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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo analisar o perfil do crédito adotado no Brasil pelos 
agentes financeiros privados no período de crescimento econômico entre 2003 e 
2013. Foram realizadas análises para diferenciar o comportamento dos bancos nos 
subperíodos de 2003-2008 e 2008-2013. Primeiramente, foi abordado os conceitos 
de crédito e sua importância nos ciclos de crescimento econômico, e também o 
papel dos agentes financeiros como transmissores de moeda. Ademais, ressalta-se 
a importância do Sistema Bancário Nacional após a implementação do Plano Real, 
ocorrendo mudanças significativas no cenário macroeconômico e no comportamento 
dos agentes financeiros. Posteriormente, estudou-se a relevância dos agentes 
privados no processo de expansão creditícia, o comportamento dos bancos antes e 
após a crise financeira de 2008 e as mudanças na dinâmica do mercado de crédito 
nesse período. Por fim, evidencia-se uma análise do comportamento tido pelo 
crédito durante o período e as conclusões sobre o tema.  
 
Palavras-Chave: Bancos privados. Crédito. Crescimento econômico. 

 
 

ABSTRACT 
 
This study addressed to analyze the Private Bank’s credit profile in Brazil on 
economic growth between 2003 and 2013. Several analyses have been done in 
order to discern the behavior of these banks on subdivision 2003-2008 and 2008-
2013. First of all, it was approached the credit concepts and its importance in the 
cycles of economic expansion, and also the role of these agents as money 
transmitters. Moreover, it was highlighted the concernment of Nacional Banking 
System after the implementation of Real Plan, occurring significant changes on 
macroeconomic scenario and on the Finance Agents’ operation. After, it was studied 
the relevance of private banks on credit expansion process, how the banks worked 
before and after the financial crisis occurred in 2008 and the dynamic changes in the 
credit Market in this period. In the end, it emphasizes an analysis by the credit 
behavior on this period and the conclusion of the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O crescimento econômico apresentado pela economia brasileira na última 

década foi acompanhando por uma intensa expansão do crédito. Esse incremento 

foi causado pela mola propulsora do consumo, tendo como agentes econômicos 

(famílias e empresas) os grandes tomadores de recursos financeiros para aquisição 

de bens.  

Nesse contexto, houve grande destaque dos agentes financeiros privados  

como fornecedores desses recursos, os quais contribuiriam para o aumento do 

volume de crédito ofertado, mediante introdução de novos produtos financeiros e 

diversificando o portfolio, somados a um ambiente positivo e de estabilidade. 

O presente artigo possui como objetivo principal analisar o perfil de crédito 

adotado pelas instituições financeiras privadas no período dos últimos 11 anos, isto 

é, de 2003 até 2013, visando apontar quais linhas de crédito foram as mais 

utilizadas durante esse período. Também foi abordado o comportamento do crédito 

no período e se a crise financeira do subprime no ano de 2008 alterou a liquidez e a 

obtenção dos recursos pelos agentes tomadores.  

Nesse período, os agentes privados conseguiram manter o mesmo volume de 

crédito? A composição da carteira se manteve estável e, de certa forma, atuou de 

forma “anticíclica” após a crise 2008?  

A análise recai sobre o tipo de produto financeiro utilizado pelos agentes 

privados e quais foram as linhas de crédito mais disponibilizadas. 

 Quanto à justificativa para a elaboração desse artigo, podemos considerá-lo 

como sendo não um só elemento para conclusão da Especialização em Finanças, 

mas também servindo como apoio para estudantes de finanças, profissionais de 

instituições bancárias e empresários sobre o comportamento do crédito e 

entendimento desse mercado para aprimorar os conhecimentos sobre o tema. 

Por fim, abordaremos o referencial teórico sobre o conceito crédito, a 

metodologia aplicada na elaboração do trabalho, a análise de dados (estudo de 

caso) e as considerações finais, estas últimas não sendo conclusivas, mas que 

ajudarão a compreender o modo como tem sido concedido o crédito pelos bancos 

privados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   
 
 
 Considerando o papel relevante que os fatores financeiros exercem sobre as 

atividades econômicas, abordamos na teoria Keynesiana um dos principais fatores 

referentes às expectativas para a realização ou não de investimentos. Assim, 

Keynes (1936) ressalta que a questão do crédito era apenas uma determinante para 

o “estado de confiança” dos investidores, e que as condições de crédito são 

importantes tanto quanto para a recuperação de investimentos. Destarte, podemos 

dizer que a incerteza teria um papel de destaque na atividade econômica, podendo 

influenciar assim a ação dos agentes na dinâmica real. Essa teoria reforça a 

importância dos bancos na criação de moeda como sendo provedores de liquidez, 

buscando equilibrar seus recursos. 

 Citando ainda a linha Keynesiana sobre a atividade bancária, os agentes 

financeiros, os quais a atividade central é de caráter especulativo que demanda grau 

de proteção, tem a preferência pela liquidez dos ativos, compondo assim seu 

portfolio buscando o equilíbrio com a rentabilidade. Dessa forma, em condições 

otimistas nas quais as incertezas são mitigadas, cabe aos bancos atuar privilegiando 

a rentabilidade frente à liquidez, procurando assumir prazos mais longos e 

submetendo-se a maiores riscos.   

Já Gurley (1955) e Shaw (1961), destacam que o crescimento econômico 

aumenta o endividamento das empresas, sendo necessário que o mercado de 

crédito e o próprio sistema financeiro se desenvolvem de maneira a atender esse 

crescimento. Sob essa perspectiva, Gurley (1955) e Shaw (1961) afirmam que não 

só a reserva monetária é importante, mas também a capacidade financeira da 

economia em obter os recursos para empréstimos, cabendo assim às instituições 

financeiras o papel de ampliar a capacidade dos agentes tomadores e poupadores. 

Em momentos de crescimento econômico, conforme o Brasil passou no período de 

2003 até 2013, percebeu-se a importância dos bancos na concessão de recursos 

para alavancar essa expansão. Assim, Gurley e Shaw (1955) relatam que quando a 

economia cresce e progride, mais complexa ela se torna, criando demandas por 

serviços financeiros, os quais busquem suprir as necessidades. Logo, mediante 

períodos de crescimento econômico e financeiro, é natural que o crédito também 

cresça rapidamente.  
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Mediante esse cenário, uma das questões mais salientadas por (Meiers & 

Seers, 1984; Lucas, 1988), é que os sistemas financeiros assumiram o papel de 

responder às demandas geradas pelo atraso econômico, de modo a substituir os 

fatores presentes nos países avançados e orientar a industrialização e o 

desenvolvimento das economias atrasadas. Inseridos nessa conjuntura 

desenvolvimentista, os bancos privados levam aos mercados a inovação como 

forma de atingir maior competitividade. No caso específico desses agentes, os 

mesmos tendem, por outro lado, a privilegiar os empréstimos de curto prazo, 

havendo pouco interesse em projetos os quais, embora tenham retorno social, tem 

baixo retorno privado e de alto risco.   

 O período de abrangência o qual o trabalho em questão está proposto é de 

certa forma particular no comportamento dos agentes bancários. Uma vez que, entre 

os anos de 2003 até 2008, tivemos um cenário otimista e de grande ampliação do 

portfolio dos bancos, visando basicamente a rentabilidade frente à liquidez 

(conforme anteriormente exposto). No entanto, após 2008, com a crise subprime 

ocorrida na economia dos Estados Unidos, nem todos os agentes agiram da mesma 

forma, ou seja, ao invés de buscarem a rentabilidade, prezavam pela liquidez das 

operações de crédito. Visto a maior disposição dos bancos em prezar pela liquidez, 

cabem a eles, dessa maneira, administrarem seus passivos e ativos de forma 

equilibrado e dinâmica, evitando elevada exposição a riscos e provisões, adequando 

aos prazos e o risco dos seus ativos. Assim, conforme exposto por (OLIVEIRA, 

2006), “o banco deve gerir seu balanço com base na escolha entre quantos e quais 

ativos comprar e quanto e quais tipos de obrigações emitir”.  

 Ainda, sob a perspectiva Pós-Keynesiana, os bancos, de maneira geral, 

desempenham um papel importante nesse crescimento, mas apresentam um caráter 

contraditório nesse ciclo econômico, uma vez que são capazes de amplificar esse 

movimento na fase expansionista (até 2008, no caso em questão); enquanto eles 

podem, também, acentuar a desaceleração cíclica em tempos de crise. Dessa 

maneira, podemos citar (HERMANN, 2009), expondo que “o sistema financeiro 

produz e negocia direitos sobre renda futura, cujas estimativas envolvem risco, 

incerteza e variados de confiança nos cenários formulados”. Em suma, os bancos 

adotam um comportamento considerado pró-cíclico; isto é, em tempos de expansão 

econômica é natural que essas instituições expandam também as operações de 

crédito. Por outro lado, também é natural que em momentos de retração econômica, 
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os bancos procurem privilegiar ativos de maior liquidez §e de prazos mais enxutos, 

diminuindo o montante de operações de crédito. 

 Os movimentos dos agentes em períodos de crescimento e recessão 

econômica, considerando o controle de capital da instituição (isto é, de capital 

público ou privado), podem apresentar comportamentos distintos no mesmo período.  

Como veremos, a partir da expansão do crédito em 2003, as instituições privadas 

tomaram frente das operações de crédito, sob um cenário macroeconômico com 

forte perspectiva de expansão. Já no período após crise financeira de 2008, o 

comportamento não foi o mesmo.   

 Somando-se ao período a partir de 2003, com a orientação do Governo 

recém-eleito do ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva, a política de crédito adotada 

seguia a orientação a qual, segundo (Barone, Sander, 2008) “o acesso ao crédito 

passou a ser entendido como um conceito de microfinanças, com a bancarização 

das camadas mais baixas da população e a concessão de crédito indistintamente 

para o consumo ou produção, via sistema financeiro nacional”.  
Conforme será evidenciado nos próximos capítulos, o comportamento dos 

agentes privados nesse ciclo financeiro que será abordado identifica a real intenção 

dos agentes privados no seu comprometimento em obter eficiência operacional 

juntamente com lucro, sem que haja um comportamento na atuação anticíclica 

(ARAUJO, 2012).  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS    
 
 

O presente artigo refere-se ao estudo de caso da análise do perfil do crédito 

dos agentes privados durante o crescimento econômico apresentado pelo Brasil no 

período de 2003 até 2013. Para a elaboração do mesmo, pretendeu-se realizar uma 

pesquisa a qual pretende explorar e contribuir para compreensão  dos motivos pelos 

quais os bancos privados concederam crédito nesse período e quais foram as 

principais linhas que apresentaram maior representatividade. Também é interesse a 

discussão conceitual sobre o crédito e como fora concedido por esses agentes, se 

estando em permanente equilíbrio com as politicas de crescimento durante todo 

período - enquadrado nas “políticas cíclicas” de crescimento.  
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Dessa maneira, para elaboração do trabalho, foram feitas pesquisas 

bibliográficas sobre o assunto, e realizada pesquisa descritiva correlacionado os 

fatos ocorridos com a atuação dos pelos bancos privados. Dentro desse contexto, 

podemos então definir o método de pesquisa, citando Tognetti (2006), afirmando 

que “a pesquisa é utilizada para gerir novos conhecimentos sobre si mesmo e sobre 

o mundo em que se vive, obtendo e sistematizando a realidade empírica para 

resolver problemas e atender as necessidades do mercado”.  Por ser um artigo 

cientifico de caráter exploratório, também Tognetti (2006) acrescenta que a pesquisa 

exploratória pode ser classificada como sendo “ uma aproximação do tema, visando 

conhecer os fatos e fenômenos relacionados a esse tema, procurando obter 

informações de autores renomeados em diversos meios de comunicação”.   

Dessa forma, após a abordagem teórica, elencando alguns renomeados 

autores no tema crédito e na metodologia do artigo, nos próximos capítulos serão 

apresentados os resultados obtidos na pesquisa sobre o perfil do crédito adotado 

pelos agentes privados - tema central desse artigo. Após, abordaremos os níveis de 

crescimento do crédito no portfolio desses agentes e quantos eles contribuíram no 

montante de recursos passados aos devedores. Por fim, as considerações finais e 

as referências bibliográficas utilizadas como base na elaboração do artigo.  
 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS - ESTUDO DE CASO  
 

 

 O Sistema Financeiro Nacional apresenta um papel importantíssimo na 

avaliação de determinada economia, pois, para que haja crescimento econômico, 

faz-se necessário que os meios de pagamentos estejam em equilíbrio com a 

demanda por moeda pelos investidores e também que haja custos compatíveis. 

Para que ocorresse essa evolução, é de suma importância que haja a modernização 

dos sistemas de pagamento, tornando as transações mais rápidas, seguras e 

confiáveis, possibilitando acomodar o crescimento da renda. Para tanto, os agentes 

financeiros devem não só criar canais, mas também disponibilizar alternativas para 

aquisição e retenção investimentos.  
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 Nesse contexto, o sistema bancário brasileiro, dentro de uma economia 

capitalista, possui uma função relevante fomentando modalidades de crédito 

adequadas para a realização de investimentos.  

 Destarte, para avaliar e projetar o comportamento tido pelo crédito privado no 

período abrangente, faz-se necessário compreender o comportamento do sistema 

bancário brasileiro após a implementação do Plano Real e as condições de 

financiamento a qual se encontrava o país.  

 Mediante as transformações ocorridas na estrutura e no comportamento das 

instituições financeiras após a implementação do plano real em 1994, o Sistema 

Bancário Brasileiro modificou a forma de atuação dos agentes bancários. Com a 

estabilidade econômica e a inflação sob controle, os agentes foram obrigados a 

buscar novas maneiras de obtenção de lucros, cabendo as operações de crédito o 

papel principal na busca desses resultados. 

Assim, conforme afirmado por (SOARES, 2001) “com a mudança de cenário 

econômico, a lucratividade dos bancos deixaria de depender das captações dos 

depósitos e passaria a depender das operações de crédito”, alterando as 

expectativas dos agentes financeiros, os quais visam fazer operações  rentáveis em 

um cenário de menor incerteza. Por isso, em um cenário macroeconômico estável, a 

economia começa a reagir, gerando necessidades de recursos por parte dos 

agentes tomadores e poupadores (ou seja, empresas e famílias).   

Nesse ambiente em transformação, as instituições bancárias alteraram suas 

estratégias, ao adotar novas tecnologias, desenvolver novos produtos, reduzir os 

seus custos operacionais e aperfeiçoar seus sistemas de controle e avaliação de 

riscos.  

De acordo com que fora dito na introdução desse trabalho, o crédito possui 

uma relação forte com a atividade econômica. Assim, a expansão creditícia iniciou o 

ciclo de crescimento principalmente na relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do 

período. Dessa forma, podemos verificar no gráfico a variação do crédito versus 

crescimento do PIB, no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Saldo de operações de crédito, em percentual do PIB versus R$ em 

bilhões 
 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Como podemos perceber, dentro do período de análise que se propõe esse 

artigo, vimos que a relação entre crédito e PIB passou de aproximadamente 25% em 

2003 para quase 56,5% em dezembro 2013 (levando em consideração a média dos 

anos). Essa informação é de suma importância e relata que o crescimento constante 

ocorrido transmitiu confiabilidade à economia, elemento representativo para 

decisões de investimento, que, por sua vez, podem proporcionar maior crescimento 

e geração de empregos.  

Nota-se que o período analisado foi caracterizado pela retomada dos bancos 

privados (principalmente os nacionais), buscando aumentar a participação de 

mercado e as operações de crédito. Em um ambiente de estabilidade cambial e de 

preços (como foi retratado nesse período) o incremento do mercado de crédito 

tornou-se necessário, abrindo a possibilidade de ganhos de receitas e rentabilidade. 

A evolução nesse período foi direcionada principalmente aos financiamentos 

considerados de recursos livres, uma vez que a demanda por empréstimos por parte 

das famílias influenciou o consumo através do crédito pessoal, visando à aquisição 

de bens duráveis. Esse cenário otimista trouxe condições favoráveis à economia 

(Gráfico 2 apresenta evolução do PIB na subdivisão 2003-2008), aquecendo o 

consumo e propiciando aos agentes privados uma enxurrada de crédito. 
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Gráfico 2 - Desempenho do PIB, Brasil - 2003-2008 

Fonte: IBGE (2009) 

 

Nesse cenário, as instituições financeiras privadas estavam dispostas a ter 

maiores rentabilidades ante ganhos com liquidez, o que acabou contribuindo para o 

ganho de mercado. Mostrando essa situação em números, nota-se que em janeiro 

de 2003, o nível de crédito havia se tornado o menor desde o inicio do Plano Real 

em 1994 (muito disso decorrente das incertezas geradas no cenário político com a 

vitória do ex-Presidente Lula), estando em 21,8% em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB) anual. No entanto, a partir daquele mesmo ano, foi verificado a trajetória 

de crescimento (conforme podemos notar no gráfico 1) até o ápice ocorrido no ano 

de 2013, quando foi atingido 56% do PIB em operações de crédito (o somatório 

atingiu a marca de mais de R$ 2,7 trilhões de reais).  

Contribuiu de forma contundente na composição desse crédito o aumento dos 

recursos livres, os quais são direcionados pelos agentes financeiros para tomadores 

sem que houvesse algum limitador por parte do Governo. Assim, percebe-se 

elevada contribuição dos recursos livres frente aos recursos direcionados, isso 

porque, no período entre 2003 - 2008, as perspectivas favoráveis do ponto de vista 

econômico, bem como o excesso de liquidez do mercado contribuíram para que o 

acesso ao crédito ocorressem.  
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alimentos e da demanda internacional por commodities. As melhores condições 

de renda e crédito também impulsionaram o desempenho da indústria, 

ressaltando-se os recordes de produção do setor automotivo, além do setor de 

construção civil, grande gerador de empregos no período. Com a retomada da 

atividade, o PIB brasileiro apresentou expansão de 5,7% em 2007, a maior taxa 

de crescimento da economia nacional desde 2004 (Gráfico 6). 

O PIB, embora tenha apresentado redução, no último trimestre de 2008, 

registrou crescimento acumulado de 5,1% naquele ano. Esse resultado, que 

refletiu, em especial, o dinamismo experimentado pela atividade econômica 

nos nove primeiros meses do ano, traduziu, mais uma vez, a contribuição 

positiva da demanda interna, com ênfase na aceleração registrada nos 

investimentos no período anterior à intensificação da crise nos mercados 

financeiros internacionais.  

 

GRÁFICO 6 - DESEMPENHO DO PIB, BRASIL 2000-2008 (%) 
     Fonte: IBGE, 2009b. 
 

Houve uma redução do volume de crédito verificada no primeiro semestre do 

ano de 2008 ocorrida, principalmente, pela crise econômica internacional que 

se iniciou em meados de 2007 e gerou, nos países desenvolvidos, perdas 

financeiras e desaceleração do crescimento. 
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Gráfico 3 - Taxa de crescimento real por propriedade de capital (2003 até 2008) 

Fonte: BC (2009) (elaborado pelo autor) 
Nota: Valores deflacionados pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) 
 

 Quanto aos destinos dos recursos praticados pelos agentes privados, a 

expansão ocorreu basicamente para pessoas físicas - mediante a regulamentação 

ocorrida do crédito consignado, modalidade de crédito no qual há o desconto de 

parcelas em folha de pagamento, o que reduz o risco das operações, e por 

consequência, também o juros oferecidos pelos agentes. Destarte, para (Cintra, 

2005) “a expansão do crédito com desconto em folha de pagamento permitiu a 

entrada de novos consumidores no mercado, como sendo os aposentados ou 

aqueles que conseguiam trocar dívidas caras por essa modalidade de crédito mais 

barata e, em um segundo momento, puderam expandir o consumo”.  

 Além do crédito consignado, os bancos privados também estiveram à frente 

durante o subperíodo de 2003 até 2008 nos setores industrial, rural, comercial e de 

pessoas físicas (coube aos bancos públicos a liderança apenas no segmento 

habitacional, o que foi mantido também após 2008). Dentro os segmentos que mais 

se destacaram nesse subperíodo, houve incremento considerável nos itens de maior 

valor, os quais tem maior relação com o crédito livre (não direcionados), tais como 

vestuário, materiais, eletrodomésticos, móveis e sobretudo veículos.   

Informações apresentadas pelo Banco Central demonstram que dentro do 

período analisado, houve um comportamento diferente dos agentes privados e 

públicos na concessão do crédito (Gráfico 3 aborda o forte apelo dos bancos 

privados na concessão de crédito,  havendo uma desaceleração a partir de 2008). 

12
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GRÁFICO 2 
Crédito total – taxa de crescimento real por propriedade do capital (2003-2010)
(Em %)

Fonte: BC. 

Elaboração do autor. 

Obs.: Valores deflacionados pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Quando os dados de expansão do estoque de crédito por propriedade de capital 
são abertos por setor de atividade, é possível perceber que os bancos privados, de 
propriedade privada ou estrangeira, estiveram à frente durante os anos iniciais do 
ciclo nos setores industrial, rural, comercial e de pessoas físicas, ao passo que os 
bancos públicos lideraram apenas o crédito habitacional (tabela 1). A priori, os dados 
parecem sugerir que o ciclo expansivo de crédito não teve origem na indução direta 
dos bancos públicos. Ainda assim, boa parte da literatura econômica parece sugerir 
que, não obstante os bancos privados terem liderado o ciclo expansivo durante a 
maior parte do tempo até a crise financeira internacional de 2008-2009, isto ocorreu 
devido à execução de políticas públicas que teriam induzido este novo padrão de 
comportamento dos bancos privados.

 As principais medidas adotadas pelo governo brasileiro neste sentido teriam 
sido: i) a introdução do crédito consignado em folha de pagamento, no ano de 2003; 
ii) a redução da taxa básica de juros Selic a partir de 2004; e iii) a garantia de um 
ambiente macroeconômico favorável.
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 Já no período a partir de 2008, notou-se um incremento na participação 

relativa dos bancos públicos no saldo total das operações, saindo de 33% nos 

primórdios de 2008 para 51% em dezembro de 2013. Por outro lado, houve uma 

queda na participação dos agentes privados (nacionais e estrangeiros), de 67% para 

49% no mesmo período. Esse cenário inverte a situação anterior à crise de 2008, 

onde as operações dos créditos privados cresciam a taxas mais elevadas que os 

bancos públicos. Assim, em 2013, verificou-se que a relação crédito/PIB dos 

agentes públicos já estavam maiores que os bancos privados. O fato é explicado 

pela condição a qual os bancos privados estavam inseridos, já que, após a crise, a 

expansão da atividade econômica foi feita, na maior parte, pelos bancos públicos, já 

que os privados estavam com aversão ao risco e reduziram a oferta. 

 A Tabela 1, a seguir, evidencia a importância tida pelos bancos públicos na 

expansão creditícia na segunda parte do período analisado: 

 

 Tabela 1 - Saldos1 de operações de crédito por controle de capital  
 

  
Fonte: Banco Central do Brasil 

Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 
Nota: (1) Deflator IPCA-IBGE 

 Verifica-se que de janeiro 2008 a dezembro 2013, final do subperíodo em 

estudo, houve uma variação acumulada na concessão de crédito pelos agentes 

privados (nacionais e estrangeiros), em torno de 50%. Por outro lado, a variação 

pelos bancos públicos atingiu 210%, reforçando que a participação no crédito 

brasileiro passou a ser sustentada pelos bancos públicos, notadamente nos 

financiamentos aos setores industriais, agrícola e habitacional. Esse movimento 

demonstra a estratégia adotada pelo Governo Federal para conter a crise financeira 

internacional ocorrida em 2008. 
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Crédito por Controle de Capital: Bancos Públicos e 
Privados 

Os dados do Banco Central mostram que os bancos públicos sustentaram decisivamente a 
evolução do saldo total do crédito, como mostra a Tabela 17. 

 
TABELA 18 

Saldo1 das operações de crédito por controle de capital 
Brasil – janeiro de 2008 a dezembro de 2013 

                                       (em R$ milhões de dezembro de 2013) 
Mês/Tipo de 

controle Públicos Privados 
Nacionais 

Privados 
Estrangeiros 

jan/08 447.944 587.717 288.872 
dez/08 586.790  700.916  339.815  
dez/09 742.953  724.354  328.775  
dez/10 852.370  838.546  353.791  
dez/11 994.491  888.963  396.492  
dez/12 1.201.389  896.943  409.993  
dez/13 1.390.654  902.692  421.806  

Variação 
Acumulada (%) 210,45 53,59 46,02 
Fonte: Banco Central do Brasil  
Elaboração: DIEESE – Rede Bancários 

                               Nota: (1) Deflator IPCA-IBGE 

 

Nos bancos públicos, o saldo das operações de crédito cresceu 210% em termos reais, 
enquanto nos bancos privados nacionais e estrangeiros, a expansão foi de 54% e de 46%, 
respectivamente.  

Em função disso, a participação relativa dos bancos públicos no saldo total das operações 
de crédito da economia saltou de 36%, em janeiro de 2008, para 51%, em dezembro de 2013. Em 
consequência, os bancos privados nacionais e estrangeiros reduziram a participação na oferta de 
crédito, de 43% para 33% e de 21% para 16%, respectivamente, como mostra o Gráfico 9.  
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 O governo, por meio de políticas anticíclicas para evitar um contagio maior da 

crise, utilizou seus agentes financeiros para disseminação do crédito, tais como o 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e sobretudo a 

Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, atuando em linhas estratégicas de 

crédito. Podemos destacar principalmente o financiamento de bens de capital de 

longo prazo, nos quais os bancos privados pouco participavam, uma vez que a 

exposição ao risco, nesse subperíodo, de certa forma, impactava na concessão para 

prazos mais longos. 

 Esse fato é comprovado pelos empréstimos concedidos ao setor privado 

industrial, os quais dependeram fortemente do financiamento de funding público 

para ocorrer. Assim, quando no subperíodo anterior havia uma contribuição maior 

dos agentes privados na concessão do crédito; após a crise subprime houve uma 

inversão na participação, conforme podemos perceber claramente na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Participação relativa do saldo de crédito por atividade econômica Bancos 
Privados x Bancos Públicos - Jan/2008 até Dez/2013 

 

 
Fonte: Banco Central do Brasil 

Elaboração: DIEESE - Rede Bancários 

 Analisado o gráfico, podemos apontar notadamente que a maior variação 

sobre de concessão de crédito ocorreu ao setor público, sendo esse quase na sua 

totalidade sendo financiado pelos bancos do Governo (98% de participação). Já no 

crédito ao setor privado, a participação dos bancos privados apresentou queda em 

uma conjuntura total, porém se manteve em níveis próximos apenas para o 

financiamento imobiliário (operações consideradas de menor risco entre todas acima 

elencadas). A construção civil, que por sua vez, foi a que mais contribuiu para a 

parcela da atividade econômica nesse subperíodo, pois a expansão ocorrida foi 
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TABELA 19 

Relação Crédito/PIB por controle de capital 
Brasil - março de 20111 a dezembro de 2013 

(em % do PIB) 
Mês / Tipo de 

controle Públicos Privados 
Nacionais 

Privados 
Estrangeiros 

mar/11 19,04 18,48 7,88 
dez/11 21,41 19,14 8,54 
dez/12 25,77 19,24 8,79 
dez/13 28,93 18,78 8,77 

Fonte: Banco Central do Brasil  
Elaboração: DIEESE – Rede Bancários 

                          Nota: (1) Não há dados disponíveis para períodos anteriores 
 

Entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013, a relação crédito/PIB mostra ainda que, 
enquanto os bancos públicos expandiram a atuação no mercado de crédito em 3,2 pontos 
percentuais (p.p.), os privados retraíram o desempenho nesta área em 0,5 p.p.  

Os números comprovam a importância dos bancos públicos para sustentar a alta do crédito 
e o ciclo de expansão da atividade econômica, sobretudo nos períodos em que os bancos privados 
reduziram a oferta de crédito devido à maior aversão ao risco e à natureza do funding. 

Os dados da Tabela 19 mostram como os bancos públicos e os bancos privados nacionais 
e estrangeiros alocaram o crédito.  

 
TABELA 20 

Participação relativa do saldo de crédito por atividade econômica  
Bancos Públicos X Bancos Privados Nacionais e Estrangeiros 

Brasil - janeiro de 2008 e dezembro de 2013 

Setor de atividade 
Janeiro/2008 Dezembro/2013 

Públicos Privados e 
Estrangeiros Públicos 

Privados e 
Estrangeiro

s 
Crédito ao setor público federal 79% 21% 97% 3% 
Crédito ao setor público estadual e 
municipal 77% 23% 99% 1% 

Crédito ao setor público total 78% 22% 98% 2% 
Crédito ao setor privado industrial 40% 60% 54% 46% 
Crédito ao setor rural 56% 44% 67% 33% 
Crédito ao setor comercial 24% 76% 32% 68% 
Crédito pessoa física 17% 83% 31% 69% 
Crédito ao setor privado de outros 
serviços 37% 63% 48% 52% 

Crédito Imobiliário 72% 28% 75% 25% 
Crédito ao setor privado total 33% 67% 48% 52% 
Total 34% 66% 51% 49% 

Fonte: Banco Central do Brasil  
Elaboração: DIEESE – Rede Bancários 
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sustentada por esse segmento. Mesmo que os agentes privados tenham perdido 

espaço na composição de crédito em outros portfolios, o crédito imobiliário 

apresentou pouca oscilação (setor esse o qual já havia a liderança dos bancos 

públicos), por trata-se de uma linha de crédito de menor risco, devido à baixa 

inadimplência. Por outro lado, houve maior perda de market share no setor industrial 

e a pessoas físicas.  

 Percebe-se que até o ano de 2008 o saldo das operações de crédito por 

controle de capital mostrou a maior participação dos bancos privados, tanto em 

volume quanto em percentuais. No entanto, conforme relatado, a contribuição dos 

agentes públicos atuando de forma anticíclica, como forma de manter a economia 

aquecida, fez com que ocorresse maior variação acumulada no período analisado, 

colaborando assim para sustentar o posicionamento adotado pelo governo.   

 Restou aos agentes privados a reorganização de seus portfolios, reduzindo a 

oferta de crédito devido a aversão ao risco e, também, a natureza de seu funding. 

Assim, é constatado que o papel tido pelos agentes privados não estavam alinhados 

com politicas anticíclicas, isto é, não buscam a injeção de recursos para 

movimentação da economia, primando apenas pelo spread satisfatório e operações 

com liquidez.  

   

 

5 Conclusões  
 

 

 Os agentes financeiros desempenham um papel importantíssimo na elevação 

dos níveis da atividade econômica mediante a oferta de crédito para ampliação da 

capacidade produtiva das empresas e a antecipação do poder de compra pelas 

famílias. O fato de o Brasil possuir baixa proporção credito/PIB em relação aos 

demais países demonstra o nível de desenvolvimento do sistema financeiro que o 

país deve atingir para alcançar um crescimento econômico mais sustável.  

 Este trabalho avaliou a participação dos bancos privados no processo de 

expansão creditícia entre o período de 2003 até 2013. Com o aumento da relação do 

crédito frente ao Produto Interno Bruto, que chegou a patamares de 56% em 

dezembro de 2013, viu-se que o comportamento do crédito praticado por esses 

agentes foi diferente ao longo desse período, evidenciando, portanto, o caráter da 
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liquidez e aversão a riscos. Desta forma, verificou-se que até o ano de 2008 houve 

maior participação dos bancos privados no volume de operações de crédito. No 

entanto, conforme relatado anteriormente, a contribuição dos agentes públicos, 

atuando de forma anticíclica, como forma de manter a economia aquecida, fez com 

que ocorresse maior variação acumulada no período analisado, contribuindo assim 

para sustentar o posicionamento adotado pelo Governo.   

 Restou aos agentes privados a reorganização de seus portfolios, reduzindo a 

oferta de crédito devido a aversão ao risco e, também, a natureza do seu funding, 

ofertando produtos e serviços diferenciados para pessoas físicas de alta renda e 

cliente corporativos com alta rentabilidade para o banco. Destarte, é constatado que 

o papel tido pelos agentes privados não estavam alinhados com políticas 

anticíclicas, isto é, não buscam a injeção de recursos para movimentação da 

economia, em cenários de crise, devido a aversão ao risco. Couberam a esses 

bancos realizar operações de maior liquidez com spread satisfatório (crédito 

habitacional foi o menos impactado pela oscilação de participação dos bancos 

privados). 

Constata-se, portanto, que no período em que houve grande euforia, o papel 

dos bancos privados foi de suma importância, visto que estavam ao encontro dos 

ideais da autoridade monetária brasileira, ou seja, buscando financiamento para 

consumo, principalmente das famílias (mesmo com taxas de juros mais elevados). 

Na segunda metade do período analisado, com a necessidade de eficiência na 

geração de lucros e mediante o cenário de incertezas, coube aos agentes privados a 

reestruturação de sua carteira, cedendo posição de mercado para os bancos 

públicos, esses últimos encarregados em evitar maior desaceleração, atuando em 

todas as modalidades de crédito (pessoas físicas e jurídicas; recursos livres e 

direcionados).   
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