Discurso do Diretor Anthero na Expansão do Crédito no Brasil – como criar
oportunidades de forma segura
É com grande satisfação que participo, em nome do Sr. Presidente do Banco Central, Alexandre
Tombini, deste Seminário sobre Expansão do Crédito no Brasil, proferindo estas palavras iniciais.
Inicialmente, não poderia deixar de parabenizar a organização do evento, em especial a Cetip,
representada aqui pelo seu Diretor-Presidente Luiz Fernando Fleury e a Caixa Econômica
Federal, representada pelo seu vice-presidente de Governo, José Urbano Duarte.
Este evento é uma excelente oportunidade para refletir sobre o comportamento do crédito nos
últimos anos, como essa evolução no Brasil é sustentável, tendo em vista que decorre de
mudanças estruturais na economia do País, para explorar a relação entre crédito e
desenvolvimento econômico, e, claro, discutir os elementos que concorrerão para que essa
expansão não resulte em vulnerabilidades à economia nacional, ou, como bem define o próprio
título do Seminário, discutir como “criar oportunidades de forma segura”, nesse ambiente de
expansão do mercado crédito.
Pretendo aproveitar o momento para fazer uma breve retrospectiva dos fatos que levaram ao
atual estágio da economia brasileira, caracterizado pelo significativo desenvolvimento do crédito.
A estabilidade macroeconômica, que começou a ser concretizada a partir da década de 90,
resultou em grandes transformações na nossa economia. Algumas medidas adotadas pelo
governo brasileiro, a exemplo do Plano Real, do regime de metas para a inflação, do câmbio
flutuante, de uma política fiscal comprometida com a sustentabilidade das contas públicas e uma
política de inclusão social foram determinantes na construção de um cenário distinto e, claro,
muito mais promissor para o nosso País.
Mais do que a adoção de tais medidas, foram a capacidade e a determinação de se manter a
estabilidade macroeconômica – e seus pilares –, ao longo desses anos, mesmo com o País
exposto a fortes pressões internacionais e crises globais, que consolidaram o círculo virtuoso
entre o crescimento da economia e o mercado de crédito.
Essa estabilidade, ao conceder maior previsibilidade e segurança aos agentes econômicos,
permitiu o alongamento do horizonte de planejamento, viabilizando o aumento dos investimentos
– motor do crescimento econômico – e do consumo das famílias. Ou seja, o crescimento
proporcionado pela estabilidade permitiu, entre outros ganhos, queda acentuada nas taxas de
desemprego, maior distribuição de renda e melhora significativa na qualidade de vida e na
sensação de bem estar da população.

A combinação estabilidade, crescimento, emprego, renda, entre outros fatores, fez com que o
crédito saltasse de pouco mais de R$ 400 bilhões, em janeiro de 2004 (24,3% do PIB), para mais
de R$ 2,2 trilhões, em setembro de 2012 (51,5% do PIB). Como o crédito se caracteriza por ser
um grande impulsionador do crescimento, o aumento do volume aquece a demanda no mercado
interno e, assim, atua diretamente – e de forma positiva – no desempenho do PIB.
É importante destacar que esse crescimento significativo do crédito se deu conjuntamente com
uma melhoria da qualidade dos créditos concedidos. Da carteira de crédito de pessoa física
existente em dezembro de 2004, por exemplo, apenas 40% possuíam algum tipo concreto de
garantia. Na carteira de junho de 2012 esse percentual chega a 62%.
E não somente o crédito de consumo aumentou de maneira significativa. Outra modalidade de
crédito importante - o crédito imobiliário - igualmente apresentou grande expansão, evoluindo de
1,45% do PIB, em janeiro de 2004, para 5,9% do PIB, em setembro de 2012. Apesar desse salto,
há ainda muito espaço para aumento do crédito imobiliário no Brasil, visto que, enquanto que na
maioria dos países avançados o crédito imobiliário corresponde à maior fatia do endividamento
das famílias, por aqui ainda representa menos de um quarto do estoque de crédito destinado às
pessoas físicas.
Cabe registrar que a quase totalidade desse crédito é direcionado às famílias para a compra do
seu primeiro imóvel, para moradia, o que resulta na substituição do aluguel por uma prestação,
com o benefício adicional de aumento do patrimônio dessas famílias.
Um dos mais importantes fatores que impulsionaram o crédito imobiliário foi a instituição da
alienação fiduciária. A alienação fiduciária proporcionou maior eficácia, comparativamente à
hipoteca, em razão da maior celeridade na execução da garantia. Isso resultou em redução
significativa da inadimplência dos financiamentos imobiliários e abriu espaço para aumento da
oferta e para redução das taxas cobradas.
Independentemente da modalidade, os níveis de crescimento e democratização do crédito
alcançados no País não teriam sido atingidos em bases seguras e equilibradas sem um esforço
permanente de aperfeiçoamento do arcabouço prudencial e regulatório e das práticas de
supervisão das Instituições Financeiras.
Apenas para ficar nos movimentos mais recentes, citaria, inicialmente, a criação do Comitê de
Estabilidade Financeira (Comef), que reúne, a cada dois meses, a diretoria colegiada do Banco
Central e os departamentos das áreas de regulação, supervisão e da área econômica para
discutir a evolução do Sistema Financeiro Nacional, sob diferentes óticas – regulatória,
econômica, financeira, mercadológica, concorrencial. São reuniões de intensa reflexão que

contribuem de forma decisiva para a formulação de políticas e ações do Banco Central no campo
da estabilidade.
Reorganizamos e ampliamos o escopo de atuação da supervisão das instituições financeiras,
introduzindo diretrizes e instrumentos mais modernos e eficazes. Com isso, conseguimos
aperfeiçoar e reforçar as ações preventivas, inclusive, quando cabível, determinando a adoção de
planos de solução de problemas ou mesmo impondo restrições operacionais. Aperfeiçoamos
também as práticas cotidianas de supervisão, tornando-a mais abrangente e, principalmente,
mais intrusiva.
Esse esforço também contemplou significativa melhoria nas informações sobre as operações de
crédito. O monitoramento dessas operações permitiu uma maior compreensão sobre a dinâmica
do crédito, o desenvolvimento de novas ferramentas de análise e a atuação cada vez mais
tempestiva, sempre com vistas a mantermos nosso sistema financeiro sólido e eficiente.
Nesse sentido, o Banco Central do Brasil promoveu, por exemplo, diversos aprimoramentos no
seu Sistema de Informações de Crédito (SCR) com o intuito de possibilitar às instituições
financeiras e à Supervisão Bancária o acompanhamento de forma mais acurada do processo de
concessão de crédito. A mudança do limite de identificação de clientes, de R$5.000 para
R$1.000, resultou em um aumento no volume de clientes identificados de 35 milhões, no final de
2011, para 64 milhões, em maio de 2012. São mais de 480 milhões de registros individualizados
(antes eram cerca de 150 milhões) com informações detalhadas sobre cada uma dessas
operações de crédito, abrangendo noventa e nove por cento do montante de crédito existente no
âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Trata-se, portanto, de um instrumento poderoso,
praticamente inédito entre os supervisores financeiros internacionais, capaz de prover
informações para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições, se
constituindo em instrumento para o monitoramento pelo BCB da qualidade da evolução do
crédito.
Todo esse enorme volume de informações tem sido exaustivamente utilizado nos trabalhos de
supervisão, procedendo-se a diversos cruzamentos com outras bases de dados e a aplicação de
testes estatísticos capazes de discriminar comportamentos atípicos que podem consistir desde
problemas de qualidade, a operações de elevado risco e até indícios de fraudes.
Além do benefício direto à supervisão das instituições e do sistema financeiro, a amplitude e o
detalhamento das informações de crédito permitem a implantação de ações, na extensão e na
intensidade apropriadas, relacionadas à política creditícia e à estabilidade financeira, como a
adoção de medidas macroprudenciais.

Na mesma linha, a existência de informações de baixo valor, majoritariamente direcionadas para
clientes de menor faixa de renda, possibilita a adoção de medidas de proteção e de estímulo à
inclusão financeira, de forma a fomentar o crédito sustentável, sem os efeitos colaterais do
superendividamento ou do comprometimento excessivo da renda.
De forma geral, o maior intercâmbio de informações entre as instituições financeiras sobre o
montante de débitos e responsabilidades de clientes em operações de crédito, permite a
concessão de crédito numa base mais segura, bem como reduz a assimetria de informações
entre a instituição e o tomador, aprimorando, assim, o processo de avaliação e de precificação
das operações de crédito.
Em adição, ressalta-se também a edição do decreto que regulamentou os cadastros positivos
privados, que devem ampliar a base de informações de crédito, ao consolidar tanto os créditos
concedidos pelas instituições financeiras quanto aqueles providos pelas empresas não
financeiras, permitindo assim a identificação e a geração de melhores condições para a obtenção
de crédito àqueles tomadores com histórico de adimplemento.
Os aprimoramentos regulamentares na área do crédito não param aí. Na mesma linha, a
constituição e o desenvolvimento da C3 vêm trazendo mais segurança e transparência ao
mercado de cessão de crédito, reduzindo a assimetria de informações entre o cedente e o
cessionário e abrindo espaço para a expansão saudável desse mercado.
Outro importante avanço para a análise do risco de crédito das empresas foi a constituição da
Central de Exposição a Derivativos (CED), que registra as exposições assumidas pelas empresas
por meio de operações com instrumentos derivativos, trazendo maior transparência a esse
mercado, na medida em que permite aos bancos conhecer a exposição das empresas com quem
operam nesses produtos.
Essas iniciativas, e inúmeras outras aqui não mencionadas, contribuíram para tornar mais efetivo
e eficaz o processo de supervisão em todas as suas fases, do monitoramento regular às ações
corretivas.
Como resultado do contínuo esforço de aperfeiçoamento, a excelência da supervisão brasileira foi
recentemente reconhecida pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, que
considerou o Brasil como detentor de “forte regulação e supervisão" além de ótima adesão aos
Princípios de Basileia.
Por isso, posso afirmar que temos hoje um sistema financeiro ainda mais forte, capaz de
contribuir de forma efetiva para o crescimento sustentável do nosso País e, em especial, do
mercado de crédito.

Apesar do ciclo de desaceleração enfrentado pelo país em 2011, resultado de condições
adversas da economia, a recuperação da atividade econômica vem-se consolidando
gradualmente. Os setores da economia têm apresentado ótimas perspectivas graças aos bons
números dos fatores que impulsionam a demanda. Dentre esses números, destaca-se a baixa
taxa de desemprego, em apenas 5,4% em setembro, mínimo histórico, sustentada por uma
criação de emprego que permanece vigorosa, além da renda e do crédito, que permanecem em
consistente trajetória de crescimento.
Ademais, o governo vem introduzindo na economia diversos estímulos monetários e financeiros,
visando promover o crescimento, cujos efeitos se materializam com alguma defasagem, tais
como:








Redução da taxa básica de juros;
Redução dos depósitos compulsórios;
Melhoria das condições de liquidez do sistema financeiro;
Melhoria das condições de financiamento para famílias e empresas;
Incentivos fiscais e tributários.
Estimulo a instrumentos de funding de longo prazo, como a Letra Financeira
Incentivo a novas modalidades de crédito.

Em relação à inadimplência, as principais modalidades de crédito das famílias já apresentam
tendência de retração ou de estabilização. Essa afirmação baseia-se no fato da inadimplência
das safras mais recentes evidenciarem critérios de concessão bem mais rigorosos a partir do
segundo semestre de 2011. A redução recente da taxa de juros, além de contribuir para a
diminuição do comprometimento de renda dos brasileiros, tem o efeito de atrair mais tomadores
contribuindo para uma maior diversificação da carteira e consequente redução dos riscos.
Em adição, observa-se forte crescimento nas modalidades de crédito de menor risco, como o
financiamento imobiliário, o crédito consignado e o próprio financiamento de veículos, que quando
efetuado até 70% do valor do bem, apresenta historicamente baixa taxa de inadimplência.
Concluindo, enquanto convivemos com um cenário externo desalentador, com baixo crescimento,
não tenho receio em afirmar que as perspectivas para o futuro do mercado doméstico de crédito
são muito positivas. O Brasil desfruta atualmente de um ciclo econômico auspicioso em
decorrência das acertadas medidas que vêm sendo tomadas e que criaram o ambiente favorável
para a consolidação dos fundamentos macroeconômicos.
O Sistema Financeiro Nacional apresenta elevados níveis de liquidez e, principalmente, de
capital, o que permite a expansão do crédito sem comprometer a sua solvência. Além de
possível, a continuidade da expansão do mercado de crédito é desejável, haja vista sua

importância para que se confirmem as perspectivas de que o Brasil experimente, nos próximos
anos, um ciclo de crescimento sustentado e duradouro.

Obrigado pela atenção, uma boa tarde e bom evento a todos.
Anthero de Moraes Meirelles
Diretor de Fiscalização
Banco Central do Brasil

