
Introdução:

Este relatório visa abordar os mais recentes desenvolvimentos no mercado de crédito brasileiro. Nele,

buscaremos compreender as forças que gerenciam a dinâmica por trás da evolução da concessão do

crédito livre e direcionado e das taxas de juros para pessoas físicas (PFs) e pessoas jurídicas (PJs). Para

efeito de comparação, analisaremos como o comportamento do mercado durante a crise da covid-19

difere do comportando observado durante a crise econômica de 2014-2016.

Recessões econômicas, geralmente decorrentes de uma queda da demanda agregada, resultam na

elevação na taxa de inadimplência. Decorre deste fato uma menor propensão a emprestar por parte dos

bancos que, ao se defrontarem com uma maior possibilidade de não-pagamento (default), contraem a

oferta de crédito e cobram maiores taxas de juros frente a uma maior percepção de risco. A demanda

por crédito, por sua vez, terá um comportamento diferenciado a depender, entre outros fatores, do perfil

do endividado, além do nível de alavancagem durante o período pré-crise.

Em suma, durante uma crise econômica, deveríamos, em primeira instância, observar a contração na

concessão de crédito junto de um avanço nos spreads (diferença entre a taxa de aplicação e a taxa de

captação ), que resultam em taxas de juros mais elevadas. Para tanto, observe, nos gráficos abaixo, a

contração de crédito e elevações nos spreads para PFs e PJs verificados durante e após a crise econômica

de 2014-2016.
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Note como a partir do dezembro de 2014, quando a crise se fez sentir sobre a economia brasileira de

forma mais aguda, observamos exatamente o descrito acima. Nota-se uma súbita elevação na

inadimplência acompanhada de uma elevação dos spreads e a contração do volume de crédito

concedido. Após atingir um pico de R$ 154 bilhões em dezembro de 2014, a concessão de crédito para

PFs caiu 16,41% para R$ 128 bilhões em maio de 2015. Para as PJs, no mesmo período, o pico foi de R$

182 bilhões para R$ 139 bilhões; movimento que configurou queda de 23,58%. Durante a mesma janela

temporal, o spread para PJs e PFs aumentou, respectivamente, em 16,77% e 15,62%.



Comparando as crises:

Vejamos agora o comportamento do mercado durante a crise que aflige a economia brasileira

atualmente. Comparar o comportamento do mercado de crédito em ambas as crises auxiliará no

entendimento da crise atual. Na seção que segue, avaliaremos tanto o comportamento do crédito livre

quanto do crédito direcionado, dissecando os fatores que determinaram os movimentos.

Mercado de Crédito

Concessão de Crédito Livre para PFs e PJs:

No que se refere ao desenvolvimento da concessão de crédito durante a crise atual, encontramos uma 

congruência de movimentos com a crise de 2014-2016. Como se pode observar no gráfico abaixo, houve 

uma queda generalizada na concessão de crédito livre para pessoas físicas. 

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Total do Crédito Livre pra PF (R$ bilhões)

2014 - 2015 2019 - 2020

Esta queda foi fortemente influenciada pela baixa nas concessões de cartão de crédito à vista e

financiamento de veículos, componentes altamente sensíveis ao ciclo econômico. Este último foi

particularmente afetado durante esta crise devido às medidas de restrições à mobilidade que, ao tornar o

uso diário do veículo algo passageiramente obsoleto, deixou o financiamento de veículos menos atrativo.

Entre o pico de dezembro e a última leitura de maio, a concessão de crédito para financiamento de

veículos caiu 48,47% durante a atual crise e 36,75% na crise anterior.
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Concomitantemente, observou-se uma queda na concessão de crédito emergencial, definido pelo BCB

como o crédito rotativo e cheque especial. Sabe-se que a crise atual afetou a renda de indivíduos com

trabalho desqualificado – que por via de regra exercem funções que dependem do contato social e que

são geralmente os que carecem de educação financeira e utilizam mais os limites do cheque especial –

de forma desproporcionalmente maior que o trabalhador qualificado.

É por esta razão que, ao contrário da crise de 2014-2016, a concessão de crédito no cheque especial

sofreu uma queda acentuada de 30,52% entre dezembro e maio de 2019-2020. Na crise de 2014-2016 ,

quando essa discrepância não foi verificada entre os trabalhadores afetados, verificou-se um ligeiro

aumento de 3,05% na mesma janela temporal.
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Na contramão, verificou-se um forte aumento no crédito para renegociação. Esta modalidade também é

especialmente usada pelas classes mais baixas da sociedade que, em momentos de aperto financeiro, optam por

contrair crédito na tentativa de rolar suas dívidas. No mesmo período de dezembro a maio, o crédito para

renegociação de dívida cresceu 16,54% em 2014-2015, ao passo que avançou a um ritmo de 184,0% na crise atual.
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No que se refere à expansão do crédito para as empresas, observou-se um comportamento ligeiramente diferente

com relação à crise de 2014-2015. Por mais que a tendência geral do total do crédito concedido entre dezembro e

maio tenha sido negativa, isto não ocorre quando encurtamos a janela temporal para dezembro e março. Neste

período, a concessão de crédito livre para PJs avançou 14,65% em 2019-2020, ao passo que caiu 9,77% durante a

recessão de 2014. Isto também não ocorre quando abrimos as modalidades e olhamos os diferentes componentes

de crédito para PJs.
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O avanço do crédito em março coincidiu com a implementação das medidas de isolamento social. Isso ocorreu

porque, ao antecipar a enorme queda nos fluxos de caixa que acompanharia a súbita redução do consumo derivada

de tais medidas, empresas optaram por reforçar seu caixa via captação de recursos para financiar capital de giro.

É interessante notar a diferença de comportamento desta modalidade de crédito entre as duas crises. Em boa parte,

a forte elevação desta modalidade durante a crise da covid-19 reflete a incorporação das incertezas com relação ao

prolongamento das medidas de distanciamento social. Em linhas gerais, o racional seria: quanto mais longa a

quarenta, mais crédito é necessário agora. Assim, é possível compreender por que durante a atual crise, entre

dezembro e maio, tal modalidade aumentou em 16,54%, ao passo que caiu 28,78% durante a crise de 2014-2015.

Os recursos utilizados para financiamento de exportações também tiveram comportamentos notavelmente

diferentes entre as duas crises. Entre dezembro e março, esta modalidade de crédito avançou 219,6% durante a

atual crise e caiu 16,5% durante a crise anterior. Entre dezembro e maio, no entanto, houve expansão de 58,56% na

crise da covid-19 e redução 9,68% na crise de 2014-2015.

A divergência de comportamento ocorre pela seguinte razão: na época (2014-2015), boa parte do mundo já havia

se recuperado da crise de 2008, fomentando a demanda estrangeira por exportações brasileiras e tornando a

contração de crédito para financiar exportações relativamente desnecessária. Durante a atual crise, no entanto,

observa-se uma elevada contração da renda estrangeira que, a despeito da elevada depreciação da taxa de câmbio,

pressiona negativamente as exportações. Neste contexto, voltou a ser atrativo contrair recursos para financiar as

exportações.
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Comportamento dos spreads do Crédito Livre para PFs e PJs:

No que se refere ao comportamento dos spreads, notamos uma divergência bastante acentuada entre a

crise de 2014-2016 e a crise do coronavírus. Observe, no gráfico abaixo, como o comportamento do

spread total do crédito livre, que contempla tanto PFs quanto PJs destoa consideravelmente nesta crise

vis-à-vis o comportamento dos spreads durante a crise de 2014-2016.
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Durante a crise de 2014, o spread avançou tanto para PFs quanto para PJs, entre dezembro e maio,

18,20%, em linha com a teorização de que, em momentos de deterioração do ambiente

macroeconômico, instituições financeiras encarecem o custo do crédito devido à atribuição de maiores

prêmios de risco. Durante a atual crise, porém, verificou-se o contrário. Os spreads associados à

concessão de crédito livre caíram, na mesma janela, 11,8%.

Estamos, portanto, diante de um enigma: dado que em ambas as crises se observou uma deterioração da

conjuntura, por que observamos comportamentos distintos para as taxas de juros?

A resposta para tal pergunta encontra-se quando analisamos a diferença de comportamento dos

seguintes fatores: a condução da política monetária, a situação fiscal do país e, em menor grau, no

comportamento da inadimplência de PFs e PJs.

O comportamento da política monetária durante as duas crises foi drasticamente diferente. Veja o

gráfico abaixo, que traça a evolução da taxa Selic (a taxa básica da economia). Enquanto na primeira crise

– em função da aceleração de pressões inflacionárias derivadas de uma série de erros associados à

política fiscal – a taxa se elevou substancialmente durante o período considerado, na segunda nota-se

uma forte queda, que já vinha em curso desde meados de 2019. Logicamente, a diferença de

comportamento da taxa básica tem efeitos de ordem diferente sobre o custo do crédito no mercado.

Enquanto o aumento da Selic encareceu o crédito no primeiro caso, os cortes na taxa de juros

baratearam o crédito no segundo, explicando parcialmente o porquê da queda observada nos spreads

durante 2019-2020.
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O cenário fiscal em ambos os períodos, a despeito de certas similaridades, também se alterou

drasticamente, exercendo efeitos distintos sobre a evolução do custo de crédito. No primeiro caso, é

notável lembrar que o ano de 2014 foi o primeiro a registrar déficit nas contas primárias do governo

após 16 anos de superávit. Tal movimento foi gerador, junto com a queda do PIB, de uma elevação na

razão dívida/PIB. Cientes de que o cenário fiscal trilhava em direção à insustentabilidade, instituições

financeiras passaram a exigir maiores taxas de juros nos leilões de títulos públicos efetuados pelo

Tesouro Nacional. Estes maiores juros, por sua vez, foram naturalmente repassados para o mercado de

crédito privado, acentuando a elevação no custo do crédito.

Ao longo do tempo, por mais que o Tesouro Nacional seguisse registrando déficits, houve uma reversão

de tendência em direção ao superávit com a aprovação da PEC do Teto de Gastos que, ao instaurar uma

importante âncora fiscal em 2017, reduziu os riscos associados à percepção da sustentabilidade das

contas públicas. Isto, conjugado à queda na taxa Selic que vinha ocorrendo desde 2016, começou a

conter a trajetória explosiva da dívida pública e atenuou os prêmios exigidos pelas instituições

financeiras nos leilões de títulos públicos do Tesouro Nacional. A aprovação da reforma da Previdência

no final do ano passado contribuiu para esta melhora de sentimento e juro exigidos, influenciando

positivamente o custo do dinheiro no mercado de crédito.
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Sobre a inadimplência, é possível observar no gráfico abaixo que, em ambas as crises, entre dezembro e

maio, nota-se um aumento de magnitude similar na inadimplência. Na primeira, verificou-se um

aumento de 8,58%, enquanto na segunda, de 8,10%. O principal ponto da questão, porém, é que por

mais que a taxa de inadimplência tenha acelerado entre dezembro e maio na crise da covid-19, ela

voltou em maio de 2020 para os patamares verificados em janeiro de 2019. Durante a crise anterior, no

entanto, a taxa de inadimplência acelerou 6,3% em maio para além do limiar verificado em janeiro 2014.

Além do mais, note como a curva de inadimplência associada a atual crise situa-se abaixo da curva de

2014-2015, o que significa que entramos nesta crise com um nível de inadimplência inferior – fato que

torna aumentos nos spreads menos acentuados. Para efeito de comparação, note como a diferença

percentual entre o mês de março em 2015 e em 2019 é de 13,24%.
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Concessão de Crédito Direcionado para PFs e PJs:

No que se refere à expansão do crédito por parte das instituições financeiras públicas, em especial o

BNDES, também notamos comportamentos distintos durante as crises. Aqui, destacaremos o importante

papel dos bancos públicos para garantir o fluxo de crédito em direção às PFs e às PJs. O crédito

direcionado total para PFs cresceu, entre dezembro e maio, 2,4% durante o ano de 2019-2020, ao passo

que caiu 42,9% durante o mesmo período dos anos 2014-2015.

A constante elevação no montante de crédito direcionado ofertado para PFs a partir de janeiro durante a

crise atual foi puxada, primordialmente, pelo segmento de crédito rural. Como se pode observar, o

crédito rural para esta categoria, durante a atual crise, cresceu, entre dezembro e maio, 15,48%, ao passo

que caiu 39,25% durante a crise anterior no mesmo período.

A lógica por trás de tais movimentos acompanha àquela observada para o financiamento de exportações

das empresas. Na atual crise, produtores rurais defrontam-se com uma queda acentuada da demanda

estrangeira e nos preços internacionais das commodities, tornando o financiamento de crédito rural mais

atrativo. Durante a crise anterior, no entanto, a demanda estrangeira não estava debilitada como está

hoje, tornando o financiamento de produtores agrícolas, muitos deles exportadores, menos necessário.
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No crédito direcionado para PJs, nota-se movimentos similares aos das PFs. O crédito direcionado total,

cresceu, entre dezembro e maio, 21,76% durante 2019-2020, ao passo que caiu 47,15% durante 2014-

2015.

Assim como no crédito direcionado para PFs, o crédito direcionado total para PJs cresceu muito em

função da expansão do crédito rural. Neste segmento, vê-se um aumento de 7,45% entre dezembro e

maio para 2019-2020 e uma queda de 32,3% para 2014-2015. Entre janeiro e maio, no entanto, a

expansão do crédito durante a atual crise é muito mais elevada: 181,3%. Durante a crise anterior, em

igual período, a expansão foi de 26,5%.

Destaca-se, no entanto, a forte presença do BNDES em suportar as empresas durante a atual crise

(movimento que não se configurou com relação às PFs). Recursos que fluíram do BNDES para PJs

durante a crise atual, entre dezembro e maio, aumentaram em 324,63%. Durante a crise de 2014-2015

observou-se uma retração de 50,06% referente ao período mesmo período.

A forte expansão do crédito direcionado para PJs por parte do BNDES centralizou-se, principalmente, no

financiamento de capital de giro das empresas. É possível observar isto no gráfico da seguinte página.

Note que durante os anos de 2014-2015, tal modalidade de crédito apresentou forte contração nos

intervalos de dezembro-maio e janeiro-maio da ordem de, 74,88% e 44,44%, respectivamente. Durante a

atual crise, houve um avanço extremamente robusto. No primeiro intervalo, de dezembro a maio, a

expansão é de 2.726,1%, enquanto no intervalo de janeiro a maio, a expansão é ainda mais intensa:

6.400,0%.
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Comportamento dos spreads do Crédito Direcionado para PFs e PJs:

Assim como no mercado de crédito livre, os spreads associados ao crédito direcionado também tiveram

um comportamento distinto daquele observado na recessão de 2014 -2015. Como se pode ver no

gráfico abaixo, o spread total, que abarca tanto PFs quanto PJs, apontou uma queda entre dezembro e

maio, de 5,19%, ao passo que houve um aumento de 16,96% durante a crise anterior. Boa parte desta

redução no spread total do crédito direcionado guarda forte relação com as medidas de estímulo

promovidas pelo BCB em conjunto com o Tesouro Nacional e o BNDES. Uma delas é o programa de

auxílio a PMEs, que ofereceu crédito para financiar a folha de pagamentos a taxas de juros iguais à taxa

Selic.
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Note como a queda no spread do crédito direcionado para PJs passou por uma queda

substancialmente maior do que o spread para PFs durante a atual crise. Ao passo que foi reduzido em

12,04% entre dezembro e maio para as PJs, o mesmo recuou apenas 1,35% para PFs. Tal movimento é

indicativo de que as medidas de sustentação ao crédito beneficiaram muito mais as empresas dos que

as famílias. De fato, todos os programas implementados pelo BCB tinham como alvo principal as firmas.



Visão Geral:

Ao todo, observamos que o mercado de crédito brasileiro apresentou tanto comportamentos distintos

quanto similares aos verificados durante a recessão de 2014-2016 na crise atual.

No que se refere à concessão de crédito para PF e PJs, houve uma redução no montante geral de crédito

concedido, em linha com a expectativa de que, em momentos de elevado risco, há uma contração na

oferta de crédito por parte das instituições financeiras.

Destacamos também o comportamento do crédito livre emergencial, de renegociação, de cartão de

crédito à vista e de financiamento de veículos para PFs, pontuando as diferenças de intensidades e

direção entre as duas crises. Observamos que, de modo geral, a queda no crédito para financiamento de

veículos e cartão de crédito à vista na atual crise foi consideravelmente maior, ao passo que o crédito

emergencial (crédito para cartão de crédito rotativo e cheque especial) apresentou um comportamento

distinto em termos de direção devido aos efeitos que a atual crise exerce sobre o trabalho

desqualificado. O crédito para renegociação, por sua vez, também apresentou efeitos de maior

intensidade durante a crise atual.

Ainda no segmento de crédito livre, pontuamos como a concessão de recursos para empresas, além de

contrair de forma generalizada, apresenta comportamentos distintos em termos de intensidade e direção

quando dissecadas as modalidades. Destacamos a forte elevação na concessão de crédito para

financiamento de capital de giro e exportações – comportamento que não foi observado com a mesma

intensidade durante a crise de 2014-2016.

No segmento de crédito direcionado, notou-se, no entanto, um aumento no total de crédito concedido

tanto para PFs quanto para PJs durante a crise do coronavírus. Este movimento foi puxando

principalmente pela elevação consistente, em ambos os casos, do crédito rural. As PJs, por sua vez,

apreciaram um impulso adicional devido à expansão de crédito para, assim como no caso do crédito

livre, financiar o capital de giro frente à derrocada de demanda que acompanhou a implementação de

medidas de isolamento social.

Assim, ao contrário da crise anterior, os spreads totais do crédito livre e direcionado apresentaram um

movimento descendente. No crédito livre, tal queda justifica-se a partir da diferença do cenário fiscal-

monetário entre 2014-2016 e 2019-2020. No crédito direcionado, tal movimento baixista repercutiu as

medidas de sustentação do crédito implementadas pelo BCB junto ao BNDES e Tesouro Nacional. Não

obstante, os dados deixaram claro que tais programas foram mais benéficos para as empresas do que

para as famílias. Ao passo que o spread para PJs caiu, o prêmio de risco para as famílias ficou

relativamente constante.
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