Evolução dos Novos Instrumentos de Captação de Recursos no
Âmbito do Sistema Financeiro Nacional

O mercado de crédito no Brasil cresceu de forma
expressiva nos últimos dez anos, reflexo da consolidação
da estabilidade macroeconômica, de avanços
institucionais e de aperfeiçoamento da infraestrutura.
As principais fontes de recursos para a concessão de
crédito pelo sistema financeiro são, tradicionalmente,
depósitos à vista, a prazo e de poupança. Parcelas
dos depósitos à vista e de poupança são direcionadas
a financiamentos imobiliários, rurais e microcrédito,
conforme regulamentação do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil1. Nesse contexto,
depósitos a prazo – essencialmente Certificados e
Recibos de Depósitos Bancários (CDB/RDB) – são a
principal fonte de recursos no segmento de crédito livre.
Com as inovações introduzidas nos últimos anos, têm
aumentado a importância das captações por meio de
Letras Financeiras (LF), Letras de Crédito Imobiliário
(LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e
Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE).
As LF foram instituídas pela Resolução nº 3.836, de
25 de fevereiro de 2010. A principal característica
desse instrumento é o prazo mínimo de dois anos,
sendo vedado o resgate total ou parcial antecipado dos
recursos investidos. As LF podem ser emitidas por
bancos múltiplos, comerciais, de investimento e de
desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento
e investimento (financeiras), Caixa Econômica
Federal, companhias hipotecárias e sociedades de
crédito imobiliário. Podem conter cláusula de opção
de recompra pela instituição emissora (ou de revenda
para a instituição emissora)2. As LF têm valor mínimo
1/ Atualmente, para o crédito rural, as regras determinam o direcionamento de 34% dos recursos à vista e 67% dos depósitos da poupança rural apurado
no período de cálculo. O depósito de poupança rural foi criado pela Resolução nº 1.188, em setembro de 1986, com o objetivo de captar recursos
destinados ao desenvolvimento da agricultura. No mínimo 90% dos depósitos de poupança captados pelos bancos oficiais federais – Banco do Brasil,
Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia – e pelos bancos cooperativos, bem como até 10% dos depósitos de poupança dos demais bancos
são considerados poupança rural.
Em contrapartida, até 10% dos depósitos de poupança dos bancos oficiais federais e no mínimo 90% dos depósitos de poupança dos demais bancos
devem ser destinados ao crédito imobiliário, mediante a aplicação da alíquota de 65%. O crédito imobiliário conta também com recursos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dos depósitos à vista das caixas econômicas e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
2/ Desde que não tenham a taxa DI na composição de sua remuneração.

Dezembro 2013

|

Banco Central do Brasil

|

Relatório de Inflação

| 37

de R$150 mil (ou R$300 mil, se houver cláusula de
subordinação).

Gráfico 1 – Instrumentos de captação – Saldos
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As LCI e as LCA foram regulamentadas em 2004, pelas
Leis nº 10.931, de 2 de agosto, e nº 11.076, de 30 de
dezembro, respectivamente3. São títulos lastreados em
créditos imobiliários ou agropecuários e são utilizados
como fonte de recursos por instituições que atuam nesses
segmentos. Assim como as Letras Financeiras, são isentas
de recolhimentos compulsórios e, para investimentos
realizados por pessoas físicas, de imposto de renda.
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Gráfico 2 – Instrumentos de captação – Incremento
em 12 meses
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Gráfico 3 – Instrumentos de captação selecionados –
Representatividade relativa
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Destaque-se, adicionalmente, que LF, LCI e LCA
podem ser negociadas em mercados secundários ou
utilizadas como garantia, por exemplo, em operações
com derivativos.
Os DPGE foram instituídos pela Resolução nº 3.692, de
26 de março de 2009, alterada pela Resolução nº 4.115,
de 26 de julho de 2012. A característica mais relevante
desse instrumento é a garantia do Fundo Garantidor de
Crédito (FGC), para aplicações de até R$20 milhões4.
Os DPGE devem ter prazos mínimo de doze meses e
máximo de 36 meses, sendo vedados resgates totais ou
parciais antes dos vencimentos. Os DPGE têm ganhado
espaço como instrumento de captação, de modo especial
no segmento de instituições financeiras de pequeno
e médio portes. Dadas as suas condições especiais,
foram definidos diversos limites para a emissão desses
depósitos, entre os quais o limite máximo de emissão
R$5 bilhões por instituição financeira.
De forma geral, as emissões desses novos instrumentos
cresceram de modo expressivo a partir de 2010 (Gráficos
1 e 2).
A comparação entre a evolução dos CDB/RDB e da soma
dos saldos das LF, LCI, LCA e DPGE indica participação
crescente do segundo grupo de instrumentos como fonte
de recursos para concessão de empréstimos no segmento
de crédito livre. Nesse sentido, conforme o Gráfico 3,
a representatividade das LF, LCI, LCA e DPGE passou
de 13%, em dezembro de 2010, para 42% em outubro
de 2013.

3/ As LCI podem ser emitidas por bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica Federal, sociedades
de crédito imobiliário, companhias hipotecárias e associações de poupança e empréstimo. As LCA podem ser emitidas por qualquer instituição
financeira.
4/ A cobertura do FGC para aplicações em CDB/ RDB, LCI e LCA é limitada, atualmente, a R$250 mil.
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Em linhas gerais, a participação dos novos instrumentos
(LF, LCI, LCA e DPGE) nas captações de recursos do
sistema financeiro nacional aumentou acentuadamente
no período recente. Essa evolução em parte reflete
características desses instrumentos, como isenção de
tributos e de recolhimentos compulsórios.
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