pequeno para efeitos de comparação. Para o HSBC, foram utilizadas informações

bancárias do Banco Bamerindus até junho de 1998, pois o mesmo não operava no país

antes dessa data. Para o Banco Santander foram utilizados dados contábeis do banco

Noroeste até dezembro de 1997 porque o banco espanhol não operava no Brasil antes

desse período.
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1. Abordagem convencional neoclássica da firma bancária

As teorias convencionais da firma bancária são baseadas no postulado de

neutralidade da moeda no longo prazo, e classificam os bancos como meros

intermediários financeiros. Com isso, essa corrente acredita que essa neutralidade da

moeda não gera nenhuma influência sobre o nível de produto e renda da economia.

Os bancos são intermediários neutros na transferência de recursos reais entre

poupadores e investidores que conformam seus balanços tomando como "dado" os

fundos disponíveis, e seu comportamento, portanto, pouco afeta o volume e as

condições de financiamento da economia. (De Paula, 1999)

Essa abordagem nos faz entender que a oferta de moeda é uma variável

exógena já que a criação de moeda é controlada pela autoridade monetária, e cabe aos

bancos apenas a alocação de recursos disponíveis em seu passivo.

Para Fama (1980): "O papel dos bancos é apenas de prover serviços de

pagamento (...) Desde que os bancos respondam aos gostos e oportunidades de

demandantes e ofertantes de ativo de portfólio, eles são simplesmente intermediários, e

o papel de um setor bancário competitivo no equilíbrio geral é passivo".

Devemos deixar claro que, com essa hipótese que afirma que os bancos são

meros intermediários neutros entre poupança e investimento, assume-se que o mercado

de capitais seja perfeito, ou seja, quando a informação é simétrica, a taxa de juros é dada

e é igual à taxa marginal de remuneração do capital.

A abordagem convencional da firma bancária pode ser dividida em duas visões

uma "velha" e outra "nova". A primeira, segundo Tobin (1987), em artigo

originalmente escrito em 1963, classifica os bancos como criadores "quase-técnicos" de

moeda, desconsiderando a composição do balanço dos bancos, em que esses são vistos

como entidades monopolistas. Já na segunda visão, os bancos têm preocupações em

relação à composição de seu portfólio, em busca da maior rentabilidade possível e a

minimização do risco de iliquidez.
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1.1 A visão "velha" da firma bancária

Para Sobreira (1995):

A visão velha da firma bancária tem como principal característica a

total ausência de quaisquer considerações envolvendo a composição

do balanço bancário. Isto só é possível porque esta visão não

considera a possibilidade de ocorrência de crises de liquidez, já que a

economia na qual esta visão foi construída é uma economia de crédito

puro, aonde existiria um único banco, o banco ideal Wickselliano.

Todos os pagamentos e recebimentos seriam feitos através deste

banco. Assim, todo empréstimo que fosse feito retornaria

integralmente ao banco sob a forma de depósitos.

Essa visão trata os bancos comerciais como entidades monopolistas com

capacidade de criar moeda ilimitadamente, pois essa expansão monetária retornaria em

forma de depósitos bancários. O limite de criação de moeda é controlado pelos

requerimentos legais de reservas a fim de evitar uma perda do valor da moeda, e com

isso, os bancos são considerados criadores "quase-técnicos" de moeda.

A visão "velha" da firma bancária sofreu muitas críticas, principalmente, pelo

fato de desconsiderar um sistema financeiro composto por várias instituições, bancárias

e não-bancárias, concorrentes entre si, e que, nesse caso, a moeda emprestada por um

banco pode não retornar integralmente em forma de depósito. De Paula (1999)

corrobora as críticas feitas por Tobin (1987), em artigo originalmente escrito em 1963, a

essa visão afirmando:

Tampouco há garantia de que as obrigações bancárias cresçam na

mesma magnitude que seus ativos no âmbito do sistema bancário

como um todo, pois só uma parte dos recursos criados pelos

empréstimos sob forma de depósitos bancários, sendo que outra parte

pode ser distribuída entre diferentes alternativas de aplicações

existentes (...) Independentemente dos requerimentos legais de

reserva, haveria um limite natural à escala de operações dos bancos

comerciais, que ocorreria no ponto em que a receita marginal dos

ativos se igualasse ao custo marginal das obrigações. Deste modo,

qualquer alteração desse limite só seria possível através de uma

mudança autônoma na preferência do público ou por outros fatores

considerados externos à atividade bancária.
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Sendo assim, o risco de uma crise de liquidez é inerente a esse modelo, e, com

isso, abre-se espaço para o surgimento de uma "visão nova" da firma bancária que

procura atender problemas referentes à composição do portfolio bancário, buscando

maximizar a rentabilidade e minimizar o risco de iliquidez. Esse modelo neoclássico

mostra os bancos com uma preocupação em otimizar os seus balanços e atender as

demandas dos tomadores e emprestadores até o momento em que o benefício marginal

se iguale ao custo marginal de assim proceder.

1.2 A visão "nova" da firma bancária

A visão nova da firma bancária nasceu, em parte, para combater a hipótese de

que o mercado de capitais era perfeito, em que os emprestadores montavam seus

portfólios de maneira que o retorno e o risco atendiam suas determinações e os

tomadores obtinham recursos a taxas desejadas.

Santomero (1984) desenvolveu uma equação geral (EGS) que definiu o

comportamento da firma bancária, que maximizava o valor esperado da riqueza no

horizonte de tempo t. Os diversos modelos convencionais derivam de distintas

especificações para as equações (1), (2) e (3).

15



A firma bancária procura dar solução ao seguinte problema :

] isujeit(1) max £i V\ W,.-, ] i. sujeita a

(2) J*;_t = wj 1 ~ Ü,-x |• (1 - ÈUl.,| 1 - IU I. e

(3) nu = ^7— =—

onde. Vi») = função objetivo, onde õV/ôPT^ > 0 e ô1VJõW^_ < 0

j W,.. 1 = valor da riqueza final no horizonte de tempo t

n ,.* = lucro estocá&tico por unidade de capital durante o período f + k. onde

rA = retomo estocástico do ativo i

A, = categoria de ativo i. onde 1 á / < n

ro. = custo estocástico para o depósito/

D = categoria de depósito/, onde 1 '^j á m

Ci») = fmição custo de operação, onde ôC/6At > 0, V, e ôC/dDj > 0. V';

A equação (1) é a forma geral de função-objetivo a ser maximizada pelo banco

e permite dois tipos distintos de comportamento. Da primeira derivada, mais riqueza

terminal é preferida a menos. Contudo, o grau de utilidade marginal depende

crucialmente da segunda derivada. A firma pode ser um maximizador de valor esperado

ou um investidor avesso ao risco. Quando a taxa marginal de substituição entre risco e

retorno não está no centro de atenção, a maximização do lucro esperado é assumido. Na

equação (2), a especificação geral acima é definida como um problema de avaliação

multiperíodo, em que normalmente a independência entre períodos é assumida para

fazer da maximização uma análise de período simples. A equação (3), por sua vez,

define o lucro por unidade de capital investido pelos donos da firma ou seus

representantes no gerenciamento da mesma. Na segunda especificação pode ser visto

que o procedimento de otimização envolve a escolha dual de alavancagem e

Para mais detalhes ver Santomero (1984)
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componentes do portfólio, enquanto que a primeira envolve os modelos que derivam da

estrutura de capital ótima de uma firma bancária. Resolver as equações (1), (2) e (3)

resulta na decisão conjunta de estrutura de portfólio e alavancagem (De Paula, 1999).

A partir da Equação Geral de Santomero, podemos concluir que a firma

bancária procura maximizar o seu lucro esperado por unidade de capital através da

combinação da estrutura de seus ativos, depósitos e nível de capital. E, para o caso dos

modelos neoclássicos da firma bancária, essas soluções podem ser organizadas em três

grandes categorias: (1) modelos de alocação de ativo; (2) modelos de escolha do passivo

e (3) modelos completos da firma bancária ou modelos dos dois lados do balanço.

(1) Modelos de Alocação de Ativos - Caracterizam-se por determinar o ativo

ótimo tomando o passivo como dado, e o problema a ser resolvido refere-

se à alocação ótima dos fundos dados entre os diferentes ativos, já que a

estrutura do passivo bancário é exógena e não está sujeita a um

comportamento otimizador. Segundo Santomero (1984), esses modelos

podem ser de dois tipos: modelos de administração de reservas, cujo

problema é determinar a quantidade ótima de reservas a ser retida pelo

banco, uma vez assumido que os depósitos têm comportamento

estocástico; e modelos de composição de portfólio, que estão voltados

para a alocação de ativos de risco de acordo com o risco e o retorno (dos

mesmos).

a) Modelos de administração de reservas: Esses modelos, dado um nível

de depósitos inicial, pretendem determinar uma alocação ótima entre o

nível de reservas e de empréstimos. De modo que o volume de reservas

pode se alterar ao longo de um período, o banco assume assim o risco

de retirada que ele pode estimar de forma probabilística. Para Sobreira

(1995):

O dilema do banco está na escolha ótima entre liquidez e

rentabilidade, posto que a diminuição do volume de reservas se, por

um lado, reduz o custo de oportunidade, por outro eleva o custo de

ajustamento e vice-versa. O volume ótimo de reservas vai ser

determinado pela igualdade entre o custo marginal de reter reservas

(custo marginal de oportunidade) e o benefício marginal (redução do

custo de ajustamento) de assim proceder.

17



Esses modelos procuram soluções ótimas na razão empréstimos / reservas para

reduzir o risco de iliquidez.

b) Modelos de composição de ativo: Nesse modelo, o banco assume como

critério de escolha minimizar a variância entre o risco e o retorno dos

diversos ativos, buscando, com isso, maximizar uma função utilidade

esperada e não uma função lucro esperada, como no caso dos modelos

de composição de reservas, nos quais o banco era indiferente à variação

das rendas de seus ativos e ao risco. O banco irá compor seu portfólio

observando essencialmente duas variáveis: a remuneração esperada (E)

e o risco associado a tal remuneração (a). Assim, se o banco desejar

uma maior remuneração, ele terá de correr um maior risco, isto é, à

medida que o risco aumente a uma taxa constante, o banco exigirá que a

remuneração aumente a taxas constantes.

(2) Modelos de Escolha do Passivo - Os modelos pertencentes a essa

categoria tomam-se como dada à estrutura ativa do banco, sendo assim o

problema a ser resolvido gira em torno da distribuição ótima do passivo.

Os modelos de escolha do passivo também podem ser divididos em duas

categorias:

(a) Modelos de determinação da estrutura de depósitos: Nesses modelos,

assumem-se que custos associados à emissão das distintas categorias de

depósitos são diferentes, uma vez que os outros custos de produção, que

não o pagamento de taxas de juros aos depositantes, são essenciais na

conformação do balanço bancário2. Determinando depósitos à vista

(Dl) e depósitos à prazo (D2), para De Paula (1999) tais modelos

estabelecem que a estrutura ótima de depósitos em um mercado

competitivo será alcançada no ponto em que o custo marginal da

produção de Dl associada à sua participação no rendimento pecuniário

A for igual ao custo marginal de produção de D2.

2 Ver Sobreira (1995)



(b) Modelos de decisão entre depósitos e capital: Esses modelos nos

mostram que a função do capital próprio do banco, em conjunto com

suas reservas, servem como um "colchão" para possíveis crises de

iliquidez. Esse momento de insolvência pode se dar se o rendimento

auferido com os ativos for insuficiente para cobrir os juros prometidos

sobre os depósitos.

A +Y<D(l+i),onde:

A = Ativos

Y = Rendimento

D = Depósitos

i = Taxa de juros

(3) Modelos Completos da Firma Bancária - Esses modelos apresentam uma

solução conjunta envolvendo as escolhas do ativo e passivo do banco. E,

segundo Baltensperger (1980), explicam não só as escolhas de ativos e

obrigações do banco e suas interações (se alguma), mas também a

determinação do tamanho total da firma. São divididos em duas

categorias:

(a) Modelos de monopólio: Nesse modelo, supõe-se que o banco atua como

price setter, ou estabelecedor de preço, em que tem poder de monopólio

na fixação da taxa de juros em pelo menos um dos mercados que opera

(em geral no mercado de crédito). O modelo assume um mercado de

capitais perfeito no qual o banco conforma sua escala de operação e sua

estrutura ativa e passiva com o objetivo de maximizar a taxa de retorno

sobre o patrimônio líquido. E, com isso, suas decisões são capazes de

afetar as taxas que remuneram os componentes do passivo, assim como

aqueles integrantes do ativo bancário. Esse modelo recebeu críticas de

alguns autores, como Baltensperger (1980), em relação a ter sido

constituído sob a hipótese do monopólio do banco e por desconsiderar

alguns custos relativos à atividade bancária.
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(b) Modelos de recursos reais: Esses modelos procuram explicar o tamanho

e estrutura das obrigações e ativos dos bancos em termos dos fluxos de

custos reais de geração e manutenção de estoques, preconizando a

escala eficiente da atividade bancária baseada principalmente na função

de custos operacionais (De Paula, 1999).
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2. A teoria pós-keynesiana da firma bancária

A teoria convencional da firma bancária recebeu diversas críticas por

considerar os bancos como uma firma bancária maximizadora de lucro neutra ao risco, e

ignorar variáveis importantes como custos do passivo e os retornos do ativo, crises de

liquidez, custos operacionais, etc... Os depósitos bancários são resultados da preferência

dos depositantes, isso torna os balanços dos bancos resultado direto das decisões de

outros agentes. Com isso, os bancos tornam-se intermediários neutros na transferência

de recursos reais, não criando um novo poder de compra, e assim não afetando as

variáveis reais da economia como produto e emprego.

Para os pós-keynesianos, variáveis como renda e emprego são fortemente

afetadas pelo comportamento da firma bancária, e o investimento tem papel

fundamental em suas decisões. Os bancos são capazes de ofertar crédito (por meio da

criação ativa de moeda bancária) independentemente de depósitos prévios. Essa

premissa pós-keynesiana baseia-se na hipótese do caráter parcialmente endógeno da

oferta de moeda. Os bancos procuram ajustar seus portfólios de maneira a conciliar

lucratividade e liquidez, e são desses ajustes que se dá à criação de crédito e depósitos

bancários, e, por conseqüência, a oferta de moeda na economia. Esse caráter endógeno

da moeda se deve à interdependência que surge entre oferta e demanda de moeda na

economia.

Para Sobreira (1995:122):

A teoria pós-keynesiana, entende, assim, que a criação de depósitos

derivativos, ou, o que é o mesmo, a composição do portfólio bancário

vai ser determinada a partir das expectativas do banco quanto ao

retorno dos projetos de investimento e não mais a partir de funções de

probabilidades impossíveis de serem construídas ou de parâmetros

exógenos e mal definidos.

Na teoria pós-keynesiana, os bancos tomam suas decisões de portfólio

baseados em sua preferência por liquidez, buscando maximizar seus lucros em cenários

de incertezas, o que caracteriza uma economia de produção. Assim, em momentos de

altos índices de incerteza a respeito do retorno de empréstimos da manutenção do valor
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dos colaterais3, o nível de preferência por liquidez por parte dos bancos será grande,

dando assim prioridade a ativos mais líquidos em detrimento a empréstimos de longo

prazo.

Segundo Carvalho (1998 apud Oreiro, 2005, p. 102):

Para pós-keynesianos, a teoria ortodoxa da firma

bancária é um arcabouço teórico insatisfatório para a

análise do comportamento dos bancos porque, por um

lado, desconsidera o fato de que os diferentes ativos

possuem diferentes graus de liquidez. Dessa forma, o

problema decisório do banco não pode ser apresentado

como simplesmente uma escolha entre ativos líquidos

e ilíquidos, mas entre graus de liquidez associados aos

diversos ativos que o banco pode manter em carteira.

A incerteza, que compõe parte fundamental da formação das expectativas em

relação ao futuro por parte dos bancos, tem influência direta na oferta de crédito, nível

de investimento, produto e emprego da economia. E a volatilidade nessas variáveis é

conseqüência da tomada de decisões da firma bancária "porque eles realizam

compromissos de empréstimos ex ante baseados em expectativas de variáveis ex post,

entre os quais os níveis de depósitos realizados e as reservas do sistema bancário"

(Dymski, 1989:159).

Para Minsky (1986), os bancos procuram maximizar a rentabilidade de seus

negócios não apenas repassando as poupanças depositadas por seus clientes, mas

buscam administrar seus passivos para conseguir maior alavancagem de seus ativos,

interferindo no comportamento do público em relação a seu perfil de depósitos,

diversificando as aplicações de clientes, com o objetivo de adequar o máximo possível

seus passivos a novas oportunidades para criação de ativos.

Os bancos têm preferência por liquidez e assim conformam os seus portfólios

de acordo com a melhor combinação entre liquidez e maior rentabilidade. O dilema

vivido pelos bancos pós-keynesianos é quanto emprestar e como emprestar suas

3 De Paula (1999): "Colaterais são títulos, promissórias, duplicatas a receber ou títulos reais que são

dados em garantia a um empréstimo. A manutenção do valor dos colaterais para os bancos depende da

existência de mercados de revenda organizados e está relacionada à capacidade (e ao tempo gasto) de se

transformar em moeda sem grandes perdas, ou seja, ao seu valor de mercado e grau de liquidez.
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reservas a fim de tomar uma decisão que maximize seus lucros. Se aumentar seu

volume de empréstimos a firma bancária está abrindo mão de liquidez em detrimento de

rentabilidade, e vice-versa. A forma pela qual vão definir suas preferências por liquidez

vai variar de acordo com a administração da composição de seu ativo e de seu passivo.

Para De Paula (2006):

De acordo com a abordagem pós-keynesiana, bancos são vistos como

agentes ativos que administram dinamicamente os dois lados de seus

balanços. Isto significa que eles não tomam o seu passivo como dado,

na medida em que procuram influenciar as preferências dos

depositantes por meio do gerenciamento das obrigações e da

introdução de inovações financeiras4. O banco moderno atua
dinamicamente sobre o lado do passivo do balanço bancário, fazendo

esforços na busca de novos depósitos e/ou gerenciando suas reservas,

o que resulta em que os fundos que financiam seus ativos são

parcialmente condicionados pelo próprio comportamento do banco.

Assim, ao invés de receber passivamente depósitos de acordo com as

preferências individuais dos clientes, os bancos procuram intervir

nessas escolhas de várias maneiras, promovendo mudanças na

estrutura do passivo de modo a obter vantagens das oportunidades

lucrativas em seus negócios.

2.1 Administração do ativo

Na administração de seu ativo, a firma bancária vai otimizar suas decisões em

relação aos empréstimos concedidos a seus clientes, ou seja, vai procurar adequar o

melhor risco e retorno. A escolha, que irá decidir os ativos que irão compor o portfólio

do banco, e que explorem da melhor maneira o trade off entre rentabilidade e liquidez,

deverá ser influenciada por algumas estratégias como:

(i) Percepção acerca do risco da economia;

(ii) Riscos que estarão submetidos a seus negócios ;

(iii) Grau de acirramento da concorrência entre as instituições bancárias.

Em sua Teoria Geral, Keynes criou a teoria da preferência pela liquidez

afirmando que "a taxa de juros, a qualquer momento, sendo a recompensa por abrir-se

4 Ver Minsky (1986)
5 Para De Paula (2000) são três os riscos clássicos aos quais os negócios dos bancos são submetidos: o

risco de taxa de juros ou mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito.
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mão de liquidez, é uma medida de resistência daqueles que possuem moeda em abrir

mão de seu controle líquido sobre ela ..." (Keynes, 164:167). Os keynesianos e pós-

keynesianos, seguidores dessa abordagem, assumem que a teoria da preferência por

liquidez é uma teoria pela qual a taxa de juros seria determinada pela oferta e demanda

de moeda. Para Carvalho (2007), a taxa de juros, na Teoria Geral de Keynes, era a

recompensa por abrir mão de liquidez em um modelo em que havia apenas duas classes

de ativos: ativos de curto termo, livres de risco de capital, chamados moeda, e ativos

líquidos de longo termo, chamados de bônus.

Em sua Teoria Geral, no capítulo 17, Keynes generalizou a teoria da

preferência pela liquidez para uma teoria de precifícação de ativo, que classifica a

liquidez como uma questão de grau e "os ativos são diferenciados de acordo com as

combinações de retorno monetário e prêmios de liquidez que oferecem, não porque uns

são inteiramente líquidos e outros inteiramente ilíquidos" (Carvalho, 2007). Keynes

determina que cada classe de ativos existentes possui sua própria taxa de juros, definida

em termos de preços concorrentes de mercado.

q-c

Q = rendimento de seu ativo (lucros, juros, dividendos e aluguéis)

C = custo de carregamento

L = seu prêmio de liquidez

A = valor de mercado (taxa de depreciação ou apreciação)

Nessa abordagem, a preferência pela liquidez é refletida em termos do trade

off entre retornos monetários (a + q - c) e o prêmio pela liquidez da moeda (1),

causando, assim, substituições na estrutura da demanda de ativos, que se diferenciam de

acordo com combinações de retornos monetários e prêmio de liquidez que eles

oferecem, sendo a liquidez valorizada quando a incerteza aumenta .

6 Ver De Paula (1999).
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Para Keynes (1971): "O que os banqueiros ordinariamente decidem não é

quanto emprestar (...) mas de que forma irão emprestar". E divide as aplicações em três

grandes categorias:

(i) Letras de câmbio / empréstimos de curtíssimo prazo

(ii) Investimentos

(iii) Adiantamentos a clientes

Em relação à rentabilidade dos ativos, em regra, adiantamentos a clientes são

mais lucrativos que investimentos, e investimentos são mais lucrativos que letras e

empréstimos de curtíssimo prazo, porém essa ordem não é invariável. E em relação à

liquidez, as letras e empréstimos de curtíssimo prazo são mais líquidos que

investimentos, e esses mais líquidos que adiantamentos.

Na composição de seu portfólio, a firma bancária procura ajustar a maior

rentabilidade possível com liquidez, mantendo algum grau de proteção necessário,

devido ao caráter especulativo dessa atividade. E essa combinação entre rentabilidade e

liquidez determinará o nível de expansão ou contração de oferta monetária da economia,

já que é de escolha dos bancos quais ativos comprarem e quais obrigações emitirem a

fim de encontrarem a solução ótima para essa combinação.

As expectativas em relação ao futuro são determinantes na formação do

portfólio dos bancos. A expectativa de que os tomadores de empréstimos irão honrar

seus compromissos contratuais norteia os bancos na composição de seu ativo de forma a

privilegiar a rentabilidade em detrimento da liquidez. De forma que a incerteza em

relação ao futuro privilegia a preferência por liquidez.

Para Meek (1982):

O trabalho da administração é emprestar com prudência de modo que

as perdas sejam mais do que compensadas pelas diferenças entre as

taxas cobradas pelos empréstimos e o custo para todo o portfólio de

empréstimos, permitindo uma adequada margem de lucro.

Para Dow (1996), bancos com preferência pela liquidez poderão não acomodar

passivamente a demanda por crédito, pois buscarão comparar os retornos esperados com

prêmios de liquidez de todos os ativos que podem ser comprados. Isso significa que a
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disponibilidade de crédito poderá diminuir devido à maior preferência pela liquidez dos

bancos, sem estar relacionada aos riscos inerentes ao empréstimo, fazendo com que o

racionamento de crédito possa surgir quase que independentemente dos retornos

esperados dos projetos de investimento.

Quando as expectativas em relação ao futuro são otimistas por parte dos

bancos, eles demandarão ativos menos líquidos e de maior risco7. Em geral, essa postura

ocorre em momentos de expansão econômica de uma nação e vem aliada a um

relaxamento na concessão do crédito. Já em condições de expectativas de incerteza em

relação ao futuro, podemos observar um aumento na preferência por liquidez por parte

dos bancos, privilegiando ativos mais líquidos (moeda, letras do Tesouro e empréstimos

de curtíssimo prazo), mesmos que menos rentáveis, em sua estrutura de ativos. E esse

movimento se dá em condições de retração da economia, em que os bancos diminuem a

oferta de novos empréstimos temendo o risco default por parte dos agentes não-

financeiros. Com isso, Minsky formula sua Hipótese de Fragilidade Financeira em que

afirma que o modo como as firmas financiam suas posições de carteira é responsável

por esse comportamento cíclico da economia.

Em sua Hipótese de Fragilidade Financeira, os ciclos econômicos sofridos

pelos países resultam da maneira como as firmas financiam suas posições de carteira,

com a fragilidade se elevando em períodos de crescimento devido ao número de agentes

com posturas especulativas8. E, para Minsky (1986), no predomínio de um alto grau de

conservadorismo em termos da margem de segurança na administração do ativo

bancário, os bancos darão ênfase ao fluxo de caixa esperado como principal critério na

concessão de fundos e os empréstimos são estruturados de tal forma que os fluxos de

caixa antecipados preencham os compromissos financeiros, caracterizando uma postura

financeira de hedge9, tanto para o tomador quanto para o emprestador, visando, assim,

diminuir a ocorrência de risco de crédito.

7 Como 'adiantamentos a clientes', expressão usada por Keynes.

8 Os bancos passam a aceitar um montante maior de ativos de longo prazo e com maiores riscos, e

também a reduzir as taxas pagas nas suas obrigações.

9 Comportamento de hedge: é uma postura financeira cautelosa do agente, que significa que o fluxo de

caixa esperado excede os pagamentos de dívida a cada período, ou seja, o agente manterá um excesso de

receitas sobre o pagamento de compromissos contratuais a cada período, pois os lucros superam as

despesas com juros e os pagamentos de amortizações. Para mais detalhes ver (Minsky, 1986).

26



Durante o processo de expansão, com base em expectativas otimistas e em um

elevado grau de confiança nessas expectativas, os bancos relaxam seus critérios na

concessão de créditos, com isso aumenta o volume de empréstimos, dos investimentos,

e, por conseqüência, dos lucros. E os bancos estão mais propensos a aceitar uma relação

de fluxo de caixa especulativo e concedem empréstimos baseados quase que

exclusivamente no valor dos colaterais (postura Ponzi)10 . Contudo, é nesse período que

as margens de segurança vão se erodindo, tornando as estruturas financeiras mais

frágeis.

No ciclo minskiano, os bancos têm um papel importante na explicação do

comportamento do ciclo econômico, seja acomodando a demanda por crédito na fase

expansionista, permitindo uma expansão maior da atividade econômica, seja contraindo

as operações de crédito na fase contracionista do ciclo, podendo ampliar a crise já que

dificulta a rolagem das dívidas das empresas que se encontram com sua capacidade de

geração de receitas deterioradas (De Paula e Júnior, 2003).

Dymski (1988) deixa clara a vulnerabilidade dos bancos em períodos de

fragilidade financeira:

The special vulnerability ofbanks in the downturns suggests why the

financialfragility matters. In downturns, lose low-costs liabilities and

seek out additional liquidity in borrowing markets are tightest; and

nonbank reliance upon bank borrowing to market asset position in

greatest when banks have list scope for lending. Banks' capacity to

satisfy credit demand is finite or shrinking; at some point, it is

exhausted. When theflow ofcredit through the banking system is cut

off, the financially fragile positions of both nonbanks and nonbanks

cannot be further extended, and the chain offinancial commitments

unravels. Banks' inability to respond to shifts in the volume of credit

demands explains why financial commitments become fragile in the

cycle.

Com isso, observamos uma característica de contraste, observada por Minsky,

sobre o comportamento dos bancos. Ao mesmo tempo, que possuem papel essencial no

10 Postura Ponzi: uma unidade de Ponzi é aquela que no futuro imediato os seus recursos líquidos não são

suficientes nem mesmo para o pagamento dos juros devidos, tornando necessário tomar recursos

adicionais emprestados para que a unidade possa cumprir seus compromissos financeiros, aumentando o

valor de sua dívida (Minsky, 1986).
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financiamento dos investimentos, e, conseqüentemente, no desenvolvimento da

economia, também podem alavancar um processo de instabilidade financeira. Os

períodos de boom econômico, incentivados pelo aumento da oferta de crédito e de

investimentos da economia, levam, em seguida, a um alto grau de endividamento por

parte dos empresários. Esse fato aumenta o risco de um cenário pessimista em relação

ao retorno desses empréstimos no futuro, gerando, assim, uma fragilidade de variáveis

macroeconômicas importantes para a sustentação da economia.

2.2 Administração do Passivo

Na administração do passivo, os bancos procuram tomar decisões em relação

as suas obrigações no total do passivo, o que inclui a proporção do patrimônio líquido,

ou seja, o grau de alavancagem. Os bancos também agem de forma ativa quanto à

demanda por crédito, buscando influenciar as preferências dos depositantes por meios

de gerenciamento das obrigações e por meio da introdução das inovações financeiras1' .

Para Minsky (1986), expectativas otimistas em relação ao retorno dos

empréstimos e valor dos colaterais levam o banco a elevar a participação das obrigações

de menor termo, como por exemplo depósitos à vista e depósitos a prazo com menores

maturidades.

Assim como na administração do ativo, o comportamento da taxa de juros dar-

se-á de acordo com as expectativas por conta dos retornos dos empréstimos. Em um

cenário pessimista, a taxa de juros se elevará fazendo com que os bancos tentem

substituir as obrigações com baixa absorção de reservas por obrigações com alta

absorção de reservas. Para Kregel (1994):

O valor do passivo do sistema bancário também depende da realização

das expectativas dos fluxos de lucros futuros. A incerteza quanto ao

valor do passivo de um banco, isto é, quanto à possibilidade de

cumprir suas obrigações de pagamento, é a maior fonte de pânico e de

crises financeiras.

11 As mudanças no perfil das obrigações podem ser obtidas através do manejo das taxas de juros dos

depósitos a prazo, e ainda, de outras formas indiretas de estímulo a um redirecionamento do

comportamento do público, como publicidade, fornecimento de garantias especiais aos depósitos,

oferecimento de presentes e prêmios aos clientes, criação de novos e atrativos tipos de obrigações e etc...

Para mais detalhes ver (De Paula, 1999).
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Ao passo que, em um cenário favorável em relação ao futuro, essa substituição

nos prazos das obrigações será observada de forma inversa, além da introdução de

novas formas de captação de clientes (conhecidas como inovações financeiras), o que

ocasiona em um aumento no grau de alavancagem do banco.

As inovações financeiras podem ser entendidas como novos produtos ou novas

formas de ofertar um produto já existente com o intuito de atrair mais recursos e

alavancar a capacidade do banco em demandar crédito. Para Sobreira (1995), a inovação

financeira usualmente está associada às tentativas do banco em burlar o controle da

autoridade monetária, especialmente no que diz respeito aos requerimentos legais de

reserva, restrições sobre a quantidade ou o tipo de empréstimo e taxas de adequação do

capital. Essa, no entanto, não é a verdadeira motivação do banco quando faz uma

inovação. O seu verdadeiro objetivo é garantir a maior lucratividade esperada. Na

tentativa de efetivar esta lucratividade, o banco ou não pode ou não deseja utilizar

"métodos convencionais" (elevação do prazo e risco dos ativos, encurtamento do prazo

do passivo e elevação do grau de alavancagem) à sua disposição.

Contudo, as inovações financeiras não podem apenas ser vistas como uma

forma de contornar regulamentações e restrições das autoridades monetárias, mas sim

uma maneira dos bancos ajustarem recursos para financiamento de suas operações

ativas e o nível de lucratividade esperada, diante de suas expectativas de retornos de

empréstimos, manutenção do valor dos colaterais e ocorrência do risco da taxa de juros.

Minsky (1986) acredita que, em busca de uma maior lucratividade, os bancos

procuram aumentar a sua escala de operação e elevar seus spreads através de duas

principais estratégias:

(i) Elevação do lucro líquido por unidade monetária do ativo - Realizada através

do aumento do spread entre as taxas de juros recebidas sobre os ativos e as

pagas sobre as obrigações;

(ii) Aumento na relação entre ativo e capital próprio do banco - Busca o aumento

no grau de alavancagem do banco procurando novas formas de tomar fundos

emprestados e aumentando o uso de terceiros para adquirir ativos.

29



Com isso, concluímos que uma administração do passivo de forma ativa faz

com que os bancos consigam aumentar seus lucros aproveitando oportunidades de

negócios, principalmente, em períodos de euforia econômica.
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3. Racionamento de crédito

Os intermediários financeiros têm como função dinamizar o mercado de

crédito de forma a conciliar suas expectativas de retorno com os projetos de

investimentos das firmas. Porém é difícil determinar o retorno de um projeto, ao mesmo

tempo em que não existe certeza se o tomador cumprirá com suas obrigações. Nesse

contexto é que verificamos o racionamento de crédito a um tomador e, outro,

aparentemente igual, que não tenha o seu crédito racionado.

Uma série de teorias sobre racionamento de crédito procuram explicar os

movimentos de contração e expansão de crédito por parte dos intermediários financeiros

acerca de algumas variáveis como o comportamento da taxa de juros, assimetrias de

informações e incerteza.

Para Stiglitz e Weiss (1981), as informações são insumos primordiais para os

agentes do mercado financeiro, e, quando esses não possuem informações confiáveis

sobre os projetos a serem financiados e sobre os tomadores, não conseguem avaliar de

forma correta o risco da operação. Com isso, em alguns casos, eles tomam posições

defensivas e racionam o crédito.

Essa assimetria de informações afeta tanto a relação entre intermediários

financeiros e investidores, pois pode levar a crises de liquidez dos primeiros em

detrimento de decisões erradas sobre investimentos dos segundos, quanto às relações

entre tomadores e emprestadores devido a problemas na avaliação de projetos de

investimentos e riscos de crédito.

Esse conceito de assimetria de informações fundamenta o pensamento dos

novos-keynesianos sobre racionamento de crédito em que, mesmo em uma situação de

equilíbrio no mercado de crédito, na qual o banco possua recursos disponíveis, os

bancos se recusariam a emprestar a tomadores dispostos a pagar uma taxa de juros mais

alta. Sendo assim, a taxa de juros cobrada passa a não ser a única variável analisada

pelos emprestadores na concessão de crédito, fazendo-se necessária uma classificação

de risco do tomador no momento de emprestar recursos.
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Em seu artigo, Stiglitz e Weiss (1981) argumentam que podemos observar

uma situação de equilíbrio no mercado de crédito em um ponto onde ocorra excesso de

demanda por crédito, e ainda assim os bancos maximizariam seus lucros. Isso ocorre

porque existiriam empresas dispostas a pagar uma taxa de juros superior à taxa de

equilíbrio, mas isso não se torna interessante para os bancos, pois, nessa taxa elevada,

está embutido um maior risco de inadimplência. Com isso, o retorno esperado pelos

emprestadores se reduz com o aumento do preço cobrado pela disponibilização de

recursos, mesmo em cenários de excesso de demanda por crédito.

Stiglitz e Weiss (1981) classificam o racionamento de crédito de duas formas:

(i) entre demandantes de fundos que parecem idênticos a

partir das informações disponíveis aos bancos, alguns

recebem recursos e outros não, mesmo que aceitem pagar

taxas de juros mais elevadas, e (ii) há grupos de indivíduos

que, para dada oferta de crédito, não conseguem obter

empréstimos a qualquer taxa de juros.

Nessa situação de equilíbrio descrita com a presença de excesso de demanda

por crédito, os bancos permanecem firmes em manter o nível da taxa de juros com

temor de elevá-la e gerar o que chamamos de seleção adversa, isto é, fazendo com que

os bons tomadores não aceitem pagar elevadas taxas de risco e rejeitem o crédito

ofertado, deixando apenas os tomadores mais propensos aos riscos demandando mais

crédito. Outra conseqüência seria o incentivo à escolha de projetos mais arriscados por

parte das empresas como modo de compensar a elevada taxa de juros, esse fenômeno é

conhecido como moral hazarct2. Com isso, à medida que se aumenta a taxa de juros,

também se aumenta o risco médio dos projetos, o que ocasionará um menor retorno para

os bancos no futuro.

Nesse contexto, existe uma taxa de juros que maximiza os lucros dos bancos,

mas é menor do que a equilibraria a oferta e demanda por crédito. Na figura 1, essa taxa

é exemplificada como r*, e, provavelmente, a essa taxa a demanda pode ser maior que a

oferta por crédito.

12 Moral Hazard ou risco moral acontece quando a elevação da taxa de juros incentiva aos tomadores de

crédito a assumirem posições mais arriscadas, em virtude do preço que estão pagando, objetivando com

isso maiores retornos. Essa situação favorece aos tomadores, mas não aos emprestadores, pois o risco de

não pagamento dos empréstimos se eleva devido aos projetos mais arriscados que serão financiados. Para

mais detalhes ver Stiglitz e Weiss (1981).
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Figura 1 - Taxa de juros que maximiza o retorno dos bancos

Taxa de Juros

Fonte: STIGLITZ & WEISS (1981)

Na figura 1, observamos que qualquer empréstimo concedido a uma taxa acima

de r* geraria um menor retorno para os bancos. Então, eles fixam a taxa em r*, e

qualquer tomador que se dispuser a pegar um empréstimo, em uma condição de r > r*,

não conseguirá fazê-lo devido ao entendimento dos bancos de que se torna um projeto

com alto grau de risco. Com isso, verificamos uma situação de equilíbrio em

racionamento de crédito.

No modelo de Stiglitz e Weiss a probabilidade de sucesso do projeto é

inversamente relacionada à taxa de juros cobrada, pois a relação não-monotônica entre a

taxa de juros e o retorno esperado dos bancos é uma conseqüência direta do efeito dos

movimentos da taxa de juros sobre a probabilidade de sucesso do projeto. Isso pode ser

exemplificado nas equações abaixo:

siSi + (1 - si)F = E, para todo i

E(cps) = si[Si - (1 + r)B], para todo i

E(q>f) = (1 - si)(F -F) = o para todo i

(1)

(2)

(3)

Onde:

E(<p) = retorno líquido esperado;

Si = retorno do projeto em caso de sucesso;

F = retorno do projeto em caso de fracasso;

si = probabilidade de sucesso;

E = retorno bruto esperado;

r = juros;

B = indivisibilidade do montante emprestado.
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As equações 1, 2 e 3 mostram a racionalidade do racionamento de crédito. Dado

B, taxas de juros mais elevadas irão exigir um Si, mais elevado a fim de gerar um

retorno líquido maior para o tomador. Embora o banco não seja capaz de classificar os

tomadores em classes de probabilidade - isto é, dado E -, ele sabe que um maior Si está

relacionado a um menor si. Assim, o retorno esperado para o banco é uma função

côncava do retorno do projeto bem como da oferta de crédito. Em outras palavras, à

medida que a taxa de juros se eleva, o retorno esperado para o banco vai se elevar a uma

taxa decrescente até que o efeito negativo dos menores si iguale o efeito positivo de

maiores r. Consequentemente, a oferta de crédito vai crescer não-monotonicamente -

i.e., a uma taxa decrescente - à medida que a taxa de juros se eleva (Sobreira, 2007).

Contudo, Stiglitz e Weiss (1981) afirmam que, além da taxa de juros, existem

outros fatores que devem ser levados em consideração na concessão de crédito, como o

volume de crédito demandado e valor das colaterais exigidas aos tomadores. Segundo

os autores, existiria um nível ótimo de garantia exigido pelos bancos que maximizariam

os seus lucros. Porém, esse aumento no nível das garantias também não resolveria o

problema dos bancos, pois geraria uma seleção adversa da mesma forma que a taxa de

juros gera. Isso se explica porque, provavelmente, os tomadores que possuem o maior

valor de garantias (tomadores ricos) também são aqueles mais avessos ao risco, e os

tomadores mais conservadores, em virtude de seus menores retornos, possuem menos

garantias a comprovar. Observamos, assim, que o aumento de garantias geraria como

conseqüência uma seleção adversa, como podemos observar na figura 2.

Figura 2 - Taxa de juros ótima r,

Nível ótimo de Taxa de Juros (r)

o

2
u
Q.

</>
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o

"S
ai

Todos

tomam

empréstimo/

Onde:

r = Taxa de Juros

Só os

arriscados

tomam

empréstimo

ri

Fonte: STIGLITZ & WEISS (1981)
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A figura 2 nos ajuda a verificar que o grupo considerado de bons pagadores só

aceitaria pagar juros a um nível de taxa de juros r,, e que, quando a taxa de juros passa a

um nível de r2, o perfil dos tomadores muda drasticamente aumentando, assim, o risco

do empréstimo.

Nessa perspectiva novo-keynesiana, as assimetrias de informações seriam umas

das principais evidências do que os mesmos consideram falhas de mercado,

ocasionando a situação de racionamento descrita acima. Porém, essa visão é muito

criticada pelos pós-keynesianos, na qual, segundo Crotty (1996, p.347):

A escola novo-keynesiana embora capaz de explicar o

racionamento de crédito com base no conceito de assimetrias

de informação, não consegue elucidar o excesso de crédito,

explicado, na teoria pós-keynesiana pelas expectativas

otimistas que causam a fragilidade financeira.

Para os pós-keynesianos, o modelo teórico dos novos-keynesianos é

inconsistente porque se baseia em métodos ergódicos e estocásticos que se confrontam

com o conceito de incerteza fundamental. Esses modelos são criticados pelas

contradições presentes nos mesmos, pois ao passo que assumem a existência de

assimetria de informações, logo julgam um futuro incalculável, portanto há presença de

incerteza, o que contrasta com a ergodicidade estabelecida em seus modelos. Outra

crítica é em relação à não consideração do risco sistêmico, e sim apenas de uma análise

de um risco individual.

As falhas de mercado, conceito utilizado pelos novos-keynesianos, apesar de

não utilizado pela escola pós-keynesiana, fazem as duas escolas convergirem para a

idéia de intervenção do Estado na economia, aumentando a regulação do mercado

financeiro com o objetivo de prover mais crédito na economia quando o racionamento

se tornasse um entrave ao desenvolvimento econômico. Entretanto, essa idéia não é

aceita pela escola neoclássica que afirma que as falhas do governo, quando o mesmo

intervém na economia, são maiores que as falhas de mercado, como podemos observar

na crítica de Jamarillo - Vellajo (1994:54) que diz que o tipo de intervenção proposta

por Stiglitz (1994) "had led everywhere to a burst ofcorruption and other undesirable

effects". E a crítica sobre a ambigüidade da teoria novo-keynesiana e a intervenção

estatal também estão presente no trabalho de Studart e Sobreira (1997) colocando que:
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Se o problema é de falhas de distribuição informacional,

uma regulamentação mais atenta, com regras de disclosure

internacionalmente aceitas, e os desenvolvimentos recentes

na produção e distribuição de informação (por exemplo, o

surgimento de empresas privadas de rating), tornam tal

intervenção desnecessária.

Como visto no capítulo 2, a incerteza, para os pós-keynesianos, norteia o

comportamento da firma bancária em relação ao futuro, e pode causar situações de

vulnerabilidade financeira dos bancos comerciais em períodos de instabilidade

econômica o que gera um racionamento de crédito no mercado.

Uma das diferenças explícitas entre modelos de racionamento de crédito

(MRC) nas abordagens pós-keynesianas e novo-keynesianas, é que para os primeiros o

crédito é racionado em momentos de depressão econômica quando os bancos buscam

uma maior liquidez, enquanto que, para os segundos, devido a sua base teórica

microeconômica, existem situações de racionamento de crédito tanto em momentos de

depressão quanto em momentos de euforia do ciclo econômico.

Porém, há alguns autores como Dymisk (1993) que procuram trabalhar com os

conceitos de incerteza e assimetria de informações entendendo que ambas se

complementam, e devido ao amplo contexto vivenciado pelo mercado, os estudos sobre

estrutura financeira devem abordar os dois conceitos. Dymisk acredita que, em períodos

de calmaria, o comportamento dos bancos pode ser entendido através de assimetria de

informações. Já nos períodos de turbulência a incerteza fundamental keynesiana seria o

melhor conceito para se entender o comportamento da firma bancária. Fazzari e Variatto

(1994) também partilham da ligação existente entre assimetria de informações e

incerteza, afirmando que no mundo real o racionamento de crédito nos mercados

financeiros se deve a um elo entre essas duas variáveis.

À luz da discussão entre as escolas pós-keynesiana e novo-keynesiana

podemos concluir que os conceitos de assimetria de informações e incerteza, apesar de

suas diferenças teóricas, não são totalmente paradoxais, e em alguns momentos podem

existir e atuar de forma conjunta nos mercados, assim como afetar decisões dos agentes

financeiros e interferir nos rumos da economia.
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4. O contexto econômico do país no período de 1995 a 2002

O Brasil conviveu, durante décadas, com baixos níveis em sua razão

Crédito/PIB quando comparado a outros países em desenvolvimento. Com o início do

Plano Real e o fim das pressões inflacionárias, criou-se uma expectativa no país que

esse quadro poderia mudar. Os bancos seriam responsáveis por prover mais crédito,

com taxas de juros mais baixas, e, assim, alavancando o crescimento econômico do

país.

Entretanto, uma série de fatores externos e internos mostrou que essas

expectativas não se traduziram em realidade para a economia brasileira. No período de

1995 a 2001 o país enfrentou crises externas como a crise Mexicana (1995) , a crise

Asiática (1997), a moratória Russa (1998), a crise Argentina (2001), que demonstraram

a vulnerabilidade do Brasil a choques externos. Em paralelo a essas crises externas,

convivemos com crises internas como a crise cambial (1999), a crise energética (2001) e

as tensões pré-eleitorais em 2002 que dificultaram a realização de um crescimento

sustentado da economia brasileira.

No gráfico 1, mostramos a evolução de crédito no país em percentagem do

PIB dentre os anos de 1995 a 2002 e observamos a vertiginosa queda de 34,35% em

1995 para 23,95% em 2002 no auge das incertezas em relação ao futuro do país.

1 Também chamada por alguns autores de "Efeito Tequila".
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Gráfico 1

Crédito Total em % do PIB
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

O que vivenciamos, de fato, foi um período de extrema instabilidade

econômica, com altas taxas de juros, um alto nível da razão dívida pública / PIB,

deterioração das reservas internacionais e um baixo crescimento econômico. No gráfico

2, observamos o baixo nível de reservas internacionais, principalmente no fechamento

dos anos de 1999 e 2000, quando se atingiu o patamar de US$ 36.342 e US$ 32.990

milhões, respectivamente.
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Gráfico 2

Reservas Internacionais (USS M)
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.

Esse período também se caracterizou por uma abertura do setor bancário

nacional ao capital estrangeiro, com o processo de privatização, fusões e aquisições de

bancos públicos e privados. Esse processo implementado pelo governo visava ao

enquadramento do setor bancário nacional no Primeiro Acordo de Capital do Comitê da

Basiléia e à solução de uma crise de liquidez vivida por alguns bancos na época. Essa

reestruturação dos bancos no país se baseou em dois programas: o Programa de

Incentivo para Reestruturação do Sistema Financeiro Estatal (Proes)14 e o Programa de

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional

(Proer)15 que abriram o setor bancário à entrada de instituições estrangeiras e iniciaram

um processo de concentração do setor.

Porém, para Faria, et ali (2007), a consolidação bancária no Brasil não

acompanhou algumas tendências que se manifestaram no processo de reestruturação

14 Proes - Esse programa tinha como objetivo a privatização, extinção ou transformação dos bancos

estaduais em agências de desenvolvimento não bancárias, prevendo aporte de recursos para o Estado

refinanciar suas dívidas com seus bancos. Para maiores informações ver Vidotto (2005).

15 Proer - Esse programa visava solucionar problemas de liquidez do setor bancário nacional e problemas

de solvência financeira vividos por alguns bancos, incentivando a fusão, incorporação e transferência de

controle acionário de bancos privados, permitindo a entrada de bancos estrangeiros no mercado varejista

brasileiro.
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ocorrido nos países da Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico

(OCDE), uma vez que a margem de intermediação financeira vem se mantendo alta no

Brasil, como resultado, entre outros fatores, dos elevados spreads bancários. E as

receitas com tarifas, embora tenham crescido nos últimos anos, ainda têm uma

participação relativamente baixa no total das receitas bancárias no país, o que também é

explicado, em parte, pelos altos rendimentos proporcionados pela intermediação

financeira, diante dos altos spreads bancários e ganhos obtidos nas operações de

tesouraria.

Devido a toda essa incerteza em relação ao futuro, as expectativas dos bancos

eram conservadoras, e, durante esse período de instabilidade, aumentaram suas

preferências por liquidez e aplicaram uma forte restrição ao crédito no país. Um fator

que contribuía de forma considerável para essa situação era a alta dívida pública vivida

na época, ajudando os bancos a alocarem seus portfólios em títulos do governo que

pagavam taxas rentáveis e de baixo risco. A dívida pública nesse período teve, em sua

grande maioria, um caráter pós-fixada por meio de emissões de LFT's, o que trazia um

alto risco de mercado à medida que as variações da taxa de juros tinham impacto direto

no custo da dívida. O prazo médio era curto e girava em torno de 6 meses, situação que

influenciava diretamente nas decisões dos bancos em alocar recursos em posições mais

líquidas.

Tabela 1

Dívida Líquida Total do setor público em % PIB (DLSP)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

27,98

30,72

31,83

38,94

44,53

45,54

48,44

50,46

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados fornecido pelo BCB
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Essa preferência por liquidez pode ser observada quando analisamos dados das

principais contas do ativo do Balanço Patrimonial dos bancos múltiplos privados entre

] 994.1998 fornecidos pelo Banco Central e notamos um aumento de títulos públicos.

Em 1994, por exemplo, os títulos públicos representavam apenas 9% de todas as

aplicações em títulos e aplicações em valores mobiliários, enquanto em 1998 passam a

representar 20,7 %.

As exportações, em virtude da moeda valorizada, apresentam níveis muito

baixos, e, por conseqüência, resultados negativos na Balança Comercial e no saldo em

transações correntes. Para a Balança Comercial, esses resultados passam a mudar a

partir de 1999 com a desvalorização da moeda, e, a partir de 2001, passamos a obter

resultados positivos. Porém, o saldo em transações correntes permanece negativo até o

final de 2002, e só começa a dar sinais positivos a partir de 2003 como veremos mais

adiante.

Tabela 2

Exportações (FOB) - US$ (milhões)

ago-95

ago-96

ago-97

ago-98

ago-99

ago-00

ago-01

ago-02

4.558

4.381

5.075

3.986

4.277

5.519

5.727

5.751

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen
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Gráfico 3

Balança comercial - FOB (USS B)
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.
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Tabela 3

Transações Correntes / PIB (US$ M)

jan/98

fev/98

mar/98

abr/98

mai/98

jun/98

jul/98

ago/98

set/98

out/98

nov/98

dez/98

jan/99

fev/99

mar/99

abr/99

mai/99

jun/99

jul/99

ago/99

set/99

out/99

nov/99

dez/99

jan/00

fev/00

mar/00

abr/00

mai/00

-4,06

-3,99

-4,01

-3,90

-3,96

-3,98

-3,85

-3,87

-4,21

-4,41

-4,34

-4,33

-4,42

-4,47

-4,54

-4,65

-4,75

-4,98

-5,10

-5,31

-4,90

-4,60

-4,69

-4,81

-4,49

-4,47

-4,40

-4,44

-4,40

jul/00

ago/00

set/00

out/00

nov/00

dez/00

jan/01

fev/01

mar/01

abr/01

mai/01

jun/01

jul/01

ago/01

set/01

out/01

nov/01

dez/01

jan/02

fev/02

mar/02

abr/02

mai/02

jun/02

jul/02

ago/02

set/02

out/02

nov/02

-4,18

-4,05

-4,06

-4,20

-4,20

-4,15

-4,29

-4,44

-4,61

-4,55

-4,70

-4,73

-4,94

-4,95

-4,90

-4,79

-4,69

-4,55

-4,37

-4,28

-4,00

-3,95

-3,94

-3,80

-3,52

-3,25

-2,82

-2,32

-2,04

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

É nesse contexto econômico desfavorável, convivendo com crises externas e

internas que o nível de crédito no país foi diretamente afetado, o que fez com que os

resultados apresentados fossem muito aquém do que eram esperados no início do Plano

Real.
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4.1 A perspectiva da evolução do crédito: da estabilidade monetária às

incertezas eleitorais

Em agosto de 1994, iniciou-se um novo período para economia brasileira: o

Plano Real trouxe a estabilização monetária e acabou com as altas taxas de inflação que

perseguiam a população brasileira durante décadas. Essa estabilidade da moeda trouxe

mudanças para o setor financeiro nacional, pois os bancos perderam os ganhos

inflacionários e teriam que recompor suas perdas de lucratividade que eram geradas,

principalmente, nos depósitos à vista. As receitas inflacionárias eram geradas por

ganhos com float e mediante altos spreads na intermediação financeira. Segundo Paula

e Prates (2006), os ganhos com float eram obtidos da manutenção dos passivos dos

bancos de saldos não-remunerados que, aplicados em títulos públicos indexados,

rendiam próximo da correção monetária. Essas mudanças na estrutura operacional pelas

quais os bancos passaram, geraram perspectivas em alguns analistas econômicos de que

esses começariam a prover mais crédito para elevar sua rentabilidade. Mas, esse

crescimento do crédito no país não se confirmou.

Para entendermos essa trajetória do crédito no país, vamos passar por alguns

dos principais argumentos utilizados por economistas para explicar a restrição ao

crédito vivido nesse período. Esses argumentos discutem a adesão do Brasil ao Acordo

de Basiléia, as altas taxas de juros aplicadas no país, os elevados spreads bancários

utilizados em operações de empréstimos e financiamentos, e a alta dívida pública do

país. Nesse cenário, o crédito foi racionado na economia e a preferência dos bancos por

liquidez foi ressaltada. No caso do Brasil, essa preferência se dá ainda de forma mais

forte em virtude de incertezas em relação à vulnerabilidade da economia, assim como a

alta dívida pública que contribuiu com a emissão de títulos públicos com boa

rentabilidade e baixo risco para os investidores.
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4.1.1 Primeiro Acordo de Capital do Comitê da Basiléia

O Acordo de Basiléia foi criado pelo Comitê de Supervisão Bancária da

Basiléia (CSBB) em 1988, órgão constituído pelos países que integram o G1016, com a

proposta de dar maior estabilidade e solidez ao sistema bancário internacional por meio

do estabelecimento de uma relação entre o capital próprio e o risco assumido pelos

bancos, e, com isso, gerar maior competitividade entre os bancos internacionais, já que

essa medida seria aplicada em bancos de diferentes países.

Para Soares (2001):

Seu objetivo era minimizar os riscos de insucesso da atividade

bancária e, com isso, alcançar maiores garantias para a solvência e a

liquidez do sistema bancário internacional. O outro objetivo é de

reduzir a competição desigual entre os bancos que surgiu da
diversidade de disposições vigentes em seus países de origem. Para

alcançar esses objetivos, o Acordo padroniza o conceito de capital e

estabelece os requerimentos mínimos para a capitalização dos bancos.

Em síntese, o Acordo estabelece um padrão comum de determinação

do capital dos bancos, de maneira que reduz as diferenças entre as

normas aplicáveis às instituições financeiras dos diversos países.

A adesão do Brasil ao Acordo de Basiléia se deu em agosto de 1994 com a

introdução da Resolução n°. 2.099 que exigia que as instituições financeiras tivessem

que manter o Patrimônio Líquido Exigido (PLE) em função do risco de 8% das

operações ativas, o que significava a possibilidade de alavancar 12,5 vezes o seu PLE.

Essa Resolução também estabeleceu quatro classificações de risco dos ativos com

fatores de ponderação de 0% a 100%:

1) Risco nulo - fator de ponderação 0% - Ex: títulos públicos federais (LFT, LTN,

NTN);

2) Risco reduzido - fator de ponderação 20% - Ex: depósitos bancários, aplicações em

ouro, disponibilidades em moeda estrangeira e créditos tributários;

3) Risco reduzido - fator de ponderação de 50% - Ex: Financiamentos habitacionais e

aplicações no interbancário;

16 (Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Reino

Unido e Suécia).
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4) Risco normal - fator de ponderação de 100% - Operações de empréstimos e

financiamentos, aplicações em ações e debêntures, assim como operações ligadas a

bolsa de mercadorias e futuros.

A partir de 1997, devido ao momento de instabilidade financeira vivido pelos

bancos, foi estabelecida uma nova Resolução, a de n°. 2.784 que alterava de 8% para

11% a razão capital/ativo que fez com que diminuísse a alavancagem para 9,09 vezes do

PLE.

Essas medidas fizeram com que não existisse nenhuma exigência de capital

para que os bancos obtivessem títulos públicos enquanto que para operações de crédito,

para cada R$100,00 concedidos em empréstimos, o banco deveria possuir R$11,00 em

capital próprio. Para alguns autores, essas medidas estipuladas, como conseqüência do

Acordo de Basiléia, não estimularam os bancos a alocar seus portfólios em ativos de

risco, racionando assim o crédito. O banco, ao reduzir o volume de crédito, diminui a

razão lucro-capital, mas essa lucratividade perdida não faz com que eles sejam

obrigados a aumentar o seu patrimônio líquido, pois possuem a alternativa de aumentar

sua exposição em títulos públicos federais e recompor seus lucros. E foi o que

aconteceu com os bancos no Brasil que, orientados pela ponderação de risco nulo para

aplicações em títulos públicos federais, e atraídos pelas suas rentáveis taxas, mudaram a

composição de seus ativos, crescendo baseados no aumento de títulos públicos e na

diminuição de alavancagem em operações de crédito.

Segundo Soares (2001), no período de 1990 a meados de 1995, a proporção

entre o estoque de títulos federais e o estoque de crédito na composição do ativo total

dos bancos oscilou ao redor de 10%. A partir de meados de 1995 até meados de 1999,

essa proporção cresceu rapidamente, passando de menos de 10% para próximo a 50%,

em 1999.

Apesar desse desestímulo à concessão de empréstimos, não foi essa situação

o fator predominante à restrição de crédito no país porque os bancos ainda possuíam

uma boa margem de alavancagem de exposição que poderia ter sido utilizada em ativos

de risco. É o que observamos em Jacob (2003), que, em seu estudo, analisou os dados

contábeis dos três maiores bancos privados nacionais no período de 1994 a 2001, e
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verificou que as suas posições em ativos de risco não atingiam os níveis máximos

exigidos, o que oferecia folga para o crescimento das carteiras de crédito. Segundo o

autor:

O volume de distribuição de proventos dos três maiores bancos

privados nacionais, entre 1994 a 2001, é significativamente maior do

que o exigido pela Lei das Sociedades Anônimas n°. 6.404/76,

havendo redução do PLE, e com isso, abrindo mão de elevar o

potencial de crescimento dos ativos de risco, no caso as operações de

crédito. (...) Os valores totais de potenciais de alavancagem perdida

entre 1994 e 2001 são: Bradesco, com R$18 bilhões, Itaú, com R$6,7
bilhões, e o Unibanco, com 3,2 bilhões, totalizando R$27,9 bilhões.

(...) As três instituições poderiam ter elevado em até 20% suas

carteiras de crédito, e ainda assim, estariam enquadradas nas

exigências de manutenção do PLE.

Para essas conclusões, o autor utilizou dados da evolução da distribuição de

proventos e dos lucros líquidos disponibilizados nos Demonstrativos Financeiros Padrão

e informações anuais (IAN) dos respectivos bancos no período 1994-2001.

Com isso, entendemos que a adesão do Brasil ao Acordo de Basiléia teve um

papel significante na restrição do crédito no país, mas não afetou diretamente o

comportamento dos bancos quanto à assunção de riscos, pois sua exposição em ativos

de risco ainda estava aquém dos níveis máximos exigidos. Essa situação mostra

preferência por liquidez dos bancos no período.

4.1.2 O comportamento da taxa de juros

A taxa de juros pode ser considerada um fator de grande importância quando

analisamos o comportamento da trajetória de crédito no país, pois o custo financeiro que

ela impõe a seus mutuários pode encarecer e inviabilizar alguns projetos de

investimento. Porém, a intenção aqui é mostrar que, apesar de seu peso, ela não é o

único fator responsável por alterações no volume de empréstimos, e mesmo em países

como o Brasil em que convivemos com taxas a níveis altíssimos, essas não são as únicas

culpadas pela restrição de crédito vivida no país durante décadas. Veremos que a

variável incerteza causada por choques externos e internos foi determinante no

comportamento dos juros, pela formação das expectativas das instituições financeiras e

suas preferências por liquidez.
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Com a estabilidade monetária, conseguida no segundo semestre de 1994,

esperava-se um queda crucial na taxa de juros, mas a vulnerabilidade da economia

brasileira a cenários externos desfavoráveis fez com que a taxa de juros tivesse um

comportamento bastante volátil durante o período de 1995 a 2002. Em seu primeiro

momento, ocorreu a tão esperada redução na taxa de juros, mas essa situação perdurou

até o início de 1995 por causa do "efeito tequila" que provocou uma fuga de capitais

externos do país, obrigando o governo a aumentar a taxa básica de juros. O aumento do

consumo no período provocado pelo aumento da renda devido à drástica redução da

inflação também contribuiu para o aumento da taxa.

Aliado a esse quadro externo, a crise bancária vivida no país também gerou

desconfiança nos investidores. A crise de liquidez vivida por alguns bancos levou o

BACEN a criar o Proer que foi um programa de reestruturação bancária que visava

ajudar alguns bancos que se encontravam em situação de fragilidade financeira e

insolvência decorrente da transição para um regime de estabilidade monetária, que

acarretou na perda dos ganhos inflacionários por parte dos bancos, e de um cenário

externo desfavorável.

Para Vidotto (2005), as condições restritivas impostas pela política monetária

acentuaram as dificuldades de ajuste da estrutura de resultados dos bancos, tanto pelo

lado das receitas como das despesas. Tais restrições, em meio à onda de consumo

financiado pela expansão do crédito bancário e não-bancário após a estabilização,

provocaram um forte aumento dos índices de inadimplência e de falência que atingiram

frontalmente as empresas varejistas. Além disso, por um lado, levaram à retração do

fluxo de crédito dos bancos em melhor situação e, por outro, provocaram o afloramento

de uma crise de liquidez em dois grandes bancos privados. A intervenção no Banco

Econômico em agosto de 1995 impulsionou o estado de apreensão coletiva nascido dos

episódios anteriores, tendo sido reforçado pelo conhecimento da insolvência do Banco

Nacional, três meses mais tarde.

Essa crise bancária gerou uma onda de fusões e aquisições no setor com a

entrada de novas instituições estrangeiras, o que ocasionou uma significativa redução do
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número de bancos e da maior concentração do mercado como podemos observar na

tabela abaixo:

Tabela 4

Quantitativo de bancos pela estrutura de capital

Bancos (1)

Públicos (2)

Privados

Nacionais

Nacionais

ícom Participação

(Estrangeira (3)

í Controle

jEstrangeiro (4)

j Estrangeiros

1(5)

! Total
1

1996

Dez

32

198

131

26

f »
1

16

230

1997

Dez

27~~

190

~TÍ8~

23

33

16

217

1998 I

Dez I

22 ~ 1

182 "

105 "

18

43

16

I 204

1999 | 2000

Dez i Dez
i

19 ' 17
!

775 i Í75

95 1 91

j

15 | 14

i

50 | 57

15 ! 13

194 ! 192

2001

Dez

167

-ir

14

61

11

I 182

2002

Dez

15

152

76

11

56

9

167

2003

Dez

150

78

10

53

9

165

2004

Dez

14

150

82

10

49

9

f 164

200f

Dez

14

147

82

8

49

8

161

Fonte: COSIF /Acesso ao site do Bacen em 01/03/2008

(1) Inclui bancos múltiplos, bancos comerciais e caixa econômica.

(2) Incluem caixas econômicas (estaduais, em funcionamento até jan/1999, e a Caixa Econômica

Federal).

(3) Incluem bancos que detêm participação estrangeira.

(4) Bancos múltiplos e comerciais com controle estrangeiro (exceto filiais).

(5) Filiais de bancos estrangeiros.

O sistema bancário era responsável por R$332,6 bilhões, ou 94,6% das

operações de crédito do SFN, em junho de 2002. Desse total, os bancos públicos

detinham 37,4%, os bancos privados nacionais, 36,9%, e os bancos estrangeiros, 25,7%.

A redução de 46,2% para 37,4% da participação dos bancos públicos e o proporcional

aumento das participações dos bancos privados nacionais e estrangeiros, de 53,8% para

62,6%, verificados no período de dezembro de 2000 a junho de 2002, foram

conseqüência, em parte, da implementação de planos de saneamento dos bancos

públicos federais e da privatização dos bancos públicos estaduais. (BCB, 2002).
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Contudo, o início desse período pode ser considerado um período de redução

de juros na economia brasileira, já que se observou uma redução nas taxas de juros para

empréstimos de pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ). Nos gráficos 4 e 5 observamos a

queda nos juros de algumas das mais utilizadas modalidades de crédito no país.

Gráfico 4 - Evolução nas taxas de empréstimos de operações de Pessoa

Jurídica (PJ) - Jan/95 a Dez/97 (juros prefixados % a.a)

212,14

17

,!,!1,11,11j1f1

FMAMJ JASOND96FMAM0 J A SON D57FMAM J J A SOND

-Capital de Giro - PJ (Juros Prefixados. '4 a.a

■Conta Garantida - PJ (Juros Prefixados, Z a.a

-Hot Money - PJ (Juros Prefixados, Z a.a.)

■Desconto do Duplicatas - PJ (Juros Prefixados

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

17 Segue abaixo breve explicação do significado das modalidades de crédito utilizadas no gráfico, de

acordo com a descrição do Bacen:

> Capital de giro - Linha de crédito com prazo superior a 30 dias que tem por finalidade financiar

atividades operacionais da empresa. Exige um contrato específico e comprovação de garantias.

> Conta garantida - Limite de crédito para pessoas jurídicas disponibilizado em sua conta-corrente

para eventualidades. Possui um custo superior ao capital de giro, pois funciona como uma

espécie de cheque especial.

> Hot money - Operações de crédito que destinam-se a atender demandas de curtíssimo prazo. De

forma geral, são utilizados pelas empresas para pagar encargos fiscais e salários. Possuem prazo

médio de 10 dias.

> Desconto de duplicatas - Adiantamentos em recursos referentes a duplicatas de cobrança.
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As taxas de juros do crédito pessoal a pessoas físicas apresentaram, em abril

de 1997, o seu menor nível no período analisado chegando a 99,13% a.a, um nível

menor do que a metade das taxas cobradas em março de 1995 que eram de 235,09% a.a.

Gráfico 5 - Evolução nas taxas de empréstimos de operações de Pessoa

Física (PF) - Jan/95 a Dez/97 (juros prefixados % a.a)

292,55

271.66-

250,38-

229,06-

207,81-

186,52-

165,23-

1*3,55-

122,66-

101,38-

S0.09-

£8,81-

MÂMJJA Ò D98FMAMJJASÓNDS7FMAMJ JASOND

I Crédito Pessoal - PF (Juros Prefixados, % a.a
I Cheque Especial - PF (Juros Prefixados, % a.a

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

Esse período de redução lenta e gradual no nível da taxa de juros foi

interrompido em 1997 com a crise asiática que gerou incertezas sobre o futuro das

economias emergentes e mais uma vez uma fuga de capitais externos. O período de

1997 a 1999 foi de extrema instabilidade financeira no país, pois em 1998 a moratória

Russa também assombrou os investidores internacionais que questionavam a solidez da

economia brasileira. Essa situação culminou em 1999 com a crise cambial, e o fim do

controle do câmbio pelo Banco Central no Brasil. Durante todo esse período, o governo

foi obrigado a aumentar os juros tentando conter o fluxo negativo de capitais externos e

minimizar as incertezas que pairavam sobre a fragilidade da economia do país.
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Tabela 5 - Evolução da Taxa Selic %a.a

Reunião do

Copom

17/12/1997

18/01/1998

16/12/1998

11/11/1998

07/10/1998

10/09/1998

02/09/1998

29/07/1998

24/06/1998

20/05/1998

15/04/1998

04/03/1998

28/01/1998

04/03/1998

15/04/1998

20/05/1998

24/06/1998

29/07/1998

02/09/1998

10/09/1998

07/10/1998

11/11/1998

16/12/1998

18/01/1999

04/03/1999

Deríodo de

viqência

02/01/1998 -

28/01/1998

19/01/1999 -

04/03/1999

17/12/1998 -

18/01/1999

12/11/1998 -

16/12/1998

08/10/1998 -

11/11/1998

11/09/1998 -

07/10/1998

03/09/1998 -

10/09/1998

30/07/1998 -

02/09/1998

25/06/1998 -

29/07/1998

21/05/1998 -

24/06/1998

16/04/1998 -

20/05/1998

05/03/1998 -

15/04/1998

29/01/1998 -

04/03/1998

05/03/1998 -

15/04/1998

16/04/1998 -

20/05/1998

21/05/1998 -

24/06/1998

25/06/1998 -

29/07/1998

30/07/1998 -

02/09/1998

03/09/1998 -

10/09/1998

11/09/1998 -

07/10/1998

08/10/1998 -

11/11/1998

12/11/1998 -

16/12/1998

17/12/1998 -

18/01/1999

19/01/1999 -

04/03/1999

05/03/1999 -

24/03/1999

Meta Selic

/oa.a

38,00

34,50

28,00

23,25

21,75

21,00

19,75

19,00

19,00

19,00

19,00

29,00

25,00

45,00

42,00

39,50

34,00

32,00

29,50

27,00

23,50

22,00

21,00

19,50

19,50

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

1) A taxa Selic foi calculada com a média diária de juros anualizada com base em 252 dias úteis.

2) Em 22/10/1997 as taxas de juros fixadas na reunião não entraram em vigor.
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O país ainda teve de conviver por mais alguns momentos de crise cambial e de

juros provocados pela crise da Argentina e pela tensão pré-eleitoral de 2002, momentos

nos quais mais uma vez os juros dispararam devido à incerteza em relação ao futuro.

Esses momentos de incerteza fizeram com que os agentes do Sistema Financeiro

Nacional buscassem posições mais líquidas como títulos públicos, racionando o crédito

na economia.

Como podemos observar nas tabelas abaixo, os principais bancos atuantes no

mercado brasileiro reagiram a esse conturbado momento em que vivia a economia

brasileira de forma a alocar ativos com alta liquidez em seus portfólios e a oferecer mais

crédito na economia, que são considerados ativos mais arriscados. Isso pode ser

confirmado se analisarmos os seus saldos contábeis nesses períodos de incerteza. Se

observarmos os dados dos dois maiores bancos do mercado nacional, verificaremos um

crescimento de 55,8% de títulos e valores mobiliários na carteira do Bradesco, e um

crescimento de 43,5% para o Itaú, no ano de 1998 em relação a 1997, no auge das crises

asiática e russa. Enquanto isso, nesse mesmo período estes tiveram uma retração em

suas operações de crédito em 4 % e 11,7 %, respectivamente.

Tabela 6

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros de Derivativos - Valores

em RS (Mil)
18

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN AMRO

HSBC

Santander

dezembro-97

6.271.651

4.198.392

2.213.567

914.479

3.321.979

516.558

dezembro-98

9.776.060

6.028.150

2.206.308

1.125.419

6.065.020

941.246

dezembro-99

10.620.954

9.538.296

3.833.618

2.153.356

3.670.860

621.551

Fonte: Elaboração do autor a partir de dado do Banco Central - Informações cadastrais e contábeis

1) Para os dados foi utilizada a conta 1.3.0.00.00- 4 de acordo com o Cosif

2) Os dados foram deflacionados pelo 1PCA.

3) Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol não

operava no país antes desta data, conforme descrito na metodologia.

18 Foi utilizado a conta 1.3.0.00.00-4 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Derivativos, pois

apenas a partir do ano 2000 passou a estar presente no ativo dos bancos a conta 3.0.3.00.00-0 -Títulos e

Valores Mobiliários.

53



Tabela 7

Títulos e Valores Mobiliários / Ativo Total

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN AMRO

HSBC

Santander

dezembro-97

0,82%

3,98%

1,43%

2,91%

12,11%

0,17%

dezembro-98

2,62%

4,24%

1,15%

2,95%

8,41%

0,15%

dezembro-99

2,50%

4,86%

2,15%

5,43%

5,58%

0,39%

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Banco Central - Informações cadastrais e contábeis

1) Para os dados foi utilizada a conta 1.3.0.00.00- 4 de acordo com o Cosif

2) Os dados foram deflacionados pelo IPCA.

3) Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol não

operava no país antes desta data, conforme descrito na metodologia.

Tabela 8

Operações de Crédito - Valores em R$ (Mil)

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN AMRO

HSBC

Santander

dezembro-97

15.804.212

7.096.186

7.373.164

1.865.454

1.994.377

516.012

dezembro-98

15.170.563

6.265.472

8.368.348

1.528.225

2.421.213

337.124

dezembro-99

15.557.710

9.047.753

8.629.951

1.424.216

2.855.982

395.185

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Banco Central / Informações Consolidadas

1) Para os dados foi utilizada a conta 1.6.0.00.00-1 de acordo com o Cosif.

2) Os dados foram deflacionados pelo IPCA

3) Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol não

operava no pais antes desta data, conforme descrito na metodologia.
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Tabela 9

Operações de Crédito / Ativo Total

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN AMRO

HSBC

Santander

dezembro-97

2,06%

6,74%

4,77%

5,94%

7,27%

0,17%

dezembro-98

4,06%

4,40%

4,34%

4,00%

3,36%

0,05%

dezembro-99

3,67%

4,61%

4,85%

3,59%

4,34%

0,25%

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Banco Central / Informações Consolidadas

1) Para os dados foi utilizada a conta 1.6.0.00.00-1 de acordo com o Cosif.

2) Os dados foram deflacionados pelo IPCA

3) Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol não

operava no país antes desta data, conforme descrito na metodologia.

Podemos observar que, apesar de a taxa de juros possuir um papel essencial

para uma situação de racionamento de crédito, as expectativas por parte dos agentes

econômicos causam significativas alterações no volume de crédito ofertado na

economia. Observamos que a relação entre as variações na taxa de juros não possuem

uma relação pura na variação do volume de crédito, e que a proporção que uma variável

influencia na outra não é a mesma, ou seja, quando uma aumenta (diminui) a outra não

necessariamente tem o mesmo comportamento imediato.

Essa situação pode ser exemplificada em junho de 2001 quando a variação da

taxa Selic foi de 8,96% com a taxa passando de 16,75% em maio para 18,25% em

junho, enquanto a variação das operações de crédito totais do SFN variaram

negativamente em 10,70% no mesmo período. No ano de 2003 também é encontrada a

mesma inconsistência, quando em agosto a taxa Selic passou de 22% para 20% em

setembro, variando negativamente em 9,09%, enquanto a variação percentual do

volume de crédito na economia foi 0,51% . Podemos observar esses comportamentos de

forma mais explícita no gráfico abaixo:
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Gráfico 6

Variação % da Taxa Selic x Variação % de Operações de Crédito do SFN -

Total Geral (R$ M) - Mar/99 a Dez/07

-r12,57

-10,17

7,7B

5,38

OB 07

< Var \ Tana Referencial SELIC {'/. a. a.

Var X Operações de Crédito do SFN >

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen e da Andima.

1) Para calcular a variação percentual de um período da taxa Selic foi utilizada a média mensal

2) O volume de crédito em milhões foi deflacionado pelo IPCA divulgado pelo IBGE do período correspondente

Quando contrastamos a evolução percentual do crédito em relação ao PIB com

a média mensal da taxa Selic, observamos que essas duas variáveis não são

simplesmente "inversamente relacionadas", como defendido por alguns autores. Em

meados de 1999, verificamos uma queda vertiginosa da taxa Selic enquanto o volume

de crédito em percentual do PIB também sofre um ligeiro declínio. O mesmo

comportamento é visto entre os anos 2001 e 2002.
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Gráfico 7

Taxa de Juros x Crédito em % do PIB (1999-2002)

28,75

21,6

■< Taxa Referencial SELIC {Z a.a.)

■Crédito em X do PIB >

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

De fato, não podemos isentar a taxa de juros da sua influência sob a restrição

de crédito que o país viveu, mas devemos questionar a forma com que os principais

agentes econômicos ofertantes de crédito mostraram suas preferências por liquidez no

país durante um longo período. Com isso, queremos demonstrar que não só o alto nível

da taxa de juros foi responsável pelo baixo nível de crédito no país, e sim um conjunto

de variáveis e decisões tomadas pelos agentes econômicos em ambientes de incerteza.

4.1.3 Spread bancário no Brasil

O spread bancário no Brasil pode ser analisado como uma variável que

contribuiu para obtermos um baixo volume de crédito na economia durante décadas. O

alto nível do spread cobrado pelos bancos encareceu o custo do crédito no país,

afetando de forma negativa na concessão de empréstimos, assim como gerou problemas

de seleção adversa e risco moral no mercado de crédito.
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Segundo Brock e Rojas-Suarez (2000):

O spread bancário é uma medida do custo de intermediação financeira

utilizada internacionalmente como indicador de sua eficiência,

definida de forma geral como a diferença entre os valores que o banco

cobra dos tomadores de empréstimo e os valores que o banco

remunera os depositantes.

Contudo devemos ressaltar que o spread não está associado ao lucro dos

bancos, pois existem custos relativos à atividade de captação e empréstimo, e, além

disso, existem outras fontes de lucro que não estão ligadas à concessão de empréstimos.

De forma geral, e particularmente no Brasil, o spread bancário é formado a

partir da agregação de vários fatores de custo e de margem. Os fatores de custo se

referem a custos administrativos e demais custos operacionais vinculados à atividade

bancária; a custos regulatórios da intermediação financeira — e aí entram compulsórios,

os subsídios cruzados e custos com as contribuições para o sistema de seguro depósito;

custos fiscais dados pela incidência de diversos impostos sobre a intermediação

financeira e custos de inadimplência, vinculados ao risco de crédito implícito na

concessão de empréstimos. (Costa e Nakane, 2005).

O relatório anual de juros e spread bancário no Brasil divulgado pelo Banco

Central, em agosto de 2002, revela que o spread bancário no país possuía a seguinte

decomposição: 40% eram decorrentes da margem líquida dos bancos, 21% dos impostos

diretos, 8% dos impostos indiretos e do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), 14% das

despesas administrativas e 17% de despesas com inadimplência de empréstimos. De

acordo com o Bacen, a participação das despesas administrativas, despesas com

inadimplência e impostos indiretos, caíram desde 1999, enquanto a participação nos

lucros líquidos, aumentou no período.

Segundo Fragelli e Koyama (2000) doze fatores determinam a grande

diferença observada no Brasil entre o custo de um empréstimo para o tomador e a

remuneração do poupador. O primeiro é o depósito compulsório sobre a captação de

depósitos a prazo e à vista. O segundo podemos considerar o seguro de crédito FGC e,

em seguida, quatro impostos indiretos: PIS, COFINS, IOF e CPMF, e dois diretos: IR e

CSLL. Além disso, adicionam-se mais quatro fatores que são típicos de intermediação
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financeira: provisão para inadimplência, custo administrativo, prêmio de risco de

oscilações bruscas de taxas de juros de captação, e lucro do banco. Os autores sugerem

dois caminhos como formas de reduzir essa distância entre o custo pago por um

tomador de empréstimo e o rendimento recebido pelo investidor. O primeiro caminho é

através da criação de mecanismos que levem à redução da inadimplência através do

aperfeiçoamento dos mecanismos de acesso a informações, que, assim, facilitem a

avaliação dos riscos de crédito. E também, através da implantação de medidas

institucionais que permitam às instituições financeiras um maior sucesso no

recebimento de seus empréstimos na Justiça. O segundo caminho se baseia em medidas

de caráter fiscal com a eliminação/redução substancial das alíquotas do IOF, assim

como, a eliminação de impostos como PIS e COFINS que contribuiria para desonerar

pessoas físicas e pequenas pessoas jurídicas prejudicadas pela cobrança desses dois

tributos em cascata sobre a intermediação financeira.

O Brasil possui um nível altíssimo de spread bancário quando comparado a

outros países em desenvolvimento. As razões atribuídas são algumas como a

instabilidade econômica vivida pelo país durante anos e as expectativas de incerteza dos

agentes econômicos em relação ao futuro, que elevam a percepção de risco de

inadimplência nas operações de crédito, o que é conhecido como spread ex-ante . A

dificuldade das instituições financeiras em executar suas garantias, a alta tributação, e

elevadas taxas de compulsórios cobradas pelo Bacen também são consideradas razões

para o encarecimento das intermediações financeiras e, conseqüentemente, elevação dos

spreads.

O gráfico a seguir nos mostra a diferença entre as taxas de spread cobrado nas

operações de crédito no Brasil comparadas a outros países emergentes, tomando como

base o ano de 2003.

19 Spread ex-ante é calculado como a diferença entre a taxa de juros de empréstimo e a taxa de juros de

captação do banco. O Banco Central do Brasil utiliza para cálculo do spread ex-ante a taxa de

empréstimo média das operações de créditos livres , considerando um conjunto das instituições do SFN.

59



Gráfico 8

Spread nas Operações de Crédito - Pontos Percentuais -Ao Ano

Brasil e Principais Emergentes
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Fonte: IEDI, a partir de dados do FMI e do BACEN

Um estudo de De Paula e Pires (2007) analisou os determinantes do spread

bancário em um conjunto de nove países emergentes20 e concluiu que, principalmente, a

taxa básica de juros e, em menor escala, a taxa de inflação são as variáveis

macroeconômicas que mais influenciam na determinação do spread bancário desses

países. Porém, o Brasil é considerado um outlier dessa amostra, pois, além de possuir as

maiores taxas de spread, o país também apresentou um elevado grau de inércia do

spread bancário, o que pode indicar características institucionais, de regulação e

concorrência do setor.

Para Belaisch (2003), a falta de uma maior concorrência bancária é variável

determinante na elevação dos spreads bancários no Brasil, e explica a existência de um

trade-off entre competição e concentração. O autor afirma que uma maior competição

minimiza os custos, gera uma alocação de recursos de forma mais eficiente, e divide os

benefícios do sistema financeiro com o resto da economia. Enquanto uma maior

1 Brasil, Cingapura, Chile, Colômbia, Coréia, Hong Kong, Malásia, México e Rússia.
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concentração bancária eleva o preço do crédito e leva a um cenário de racionamento

para alguns tomadores. Desde 1994 o Brasil vem consolidando o seu processo de

concentração bancária, e segundo dados do Banco Central21 em junho de 2003, 66,14%

do total dos ativos bancários do país estavam nas mãos dos 10 principais bancos

nacionais
.22

Gráfico 9

Spread das operações de crédito x Crédito em % do PIB (1995-2002)

147,15

■< Spread - Geral (Taxas Prefixadas, a.a.)
•< Spread - Pessoa Jurídica (Taxas Prefixadas, a
■Spread - Pessoa Física (Taxas Prefixadas, a.a >

■Operações de Crédito - Total {'/. PIB) >

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

Em virtude da relação direta da taxa de juros no comportamento do spread

bancário só conseguimos observar uma queda consistente no nível do spread em

momentos em que a taxa básica de juros apresentou o mesmo movimento declinante

influenciando assim o comportamento desta. Esse contexto só foi observado no Brasil a

partir de 2003 como veremos mais adiante.

21 Para mais detalhes ver www.bcb.gov.br

22 Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, ABN Amro, Safra,

Nossa Caixa e HSBC.
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4.1.4 A alta dívida pública no país e seus efeitos sobre o crédito

Desde a década de 70, o país convive com um crescimento da dívida pública,

porém, no período de 1995 até 2002, esse ritmo se acelerou chegando a uma taxa média

de 29,1% a.a e a dívida total crescendo a 26,6% a.a. Um dos fatores que contribuiu para

esse aumento foi a não conclusão do ajuste fiscal necessário que seria realizado antes da

introdução do Plano Real, devido a dificuldades de aprovar algumas reformas

estruturais, à necessidade rápida de uma estabilização monetária e à proximidade das

eleições presidenciais.

Dentre os fatores que contribuíram para o agravamento da dívida pública

podemos destacar o reconhecimento de passivos contingentes ("esqueletos da dívida"),

a desvalorização da moeda a partir de 1999 e a fraca estrutura institucional para

controlar as finanças públicas. Com a estabilidade nos níveis de inflação e a política

monetária restritiva no período, o Brasil, como observado anteriormente, conviveu com

altas taxas de juros que podem ser apontadas como uma das responsáveis pelo

crescimento da dívida, assim como os fracos resultados nos superavits primários nos

primeiros anos do plano. Para Oreiro e De Paula (2002), segundo a perspectiva

keynesiana, a combinação entre uma alta taxa de juros com baixo crescimento do PIB

real faz com que a estabilização da dívida pública, como proporção do PIB, só se torne

possível caso o governo opere com elevados níveis de superavits primários.

Em relação à administração da DPMFI, adotou-se, a partir de 1995, uma

estratégia que visava ampliar prazos, reduzir custos para o Tesouro e desindexar e

melhorar as condições de refinanciamento da dívida. O gradativo processo de

alongamento de prazos foi favorecido pela conjuntura macroeconômica estável em

1996, quando o Tesouro substituiu integralmente o estoque de LFT em mercado por

LTN, evitando, assim, a contaminação da dívida pela oscilação dos juros. O

alongamento foi favorecido também pelo aumento dos prazos dos papéis cambiais

(NTN-D), de doze meses até agosto para 24 meses a partir de setembro (Barbosa,

Loureiro, 2003).
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Contudo, esse processo de dilatamento nos prazos da dívida não resistiu aos

impactos das crises asiática e russa, durante o período de outubro de 1997 a dezembro

de 1998, mudando o perfil da dívida pública brasileira. No primeiro momento, a alta dos

juros devido às incertezas geradas pela crise na Ásia não afetaram o custo médio da

dívida por causa de sua composição prefixada e de longo prazo, apenas o seu

agravamento fez com que ocorresse uma redução nos prazos dos títulos. Mas a

moratória russa e seus efeitos contaminaram o mundo e tiveram um efeito perverso na

composição da dívida brasileira, tornando-se predominantemente pós-fixada e sensível à

variação da taxa de juros de curto prazo, enquanto que o aumento de juros em outubro

de 1998 elevou o custo da dívida.

Tabela 10

Títulos consolidados do Tesouro Nacional e do Banco Central -

Emitidos em Oferta Pública - Prazo médio (Total)

Data

jan/97

fev/97

mar/97

abr/97

mai/97

jun/97

jul/97

ago/97

set/97

out/97

nov/97

dez/97

Meses

3,10

3,60

4,40

4,87

4,94

5,11

5,71

5,58

6,72

6,58

6,72

6,61

Data

jan/98

fev/98

mar/98

abr/98

mai/98

jun/98

jul/98

ago/98

set/98

out/98

nov/98

dez/98

Meses

5,16

4,98

4,77

4,89

4,79

4,94

5,87

5,69

6,13

7,31

6,96

6,40

Fonte: Bacen

Uma das conseqüências que observamos, em relação a esse período, é a

mudança na periodicidade dos leilões do Tesouro Nacional. Até julho de 1995, os

leilões aconteciam de forma mensal, mas, com o crescimento da dívida, eles passaram a

ser quinzenais, pois o governo acreditava que gerava um risco de ocorrer ausência de

recursos para o pagamento de títulos que iriam vencer. Com a acentuação no

crescimento da dívida a partir de novembro de 1997, esse mesmo motivo foi a
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justificativa para que os leilões passassem a ser semanais, o que buscava evitar

concentração de vencimentos numa mesma data. Com a eclosão das crises externas e a

maior volatilidade dos mercados, os títulos passaram a ser negociados duas vezes por

semana.

Em 1998, com o objetivo de realizar um ajuste fiscal, o governo lança o

Programa de Estabilidade Fiscal (PEF) que, segundo Goldfajn (2002), tinha as seguintes

iniciativas:

i)Um ajuste fiscal inicial objetivando aumentar o superávit primário do setor público

consolidado;

ii) Uma reforma institucional, sobretudo, no sistema de seguridade social e uma reforma

administrativa;

iii) Um redesenho do federalismo fiscal baseado num grande acordo de refinanciamento

da dívida com os estados e municípios; e

iv) Uma reforma do processo orçamentário e a introdução de regras fiscais.

Esse conturbado período foi marcado também pelo aumento da necessidade de

financiamento do setor público, como conseqüência do esgotamento das políticas fiscais

na época. Esse quadro aliado à drástica redução no nível das reservas internacionais do

país contribuiu para a desvalorização da moeda em março de 1999.
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Gráfico 10

NFSP - Setor Público - Primário -Fluxo 12 meses (% PIB)

NFSP 12 meses Primário

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

Em 1999, a desvalorização cambial e a adoção do sistema de metas de inflação

agravaram ainda mais o nível da dívida pública. O aumento da taxa básica de juros de

29,5% a.a em março para 48,2% a.a elevou o custo da dívida que já possuía caráter pós-

fixado. Devido às incertezas geradas pelo momento econômico que o país atravessava,

as negociações de LTN estavam inviabilizadas, chegando a não existir demanda pela

emissão integral do lote ofertado.

Nesse cenário econômico, as LFT passaram a ser a maior fonte de captação de

recursos por parte do Tesouro Nacional representando 2/3 das emissões entre os meses

de abril e agosto de 1999. Porém, destacamos que essa mudança no perfil da dívida

gerava um maior risco para o governo, uma vez que a LTN não representa risco de

mercado, pois o seu custo já é dado. Enquanto isso, a LFT traduz alto risco de mercado

porque é sensível às elevações das taxas de juros no curto prazo e eleva o custo da

dívida. O governo acreditava que, com o regime de câmbio flutuante, a volatilidade da

taxa de juros diminuísse e, com isso, as LFT não teriam um efeito tão perverso sobre a

dívida, mas não foi o que ocorreu.

65



No ano de 2000, é lançada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que tinha o

objetivo de dar sustentação ao ajuste fiscal e limitava o endividamento público. Essa lei

implementou mudanças importantes como a proibição de o governo federal de financiar

os governos estaduais e municipais, e a definição de tetos de dívida para cada nível de

governo em percentagem da receita líquida de cada um destes.

A partir do momento em que a LFT passou a ser instrumento indispensável de

refinanciamento da dívida, o governo procurou dilatar o prazo das mesmas, chegando a

emitir LFT com prazo de 5 anos em 2001. As crises da Argentina e energética

enfrentadas em 2001 e as tensões pré-eleitorais aumentaram as incertezas dos agentes

econômicos em relação à política econômica do país e inibiram a demanda por LTN ao

longo do ano de 2002.

A evolução da dívida pública nesse período, compreendido entre 1995 a 2002,

se mostra um problema chave para a restrição de crédito no país. Apesar do sucesso da

estabilização monetária, a credibilidade do governo junto ao mercado ainda é vista com

desconfiança o que fez com que os agentes econômicos ainda não considerassem os

títulos pré-fixados de longo prazo como uma aplicação segura. E essa composição da

dívida brasileira baseada em títulos pós-fixados contribuiu para a evolução da dívida no

período, e, ao mesmo tempo em que a dívida crescia, o mercado questionava a solvência

do setor público o que o obrigava a pagar altos prêmios de risco, impedindo uma maior

redução da taxa de juros. Com isso, nesse contexto de incerteza vivido, as instituições

financeiras demonstraram toda a sua preferência por liquidez reduzindo drasticamente a

oferta de crédito na economia, e procuraram alocar seus portfólios em títulos públicos

que lhe geraram um menor risco e uma boa rentabilidade face ao prêmio de risco pago

no Brasil.
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5. A recuperação do crédito

A partir de 2005, o país viveu um momento de expansão do crédito que se

baseou na melhoria, que teve início a partir de 2003, de algumas variáveis econômicas,

na mudança dos principais atores responsáveis pelo crédito e na mudança na legislação

do crédito consignado. Ao longo deste capítulo destacaremos as formas com que esse

maior volume de crédito se deu na economia brasileira, e que mudanças estruturais ele

trouxe para o cenário nacional.

Essa mudança de cenário se deve em boa parte pela reversão de um quadro

externo desfavorável, e na melhoria das principais variáveis macroeconômicas. Com a

volta de capitais internacionais ao país, impulsionados pelo aumento das exportações e

do nível de reservas internacionais, o Brasil partiu para uma nova etapa que seria o

desenvolvimento de um mercado interno forte.

Esse novo contexto econômico com redução nas taxas de juros, controle da

inflação e uma maior responsabilidade fiscal fizeram com que os bancos,

principalmente, os privados nacionais, alocassem seus recursos em operações de

crédito, que vieram por meio de recursos livres. Esse aumento nos recursos livres

também se deve ao fato, de que como os bancos não recebem o custo oportunidade

dos créditos direcionados, com isso eles repassam esse custo para o crédito com

recursos livres, o que o torna uma boa alternativa de recompor suas rentabilidades. Com

a gradativa redução da taxa de juros, o crédito baseado em recursos livres fica cada vez

mais atrativo para os bancos.

Essa explosão dos empréstimos por meio de recursos livres foi liderada pelo

crédito consignado, que através de uma mudança em sua legislação facilitou a adesão

de, principalmente, aposentados e pensionistas ao mercado de crédito. Essa modalidade

de crédito encontrou nas pessoas físicas um mercado promissor, e foi uma das

responsáveis pelo ciclo de crédito que o país vem vivendo a partir de 2005.

23 O governo obriga aos bancos desviar parte dos depósitos à vista para o crédito rural e micro
empréstimos (recursos direcionados) à taxa de juros bem inferiores à taxa Selic. Com isso, o governo cria

aquilo que é conhecido como "subsídio cruzado", como o retorno das linhas compulsórias não cobre os

custos de captação e administração dos financiamentos, os bancos procuram compensar as perdas

lançando a diferença nas taxas das linhas de crédito que podem emprestar livremente.
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Abaixo observamos a elevação no nível de recursos livres ofertados na

economia a partir de 2001 e sua guinada a partir de 2005. Em 2001, os recursos livres

na economia giraram em torno de R$180 milhões na economia, enquanto, em 2007, esse

volume ultrapassou os R$400 milhões.

Gráfico 11
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen .

1) O volume dos Recursos Livres em milhões foi deflacionado pelo IPCA divulgado pelo IBGE do período

correspondente.

Para entendermos essa evolução do crédito recente, vamos entender o contexto

econômico que deu base para essa mudança no ritmo do crédito.

5.1 Mudança no cenário econômico do país

O Brasil viveu um período de recuperação econômica que se iniciou a partir de

2003, com o fim das incertezas eleitorais e um cenário externo favorável, assim buscou

retomar seu crescimento econômico. Esse período foi marcado por significativas

melhoras em alguns fundamentos econômicos que deram um impulso na expansão do

crédito. Essas melhoras foram puxadas por um aumento substancial no nível das
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exportações, acúmulo de reservas internacionais, uma redução lenta e gradual da taxa de

juros e uma redução da dívida pública em % do PIB. É claro que, quando comparados a

outros países emergentes, por exemplo, nosso crescimento ainda é muito aquém do

esperado, mas podemos ressaltar que os avanços conseguidos em algumas variáveis da

economia ajudaram a retomada do crédito no país.

As crises financeiras externas (México, Ásia e Rússia) que afetaram o mundo

no final da década passada não aconteceram no início do século XXI, e esse período é

marcado por um boom da economia mundial. E é nesse cenário que o Brasil procura

retomar seu processo de crescimento econômico. Segundo o Panorama da Economia

Mundial (PEM), do FMI, no período de 2003-2006, a taxa de crescimento mundial foi

de 4,9%, e o período de 2004-2006 na América Latina foi considerado "os três anos de

maior crescimento para região", culminando em um crescimento de 5,5% em 2006. Os

números para o Brasil são um pouco mais modestos, mas também refletem o bom

momento da economia mundial como podemos verificar na tabela 11.

Tabela 11

2003

2004

2005

2006

2007

PIB Variação

Real Anual (%)

1,15

5,71

3,16

3,76

5,74

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

As exportações brasileiras tiveram um papel de grande destaque nesse

crescimento econômico recente. Após a desvalorização da moeda ocorrida em 1999 já

observamos uma tendência de alta nas exportações brasileiras que se acentuam a partir

de 2003, atingindo seu maior patamar em 2007 com o valor totalizando 160.598

milhões de dólares.
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Gráfico 12

Exportações Brasileiras em US$ (M)
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen
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Tabela 12

Transações Correntes / PIB - Jan/03 a Dez/07

jan/03

fev/03

mar/03

abr/03

mai/03

jun/03

jul/03

ago/03

set/03

out/03

nov/03

dez/03

jan/04

fev/04

mar/04

abr/04

mai/04

jun/04

jul/04

ago/04

set/04

out/04

nov/04

dez/04

jan/05

fev/05

mar/05

abr/05

mai/05

jun/05

-1,36

-1,16

-0,90

-0,68

-0,09

0,28

0,55

0,73

0,74

0,75

0,75

0,82

0,91

0,98

1,07

1,09

1,19

1,45

1,61

1,68

1,72

1,87

1,83

1,94

1,90

1,85

1,95

2,12

1,94

1,79

jul/05

ago/05

set/05

out/05

nov/05

dez/05

jan/06

fev/06

mar/06

abr/06

mai/06

jun/06

jul/06

ago/06

set/06

out/06

nov/06

dez/06

jan/07

fev/07

mar/07

abr/07

mai/07

jun/07

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

1,85

1,68

1,73

1,67

1,88

1,76

1,44

1,47

1,40

1,31

1,27

1,18

1,21

1,33

1,30

1,35

1,30

1,27

1,25

1,21

1,09

1,22

1,15

1,12

0,78

0,70

0,54

0,39

0,18

0,11

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

Um movimento importante, observado a partir de 2004, refere-se ao perfil das

exportações brasileiras, atuando com base na diversificação dos produtos. Essa

diversificação, além de contribuir para os bons resultados das exportações, também

reduz a vulnerabilidade brasileira a crises externas. Dentre os principais produtos

exportados podemos destacar: material de transporte, produtos metalúrgicos, complexo

soja, carne, químicos, petróleo e combustíveis, minérios e equipamentos elétricos.
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Gráfico 13

Principais produtos exportados - Total acumulado no ano em (R$ M)

Período 2004-2007
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da Secex

Um outro fator de tão grande importância na redução da vulnerabilidade da

economia brasileira a choques externos foi a considerável melhora no nível das reservas

internacionais que atingiu seu recorde histórico em dezembro de 2007 com a marca de

US$ 180.334 milhões. O chamado superávit do mercado foi de USS 150 milhões entre

2003-2007, sendo boa parte desse dinheiro comprada pelo Banco Central para compor

reservas. Nesse período, as compras do Banco Central totalizaram US$ 141,3 milhões,

sendo 55,6% apenas no ano de 2007.
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Gráfico 14

Reservas Internacionais (US$ M) - 2003/2007

182.909,89

168.049,09-

153.1 BB ,29-

13B.327.49

123.466,69-

IQB.605,89

93.745,09

78.864,29

64.023,49

49.162,69

34.301,89
Mil

l ; : | I

04 05 OS 07

Reservas Internacionais (U5$ M) |

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

1) Para cálculo das reservas internacionais foi utilizado o valor de fim de período de cada mês

O controle de inflação conseguido também foi uma variável importante na

conquista, principalmente, da credibilidade do governo junto a credores externos. Com a

exceção do ano de 2003, em que a variação acumulada do IPCA foi de 9,3%, sendo

0,8% acima da meta ajustada do Banco Central que era de 8,5%, devido aos efeitos

inerciais da inflação ocorrida ao longo de 2002, o país vem conseguindo atingir as

metas de inflação estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional. Em 2004, o país

consegue o seu primeiro resultado positivo em Conta-Corrente desde 1993, e a variação

acumulada do IPCA atinge 7,60%, abaixo do limite superior que era de 8%. Esse

controle mais rígido da inflação associado à melhora nos fundamentos da economia

fizeram com que, no ano de 2006, a variação do IPCA atingisse 3,14%, representando

sua segunda menor variação acumulada desde o início da série em 1980.
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5.1.1 A queda lenta e gradual da taxa de juros

As taxas de juros tiveram trajetória declinante nesse período, embaladas pelo

controle da inflação, pelo colchão de liquidez formado pelas reservas internacionais e

pelas previsões otimistas para economia. A taxa referencial Selic saiu de 25% a.a em

janeiro de 2003 para 11,25 % a.a em dezembro de 2007. A variação da taxa de juros foi

negativa em 55% nesse período, obtendo as suas maiores reduções no mês de agosto de

2004 quando passou a valer 22% a.a frente a 24,50% a.a do mês anterior, registrando

uma variação negativa de 10,20%. Enquanto isso, nesse mesmo período, a maior alta foi

um aumento ocorrido em fevereiro de 2003, quando a taxa passou a valer 26,50%,

variando 3,92% em relação ao mês anterior. Isso diminuiu um pouco o custo do crédito,

que fez com que o movimento da taxa de juros no período fosse o inverso ao do volume

do crédito em percentagem do PIB que era de 21,80% em janeiro de 2003 e passou para

34,80% do PIB em dezembro de 2007.

Gráfico 15

Variação % da taxa Selic - 2003/2007
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

74



Porém, esse crescimento do crédito poderia ter sido ainda maior se tivesse

acompanhado o ritmo de queda na taxa de juros no ano de 2003, já que ela caiu de

26,50% a.a em março desse ano para 16,50% a.a em janeiro de 2004, enquanto a relação

crédito/PIB era de 21,80% e passou para 23,60% no mesmo período. Isso se deve ao

fato de que o início do ano de 2003 ainda carregava um pouco das incertezas geradas

por um fim de ano de 2002 conturbado e o início de um novo governo no país, afetando

assim as expectativas dos agentes econômicos que ainda optavam por ativos mais

líquidos se resguardando de cenários ainda imprevisíveis.

Gráfico 16

Taxa Selic X Crédito / PIB

27,06 •35,19
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.

Alguns autores defendem que a restrição no crédito no país se deveu aos

índices de inadimplência no país que eram considerados altos, e, por isso, inibiriam os

bancos em conceder mais empréstimos com o risco de não recebê-los, e que o

crescimento das operações com empréstimos só se daria em condições de redução

desses índices de inadimplência. Porém, analisando o período de 2005-2007, no qual

houve uma expansão do crédito acentuada no país, verificamos que os índices de

inadimplência de algumas das principais modalidades de crédito se mantiveram

constantes, e, para operações com cheque especial e aquisições de bens diversos, uma

75



tendência de alta, no período, tomando assim um comportamento diferente do esperado

pelos que defendiam a inadimplência como um fator de restrição ao crédito.

Gráfico 17

Inadimplência por Modalidade de Crédito no Brasil - 2005 / 2007

13,67 -i

FMAMJJ ÀSOWDD6FMAMJ JASOND07FMAMJJ ASOND

•Cheque Especial - Inadimplência - PF {X)
■ Crédito Pessoal - Inadimplência - PF {'4)
- Aq.Bens (Veicules) - Inadimplência -PF {'/.)

- Àq. Bens (Outrps) - Inadimplência - PF {'/.)

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.

5.1.2 Spreads bancários: queda em ritmo diferente

Os bancos buscam a todo momento compor um portfólio capaz de alocar as

melhores oportunidades de lucro percebidas a cada instante. A partir de 2003, com a

perspectiva de queda da taxa de juros, os bancos perceberam que começariam a operar

em um ambiente macroeconômico diferente daquele do início do Plano Real. Nesse

novo ambiente de redução da taxa de juros, os bancos buscavam preservar sua

rentabilidade e um dos fatores que contribuiu para que conseguissem atingir esse

objetivo foi através dos bons resultados gerados por seus spreads.

Apesar de também terem apresentado redução a partir de 2003, o ritmo de

queda dos spreads bancários não acompanhou o ritmo de queda da taxa de juros, e se

transformou em uma das formas que os bancos encontraram de manter os índices de
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rentabilidade apoiados, principalmente, na explosão de crédito para pessoas físicas. Isto

se deve ao fato, de que como os bancos tinham uma perda no custo oportunidade em

operações de crédito realizadas com recursos direcionados eles alocavam um maior

spread em operações que podiam emprestar livremente, ou seja, operações de crédito

para pessoas físicas.

Gráfico 18

Taxa Selic e Spread Pessoas Físicas e Jurídicas (% a.a) - 2003/2007
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

Ainda que tenhamos observado uma evolução de crédito recente no país, ainda

há espaço para um maior crescimento, desde que os bancos comecem a reduzir os seus

spreads no mesmo ritmo da queda dos juros. De janeiro de 2003 a dezembro de 2007, a

taxa de captação bancária reduziu 14,37 p.p, enquanto, no mesmo período, os spreads

bancários tiveram redução de apenas 11,68 p.p. No gráfico a seguir podemos analisar

que, em anos como o de 2003, a taxa de captação bancária variou negativamente em

4,47%, enquanto o spread apenas em 0,15%, ou em 2005 em que as variações negativas

foram de 2,47% e 0, 36%, respectivamente. Uma alternativa para a redução do custo do

crédito também pode ser via redução da carga fiscal, uma vez que os bancos repassam

os aumentos nos impostos para as taxas cobradas nas operações de crédito.



Gráfico 19

Variação % - Taxa de Captação x Spread X Taxa Selic - 2003/2007
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.

1) Para cálculo foi feito a variação percentual de um período das variáveis anualizada.

Com isso, podemos observar que esse novo ciclo de crédito que o país vive

pode ser prolongado, desde que ocorra uma redução proporcional da queda dos juros no

custo do crédito, ou seja, que ocorra uma reacomodação dos spreads bancários.

5.1.3 A redução no nível e mudança na composição da dívida

pública

A política fiscal também apresentou melhoras a partir de 2003 com avanços

nos resultados do superávit fiscal primário, atingindo o patamar de 4,84% do PIB em

2005. Em um país como Brasil, que possui uma das mais altas taxas de juros reais na

economia, e vem atingindo taxas modestas de crescimento econômico, a solução

encontrada pelo governo para estabilizar a dívida pública foi um ajuste fiscal rígido com

o objetivo de elevar o superávit primário.
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A conseqüência dos elevados superávits fiscais conseguidos foi uma

diminuição na relação dívida/PIB a partir de 2004, saindo de um patamar de 52,36% do

PIB em 2003 para 42,83% do PIB em 2007. Essa queda é fator essencial para uma

maior estabilidade econômica do país.

Tabela 13

Superávit Fiscal Primário

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% PIB

3,19

3,46

3,64

3,89

4,29

4,59

4,84

4,25

3,98

Fonte: Bacen

Tabela 14

2003

2004

2005

2006

2007

Dívida Líquida Total

(DLSP) - (% PIB)

52,36

46,99

46,46

44,71

42,82

Fonte: Bacen

Essa redução na dívida pública foi acompanhada por notável redução de

exposição a riscos da dívida, com uma mudança em sua composição com a diminuição

da parcela da Dívida Pública Federal sensível à taxa de juros de curto prazo, e

principalmente, à variação cambial, consistente com a ampliação da participação dos

títulos prefixados e remunerados por índices de preços24. Essas mudanças não se

favoreceram apenas da valorização cambial, mas também da estabilidade dos índices de

inflação e da queda da taxa Selic ao longo desse período que reduziram o risco de

rolagem da dívida e levaram um recuo da estrutura a termo das taxas de juros prefixadas

no período.

24 Para mais detalhes consultar o relatório Dívida Pública Federal: Plano Anual de Financiamento 2007.
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O alongamento do prazo médio, que era umas das diretrizes do governo para

se atingir a mudança na composição da dívida, demorou um pouco mais para surtir

efeito devido ao aumento de títulos de prefixados no período, que, de forma geral,

possuem prazos mais curtos que os demais papéis do governo. Porém, a partir de 2005

começamos a observar resultados favoráveis a essa diretriz, já o prazo médio dos

Títulos Públicos Federais Totais (BCB e TN) sai de 21,28 meses em janeiro de 2005

para 33,09 meses em dezembro de 2007.

Essa mudança no perfil da dívida pode ser observada na preferência do público

por títulos prefixados como a LTN e a NTN, fazendo com que o governo aumentasse

suas emissões atingindo o patamar de R$294.357,45 milhões e R$451.450,07 milhões

em dezembro de 2007, respectivamente. Em contrapartida, as emissões LFT têm

movimento inverso representando nesse mesmo período R$418.671,34 milhões, abaixo

do nível de julho de 2005 que era de R$524.495,56 milhões. No gráfico 21, podemos

observar a nova composição da dívida pública na qual em dezembro de 2007, os títulos

prefixados representavam 32,86% e os títulos atrelados ao câmbio apenas 0,84%.

Gráfico 20

Evolução dos Títulos Públicos Federais - 2004/2007
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen
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Gráfico 21

Mudança na composição da dívida por tipo de rentabilidade - Dez/07
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

A redução dos riscos da dívida também pode ser vista na diminuição da

proporção da dívida com vencimento em 12 meses. As maiores parcelas de dívida

prefixadas e a redução de dívidas remuneradas à taxa Selic trazem, como conseqüência,

uma menor volatilidade nos fluxos de dívida a vencer em 12 meses. Podemos notar, no

gráfico a seguir, a acentuada queda na representação de títulos atrelados à taxa Selic e

ao câmbio nos vencimentos de curto prazo da Dívida Pública Federal.
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Gráfico 22

Perfil de Vencimentos de Curto Prazo da DPF por Tipo de Rentabilidade
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Fonte: STN/COGEP

Com isso, os altos prêmios de risco que eram pagos por títulos públicos no

país, já não são tão mais altos assim, e para os agentes financeiros o risco x retorno

proporcionado por eles já não mais é tão atrativo como outrora. E, por isso, inicia-se um

novo movimento por parte dos bancos em busca de ativos mais rentáveis e estes

começam a alocar em seus portfólios em ativos de crédito e diminuem um pouco suas

exposições em títulos do governo.

E é nesse contexto que podemos observar nas tabelas a seguir, um crescimento

alavancado das operações de crédito nos principais bancos atuantes no cenário nacional,

enquanto que esse mesmo movimento não é encontrado em ativos de títulos e valores

mobiliários. Essa inversão de fluxo quando comparado ao período de 1995-2002 nos

mostra uma diminuição na preferência por liquidez desses bancos, que agora se

arriscam um pouco mais buscando uma maior rentabilidade.
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Tabela 15

Operações de Crédito - Valores em RS (Mil)

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN Amro

HSBC

Santander

dezembro-03

28.404.923

15.133.263

16.456.331

15.841.750

7.071.844

806.577

dezembro-04

37 715.500

17.532.569

24.892.142

18.302.730

7.637.721

1.254.602

dezembro-05

47.539.701

20.621.947

22.226.590

26.673.423

10.483.902

1.776.256

dezembro-06

55.106.359

23.896.762

26.411.638

35.569.020

1.538.142

27.449.302

dezembro-07

73.940.230

31.483.764

34.888.252

51.789.082

23.643.060

33.250.599

1) Para os dados foi utilizada a conta 1.6.0.00.00-1 de acordo com o Cosif.

2) Os dados foram deflacionados pelo IPCA

3) Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol não

operava no país antes desta data, conforme descrito na metodologia.

Tabela 16

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN Amro

HSBC

Santander

dezembro-03

1,85%

0,70%

3,97%

0,18%

3,25%

4,99%

Operações de

dezembro-04

2,20%

1,43%

5,23%

0,20%

3,43%

6,20%

Crédito / Ativo

dezembro-05

2,76%

1,67%

4,17%

0,42%

3,22%

8,29%

Total

dezembro-06

2,23%

1,51%

3,37%

0,44%

0,40%

3,34%

dezembro-07

2,75%

1,40%

2,74%

1,05%

3,69%

3,93%

1) Para os dados foi utilizada a conta 1.6.0.00.00-1 de acordo com o Cosif.

2) Os dados foram deflacionados pelo IPCA

3) Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol não

operava no país antes desta data, conforme descrito na metodologia.

Tabela 17

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros de Derivativos - Valores

em RS (Mil)

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN Amro

HSBC

Santander

dezembro-03

10.850.931

11.701.204

6.970.330

10.494.029

5.569.057

668.525

dezembro-04

12.095.273

10.889.432

5.623.155

11.906.545

3.904.994

964.662

dezembro-05

17.039.891

18.437.116

12.383.464

13.662.160

10.302.426

1.060.993

dezembro-06

51.264.822

39.114.669

17.393.296

25.715.704

10.850.995

40.436.510

dezembro-07

59.636.588

64.883.895

34.162.627

31.677.900

12.290.027

21.526.280

1)

2)

3)

Para os dados foi utilizada a conta 1.3.0.00.00-4 de acordo com o Cosif

Os dados foram deflacionados pelo IPCA

Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol não

operava no país antes desta data, conforme descrito na metodologia.
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Tabela 18

Títulos e Valores Mobiliários / Ativo Total

Bradesco

Itaú

Unibanco

ABN Amro

HSBC

Santander

dezembro-03

0,71%

0,54%

1,68%

0,12%

2 56%

4,14%

dezembro-04

0,70%

0,89%

1,18%

0,13%

1,75%

4,77%

dezembro-05

0,99%

1,50%

2,33%

0,21%

3,16%

4,95%

dezembro-06

2,07%

2,47%

2,22%

0,32%

2,83%

4,92%

dezembro-07

2,22%

2,89%

2,68%

0,64%

1,92%

2,54%

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Banco Central - Informações cadastrais e contábeis

1) Para os dados foi utilizada a conta 1.3.0.00.00- 4 de acordo com o Cosif

2) Os dados foram deflacionados pelo 1PCA

3) Para os dados do banco Santander de 1997 foram utilizados os dados do banco Noroeste, pois o banco espanhol

não operava no país antes desta data, conforme descrito na metodologia.

Podemos considerar como uma das maiores conquistas desse recente período,

a redução de incertezas por parte dos agentes econômicos externos em relação ao futuro

da economia e a capacidade do governo em honrar seus compromissos. Isso se deve a

essas mudanças nas variáveis econômicas do país. Essa confiabilidade gerada atrai

capitais estrangeiros ao Brasil, aumentando os investimentos, e reduz a preferência por

liquidez das instituições financeiras em prol de uma maior rentabilidade.

5.2 O novo ciclo de crédito da economia brasileira

Após o período de tensões pré-eleitorais em 2002, o Brasil inicia um novo

ciclo de crédito na economia puxado, principalmente, pela expansão dos recursos livres.

Esse crescimento do crédito no país que observamos, principalmente, a partir de 2005

foi liderado pelo setor privado nacional que aumentou a sua relação crédito / PIB de 8%

em janeiro de 2003 para 15,2% em janeiro de 2007. Enquanto isso, nesse mesmo

período, os bancos públicos saíram de 8,20% para 11,86%, e os bancos privados

estrangeiros de 5% para 7,69%. Este movimento é conseqüência das privatizações

ocorridas no final da década passada e início desta, fazendo com que os bancos privados

nacionais se tornassem os principais atores da aceleração do crédito no país.
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Gráfico 23

Crédito segundo o controle de capital em % do PIB - Instituições privadas

nacionais, estrangeiras e públicas (1995-2007).
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

25

Como destacamos, as operações com recursos livres 3 tiveram uma

participação relevante na economia e passaram a representar 24,61% do PIB em

dezembro de 2007 contra apenas 13,50 % em janeiro de 2003.

Tabela 19

2003

2004

2005

2006

2007

Recursos Livres

(% PIB)

14,70

15,60

18,71

20,88

24,61

Recursos Direcionados

(%PIB)

9,30

8,90

9,42

9,81

10,19

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Banco Central

25 Operações de crédito com recursos livres: formalizadas com taxas de juros livremente pactuadas entre

os mutuários e as instituições financeiras. Excluem-se as operações de repasse do BNDES ou quaisquer
outras lastreadas em compulsórios ou governamentais. Para mais detalhes: www.febraban.org.br .
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Esses recursos livres destinados às pessoas físicas vieram em forma de crédito

pessoal que quase dobrou o seu valor nos últimos dois anos, saindo de R$5.792,05

milhões em dezembro de 2005 para R$10.741,92 milhões em dezembro de 2007. Com

isso, verificamos que o crédito pessoal apresentou um crescimento real (descontada a

inflação pelo IPCA) de 27,09% sobre dezembro de 2006, e 23,23% sobre dezembro de

2005.

Um dos principais fatores que levaram a esse aumento expressivo no crédito

pessoal foi a mudança na legislação que regia o crédito consignado. Em 17 de setembro

de 2003 foi assinada pelo então governo a Medida Provisória 130, que estabeleceu o

acesso ao crédito consignado para trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das

Leis do Trabalho), e para aposentados e pensionistas do INSS. Anteriormente, o crédito

consignado era um produto disponível apenas aos servidores públicos, conforme art. 45

da Lei 8.112, de 22 de dezembro de 1990. Em 18 de dezembro de 2003, o governo

aprovou a MP 130 transformando-a na Lei 10.820/03. O artigo 6o. dessa Lei dizia que a

Previdência recolheria as parcelas devidas pelos aposentados e pensionistas nos

contratos de empréstimos consignados, e, depois, repassaria às instituições financeiras.

Em maio de 2004, o governo enviou ao Congresso uma proposta para mudança nesse

artigo 6o. alterando para em vez da Previdência recolher as parcelas dos empréstimos

devidos, os bancos dispensariam a intermediação da Previdência e, na hora de pagar os

benefícios aos aposentados, passariam a reter automaticamente os valores das parcelas

devidas. Enquanto essa mudança não era aprovada, em 13 de agosto de 2004 o

Presidente da República assinou o Decreto 5.180, que permitiu a todos os bancos operar

o crédito consignado para os aposentados, e não só aqueles que faziam os pagamentos

dos benefícios da Previdência. Em 27 de setembro de 2004, o Congresso aprovou as

mudanças e promulgou a Lei 10.953 que impulsionou o desenvolvimento do crédito

consignado no país.

Para Rodrigues et ai. (2005), o crédito consignado em folha de pagamento é

uma modalidade de empréstimo em que o devedor sofre um desconto no salário para

pagar a dívida com o banco. Apesar de a dívida ser do empregado, o empregador retém

parte do salário correspondente à prestação devida e transfere o valor para o banco. O
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limite máximo de retenção corresponde a 30% do salário.26 O empréstimo pessoal ou

crédito pessoal, por outro lado, permite ao devedor, tanto amortizar sua dívida ao

receber o salário, como direcionar seus recursos para outras finalidades - sujeito a

penalidades (judiciais ou extrajudiciais) que possa vir a receber pela quebra do contrato.

O mecanismo de retenção da renda ou de sua transferência ao banco pelo empregador

aumenta a garantia de recebimento na modalidade crédito consignado em comparação

com o empréstimo pessoal.

Segundo Kasznar (2006):

O crédito consignado democratizado deu ao consumidor inúmeras

oportunidades de aplicação e gestão financeira, antes dormitando no

limbo ou efetivados timidamente. Entre essas novas vantagens,

merecem consideração o fato de que os trabalhadores e aposentados

pegaram o crédito consignado, que é mais barato, e quitaram dívidas

que eram mais caras. Nesse sentido fizeram um swap de passivos e se

"hedgearam" contra custos mais altos. Ademais, com menor inflação,

passaram a ver melhor suas condições futuras de pagamento e

compararam para consumir mais e melhor.

A mudança na legislação do crédito consignado criou condições necessárias

de minimizar o risco dos bancos nos financiamentos a pessoas físicas, principalmente

para os aposentados e pensionistas. Com a redução do risco, existe uma redução na taxa

de juros, o que explica uma explosão dessa modalidade a partir de 2004. A participação

do crédito consignado no volume total de crédito pessoal passou de 34,75% em

dezembro de 2004 para 57,50% em dezembro de 2007.

26 Para aposentados e pensionistas do INSS a legislação que ampara o crédito consignado estabelece que a

parcela mensal comprometida não pode superar 30% da renda mensal líquida do aposentado. Esses

valores também são os mesmos para funcionários regidos pela CLT, e, além disso, se o trabalhador tiver

outros descontos em folha, o total da parcela não pode ultrapassar 40 % de seus rendimentos.
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Gráfico 24

Participação do crédito consignado no crédito pessoal (%) - Dez/04- Dez/07
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.

Além da queda nos juros, outro ponto positivo dessa modalidade de crédito é o

aumento nos prazos de financiamentos que podem chegar até 72 meses. Esse aumento

dos prazos e a diminuição dos riscos fizeram crescer o apetite dos bancos em oferecer

essa modalidade de crédito, aliado à redução nos juros, e por isso, a boa aceitação dessa,

por boa parte dos tomadores foram algumas razões que explicam o boom do crédito

consignado.

Apesar de, para alguns, esse mercado apresentar sinais de esgotamento,

acreditamos que é um mercado que ainda tem muito a ser explorado porque está

basicamente concentrado em funcionários públicos. As operações de crédito consignado

destinadas a funcionários de empresas privadas em dezembro de 2007 representava

apenas 13,15% do total dessa modalidade, e o seu crescimento ainda é lento, pois, dois

anos antes, essa participação era de quase 12%. Os bancos ainda parecem tímidos ao

oferecer o crédito consignado a esse público devido à alta rotatividade dos funcionários,

e, com isso, à elevação do risco da operação. A falta de estabilidade no emprego é uma

nova variável, e eleva os custos dessa modalidade, que conseqüentemente, eleva a taxa

de juros, e também dificulta o aumento dos prazos de financiamento. Porém, esse é um



nicho de mercado de grandes proporções porque o número de trabalhadores de carteira

assinada na iniciativa privada é muito maior do que no setor público. Se os bancos

começarem a se arriscar mais, ingressando mais ativamente no mercado de funcionários

de empresas privadas, poderemos vivenciar mais um boom dessa modalidade de crédito

no país.

Gráfico 25

Evolução de crédito consignado por categoria (R$ M) - Dez/04 - Dez/07

2491 am j j à s o n d wf má m j J"À sÓndctfmámjjásónd

- Trabalhadores - Total (RS M)
-Trabalhadores - Públicos (RS M)
- Trabalhadores - Privados (RS M)

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.

A ampliação nos prazos de financiamentos foi uma alavanca de suma

importância para a evolução de crédito neste período, pois possuiu efeitos positivos

tanto para os tomadores quanto para os credores. Esse fato se deveu porque, para os

mutuários, o maior prazo suaviza o pagamento do crédito à medida que possuem mais

tempo para a quitação da dívida, enquanto que para os credores aumenta a sua

rentabilidade na operação em razão dos juros cobrados. O aumento no prazo médio dos

financiamentos ajudou no aumento do nível de crédito na economia, sem que ocorresse

de forma simultânea uma redução drástica da taxa Selic.
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O financiamento de veículos a pessoas físicas foi um dos responsáveis para a

elevação desses prazos, já que, em janeiro de 2004, o prazo médio27 para essa

modalidade de financiamento era de 502 dias e cresceu para 590 dias em dezembro de

2007. Podemos verificar a importância da aquisição de veículos por pessoas físicas no

aumento do prazo médio dos financiamentos, no gráfico abaixo, quando comparamos a

outras significativas modalidades de crédito como o crédito pessoal e o financiamento

de outros bens.

Gráfico 26

Prazo médio em dias - 2004 / 2007
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen

O financiamento imobiliário também contribuiu de forma significativa para a

ampliação dos prazos médios de financiamento, saltando de 1.317 dias em dezembro de

2005 para 2.199 dias em dezembro de 2007. Com a queda da taxa básica de juros da

economia e o controle da inflação o crédito imobiliário voltou a ser um produto atrativo

para os bancos, o que justifica o crescimento dessas operações nos últimos anos.

Segundo o Banco Central, de janeiro de 2007 a dezembro de 2007, foram concebidos

27 Os prazos médios das modalidades correspondem à média do número de todas as operações ou parcelas
registradas na carteira. Esclarecimentos metodológicos adicionais podem ser obtidos na Circular n°.
2.957, de 30 de novembro de 1999 e no comunicado n°. 7.569, de 25 de maio de 2000, disponíveis no

S1SBACEN público. Para maiores informações www.bcb.gov.br.
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novos financiamentos habitacionais no valor de R$17.622 milhões (193.547 unidades),

em comparação com os R$9.177 milhões (111.296 unidades) entre janeiro de 2006 a

dezembro de 2006. Esses números representam acréscimo de 92,02% no valor nominal

dos financiamentos concedidos e de 73,90% no número de unidades financiadas.

Apesar de a retomada do crédito no país ter sido liderada pelos recursos livres,

não podemos deixar de destacar os avanços nos recursos direcionados28 pelo governo

para o sistema de habitação que, no ano de 2003, eram em média de R$23.104,17

milhões e passaram a ser em média de R$39.133,05 milhões em 2007.

Gráfico 27

Média anual dos Recursos Direcionados - Habitação

2003 2004 2005 2006 2007

Recursos Direcionados - Habitação (RS M) |

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Bacen.

28 Operações de crédito com recursos direcionados: operações realizadas com taxas ou recursos pré-
estabelecidos em normas governamentais, destinadas, basicamente, aos setores rural, habitacional e de

infra-estrutura. Para maiores detalhes www.febraban.org.br
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Contudo, esses números ainda estão muito aquém do esperado, pois o crédito

habitacional só representa 1,70% do PIB e 5% de todo o crédito ofertado na economia,

o que representa números muito inferiores quando comparado a outros países

emergentes. No México e no Chile, por exemplo, o crédito habitacional representa 53%

e 21 %, respectivamente, de todo o crédito ofertado na economia" .

Esses avanços no mercado de crédito se basearam em um contexto econômico

mais sólido, com a melhora nos fundamentos econômicos do país e um cenário externo

mais favorável, e, com isso, aumentando a credibilidade do governo e diminuindo as

incertezas para os agentes econômicos. Devemos ressaltar as melhorias alcançadas, mas

comparativos com períodos passados não são de grande relevância devido ao baixo

referencial de crédito existente. Ainda há espaço para um crescimento prolongado do

crédito, seja pela reacomodação dos spreads bancários, seja pela introdução de

inovações financeiras, que devem vir acompanhadas por contínuas melhoras nas

variáveis macroeconômicas.

1 Para maiores detalhes ver wwvv.bndes.gov.br
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6. Conclusão

O Brasil viveu uma restrição de crédito durante décadas com baixos níveis de

relação crédito/PIB, principalmente, se compararmos a números de países

desenvolvidos e até emergentes. Com a introdução do Plano Real, a partir de 1994, e

com a estabilidade monetária, acreditava-se que, de fato, o país conseguiria reverter essa

situação e apresentar um crescimento no volume de crédito no país, porém não foi isso

que ocorreu.

O contexto econômico externo, com as crises financeiras do México, Ásia e

Rússia nos deixou claras as vulnerabilidades da economia brasileira, e, aliado a

inconsistências na política fiscal anteriores ao plano, fizeram com que vivenciássemos

baixos índices de crescimento econômico e restrições ao crédito devido às incertezas em

relação ao futuro do país.

As altas taxas de juros, os elevados spreads bancários, a adesão ao Acordo de

Basiléia e a alta dívida pública foram alguns dos principais fatores para essa restrição de

crédito no país. Isso tudo gerou um grau de incerteza enorme para os agentes

econômicos em relação aos rumos da economia e da credibilidade do governo. Essa

situação fez com que os bancos demonstrassem toda a sua preferência por liquidez, e

alocassem boa parte de seus portfólios em títulos públicos que lhes geravam uma boa

condição de risco x retorno devido aos altos prêmios pagos por esses títulos da dívida

brasileira, em detrimento de ativos de crédito que eram mais arriscados em um país

como o Brasil.

Esse caos econômico vivido pela nação, que teve influência direta no baixo

nível de crédito, teve dois momentos cruciais em sua história, que aconteceram em

março de 1999 com a desvalorização monetária e a economia a beira de um colapso, e

em outubro de 2002 quando as incertezas geradas pelas eleições presidenciais

pressionaram a taxa de câmbio fazendo com que essa atingisse o seu maior nível

durante o Plano Real.
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Essa situação só começou a se reverter a partir de 2003, quando o país,

contando com um contexto internacional mais favorável, deu início a um ajuste fiscal

rigoroso, um expressivo acúmulo de reservas internacionais que garantia mais solidez

para enfrentar choques externos, uma redução lenta e gradual nas taxas de juros, e uma

importante melhoria na redução e no perfil da dívida pública.

Essas medidas ajudaram o Brasil a ingressar em novo ciclo de crédito na

economia saindo do nível de 21,80% do PIB em janeiro de 2003 para 34,80% em

dezembro de 2007. Essa evolução do crédito também foi conquistada pela mudança na

legislação do crédito consignado. A ampliação dos prazos médios nos financiamentos

também foi decisiva para o crescimento do crédito, pois, associada à redução lenta e

gradual da taxa de juros, fez com que os bancos obtivessem a rentabilidade esperada, e

ainda facilitou o pagamento do crédito pelos tomadores à medida que alongou o prazo

do financiamento.

Podemos considerar um determinante na evolução de crédito recente no país o

seu baixo valor de referência inicial, isto é, as comparações dos avanços obtidos são

feitas com base em um baixo volume de crédito acumulado em décadas passadas. E, por

isso, concluímos que o crédito ainda tem espaço para crescer na economia brasileira, e

esse crescimento pode estar baseado em duas alternativas: a primeira seria a exploração

do crédito consignado para funcionários de empresas privadas, na qual a sua

participação ainda é bem discreta quando comparamos aos funcionários públicos. Já a

segunda, seria através da reacomodação dos spreads por parte dos bancos, já que a

redução desses não acompanhou o nível da redução dos juros, e a queda do custo do

crédito alavancaria a demanda por mais crédito por parte dos tomadores.

Esse trabalho teve como objetivo mostrar que os agentes econômicos tomam

suas decisões baseados em expectativas em relação ao futuro, e que variáveis como

incerteza, cenários macroeconômicos e política fiscal, tiveram papel decisivo na

restrição de crédito vivida no país no período estudado. Com isso, os bancos mostraram

toda a sua preferência por liquidez em prol da rentabilidade em condições de incerteza.
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