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Alterações no cálculo do spread bancário
Em 1999, o Banco Central divulgou o primeiro estudo sobre juros e spread bancário,
evidenciando a prioridade governamental em reduzir os juros cobrados pelos bancos em
suas operações de crédito. No referido estudo, o spread bancário foi definido como a diferença
entre a taxa ativa de juros e a taxa dos Certificados de Depósitos Bancários (CDB), essa
utilizada como referência de custo de captação. A mesma taxa de captação era aplicada
como referência de custo no cálculo dos spreads das diversas modalidades de crédito, sem
o diferenciar pelo prazo.
Visando aperfeiçoar a metodologia inicial, foram introduzidas modificações para apurar
a influência do prazo nas taxas de captação, e conseqüentemente nos custos das instituições.
Para as modalidades com prazo médio em torno de trinta dias, manteve-se a taxa de CDB
como referência. Para as de prazo maior, foram utilizadas como custo referencial as taxas
médias dos contratos de swaps Depósito Interfinanceiro (DI) x pré, calculadas pela Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F), com prazos semelhantes aos das modalidades. A agregação
em taxas para pessoa jurídica e pessoa física foram obtidos por meio dos custos das
modalidades que compõem cada segmento, ponderados pelos respectivos saldos.
Os resultados obtidos pela nova metodologia, reproduzidos no gráfico abaixo, situaramse abaixo do spread referenciado em CDB, reflexo do custo mais elevado de modalidades
com prazos mais dilatados, como aquisição de veículos e crédito pessoal, que possuem
forte peso na carteira. Nos momentos em que houve maior estabilidade no mercado de juros,
o spread bancário referenciado na curva de juros apresentou comportamento e valores
próximos ao anterior, visto que a menor inclinação da curva reduz a diferença entre as taxas
de curto e longo prazo.
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Entretanto, em momentos de incerteza, como o ocorrido a partir de março de 2001, a
nova metodologia conseguiu captar com maior eficiência a volatilidade do mercado. Enquanto
a forma de cálculo anterior registrava crescimento, devido à elevação da taxa ativa e
manutenção do CDB, o novo spread bancário manteve o patamar até julho, revelando o
aumento dos custos de captar recursos a médio e longo prazo. A partir de agosto, as taxas
ativas registraram crescimento mais vigoroso, aumentando o spread, devido à pressão dos
custos de inadimplência. As instituições promoveram alterações mais profundas em suas
políticas de crédito, restringindo o acesso aos financiamentos e aumentando a taxa para
cobrir o aumento do risco de crédito.
O aumento da dispersão entre as duas metodologias ocorrido em momentos de crise,
como o segundo semestre de 1998 (Crise da Rússia), o primeiro semestre de 1999
(Desvalorização do real) e a partir de março de 2001 (Crise da Argentina) é decorrente da
maior inclinação da curva de juros, cujas taxas dos prazos mais dilatados sofreram majoração
superior às taxas de curto prazo. A diminuição da volatilidade reduziu gradualmente o hiato
entre elas.

situando-se em 25,2 p.p. em fevereiro. O spread associado às
operações com pessoas físicas manteve-se relativamente estável,
alcançando 52,9 p.p. no final do trimestre. Esse resultado refletiu a
redução de 1,5 p.p. na taxa passiva para o segmento e a queda nas
taxas de juros ativas. Destaque-se que as taxas de contratos de swap
DI x pré de longo prazo registraram, no período, quedas mais
acentuadas do que as taxas de curto prazo.
Com vistas a estimular a redução do fator risco na composição
do spread bancário, o Conselho Monetário Nacional (CMN)
editou a Resolução 2.933, de 28.2.2002, autorizando a realização
de operações de derivativos de crédito por parte do sistema
financeiro.
Os prazos médios das operações de crédito mantiveram crescimento
moderado, comportamento observado durante a maior parte de 2001.
Nesse contexto, os prazos relativos a fevereiro de 2002 totalizaram
103 dias no segmento de crédito a empresas e 301 dias no de
empréstimos a pessoas físicas, superando em 3 dias, em ambos os
segmentos, os valores registrados em novembro de 2001.
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