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SUMÁRIO 

O comportamento do mercado de crédito tem sido condizente com o do nível de atividade da 

economia, registrando contração continuada. O crédito, porém, teve a particularidade de, 

durante o período de expansão anterior à recessão, ter crescido muito mais que o PIB. Se por 

um lado esse crescimento em ritmo superior ao do PIB era possível e até desejável pelo nível 

inicial baixo do saldo total de crédito como proporção do PIB, aparentemente o crescimento 

foi excessivamente rápido. As famílias, agora com altos encargos financeiros decorrentes do 

endividamento acumulado, têm pouco espaço para tomar novas dívidas. 

A deterioração do mercado de trabalho (conforme detalhado na seção Mercado de Trabalho) 

reduz o potencial da demanda por crédito. No caso das empresas, pesa sobre a demanda por 

crédito a retração nos investimentos, para a qual contribuem os altos índices de ociosidade 

da produção (vide seção Atividade Econômica). Pelo lado da oferta, o cenário de incerteza 

faz as instituições financeiras ficarem mais cautelosas na concessão de empréstimos. A 

propósito, os bancos privados, a julgar pela evolução do estoque de crédito por eles 

concedido, adotaram essa postura mais prudente já no início de 2012, enquanto os bancos 

públicos, com o intuito do governo de estimular o crescimento, continuaram a emprestar em 

ritmo acelerado por mais três anos. 

Um aspecto positivo que surge dos dados recentes é que a inadimplência de pessoas físicas 

não tem crescido e o nível registrado em outubro último, 4,2%, é o mesmo de um ano antes. A 

das pessoas jurídicas, entretanto, tem aumentado, saindo de 1,9% em dezembro de 2014 para 

3,6% em outubro de 2016. A inadimplência no segmento com recursos livres está estabilizada 

em 5,9% há três meses; mas, no crédito com recursos direcionados, ela aumentou fortemente 

em outubro, passando de 1,6% em setembro para 1,9%. O número de recuperações judiciais 

requeridas foi, em novembro deste ano, 57% maior que em novembro de 2015; entretanto, 

apesar de elevada, essa taxa de variação está em queda depois de atingir o pico de 90% em 

maio de 2016. 

Outra feição ligeiramente melhor que surgiu em outubro foi que a taxa de queda do saldo 

total de crédito na economia, em termos reais, em relação ao mesmo mês do ano anterior, se 

reduziu depois de um ano com taxas negativas sempre superiores à do mês anterior. Em 
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outubro, o saldo total de crédito caiu 9,1% em relação a outubro do ano passado, depois de 

cair 9,4% em setembro. Esse alento nos dados de outubro também aparece na série 

dessazonalizada da média diária das novas concessões: o total cresceu 1,2% em outubro, em 

termos reais, em relação a setembro, depois de uma série ininterrupta de quedas por vinte 

meses. 

EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE CRÉDITO 

As condições do mercado de crédito continuam refletindo o quadro geral da economia e 

de forma até mais aguda considerando que o saldo total de crédito no Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) continuou, em outubro, caindo como proporção do PIB 

(gráfico 1). Ao longo de 2016, a queda foi de 4,2 pontos percentuais (p.p.), fazendo essa 

medida reduzir-se para 50,3%. O gráfico 1 permite observar que essa variável saiu de 

cerca de 30% do PIB em 2007 e cresceu até 54,5%  no fim de 2015, isto é, a um ritmo 

superior a 3 p.p. do PIB por ano. O gráfico 2 mostra a evolução do saldo de crédito em 

reais constantes e a põe em perspectiva de quase trinta anos. A elevação iniciada em 

2004 combinada com a queda recente assemelha-se a um movimento de “bolha”, isto é, 

um crescimento excessivo e não sustentável.  

GRÁFICO 1 
Saldo total da carteira de crédito como proporção do PIB 
 (Em %) 

 
Fonte: BCB -  Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 



 

GRÁFICO 2 
Saldo total da carteira de crédito em reais constantes 
(Em R$ bilhões de outubro de 2016, deflator: IPCA) 

 
Fonte: BCB -  Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 

Mesmo após esse crescimento, a relação crédito/PIB no Brasil não é alta se comparada 

internacionalmente: equivale à da América Latina, de 50%, e é bem menor que a média 

mundial, de 130%, ou a dos países membros da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 147%, de acordo com dados do Banco 

Mundial. Isso sugere que o crédito era subutilizado no Brasil e seu aprofundamento, isto 

é, o aumento da proporção do crédito em relação ao PIB, era desejável, mas pode ter 

acontecido rápido demais.  

A esse propósito, o Banco de Compensações Internacionais – BIS produz para 43 

países, inclusive o Brasil, indicadores de “superaquecimento financeiro” ou de alerta de 

crise bancária, entre eles a diferença (hiato) entre a razão crédito/PIB e sua tendência de 

longo prazo. Segundo estudo do BIS2, dois terços das crises bancárias foram precedidas 

por hiatos superiores a 10% do PIB durante os três anos anteriores aos eventos. Assim, 

quando a razão crédito/PIB supera sua tendência de longo prazo em valores próximos 

ou superiores a 10% do PIB, este é um sinal de alerta. No gráfico 3, pode-se ver que o 
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Brasil esteve com essa variável acima de 10% de 2011 a 2013 e acima de 7,0% de 2006 

a 2015. Em 2016, até o segundo trimestre, o hiato caiu rapidamente para 1,5% do PIB. 

Isto é, a “bolha” se esvaziou rapidamente este ano. 

GRÁFICO 3 
Hiato entre a razão crédito/PIB e sua tendência de longo prazo 
(Em% do PIB) 

 
Fonte: BIS 

 

O gráfico 4 mostra que, a partir de 2012, o estoque de crédito concedido por bancos 

privados no Brasil se estabilizou, mas o crédito concedido por instituições sob controle 

governamental continuou se expandindo fortemente. Por exemplo, em 2013, enquanto o 

crescimento real do crédito concedido por instituições privadas foi de apenas 1,1%, o de 

bancos estatais foi de 15,8%. Em 2014, ano em que o PIB cresceu apenas 0,5% e o 

saldo de crédito oriundo dos bancos privados encolheu 2,7%, o de bancos públicos 

cresceu 9,7%. Com a atual recessão já em curso desde o segundo trimestre de 20143, os 

bancos privados tornaram-se cautelosos, enquanto os públicos tentaram usar o crédito 

como instrumento de reativação da economia.  
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GRÁFICO 4 
Saldo de crédito por tipo de controle de capital da instituição financeira 
(Em R$ bilhões de outubro de 2016, deflator: IPCA) 

 
Fonte: BCB - Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 

INADIMPLÊNCIA 

 

Ao longo desse processo de aumento rápido do crédito, o comprometimento da renda 

mensal das famílias brasileiras com o serviço da dívida – juros e amortizações - passou 

de 15,8% em março de 2005 (quando se inicia a série calculada pelo Banco Central do 

Brasil - BCB) para 22,2% em setembro de 2016: isto é, um aumento de 40% nesse 

componente da despesa do orçamento familiar. A relevância desse item no orçamento 

doméstico fica mais evidente se observado que, de acordo com a POF 2008-2009, o 

grupo Alimentação responde por 15,3% das despesas e o grupo Transporte por 15,8%. 

Somado ao quadro atual do mercado de trabalho, esse nível de comprometimento da 

renda com o serviço da dívida, certamente, não contribui para uma eventual retomada 

do crescimento do crédito por parte das famílias. 

Um aspecto positivo que surge dos dados recentes de crédito do BCB é que a 

inadimplência de pessoas físicas não tem crescido e o nível registrado em outubro 

último, 4,2%, é o mesmo de um ano atrás (Gráfico 5). Por outro lado, a Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Fecomércio-SP, de setembro 



 

último, registrou que, das famílias paulistanas com rendimento até dez salários 

mínimos, 25,2% tinham contas em atraso, sendo este o nível mais alto desde o início da 

série em 2010. No caso das famílias com rendimento superior a dez salários mínimos, o 

percentual com contas em atraso é bem menor - 7,6% em setembro - e está em queda, 

iniciada em julho deste ano, depois de atingir um pico de 10,7% em junho.  

GRÁFICO 5 
Inadimplência da carteira de crédito 
(Em %) 

 
Fonte: BCB - Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 

Enquanto a indadimplência das pessoas fisicas, conforme divulgada pelo BCB, tem 

ficado estável, a das pessoas jurídicas tem crescido, saindo de 1,9% em dezembro de 

2014 para 3,6% em outubro de 2016 (Gráfico 5). Só entre setembro e outubro de 2016 o 

aumento foi de 0,3 p.p. A inadimplência no segmento com recursos livres está 

estabilizada em 5,9% há três meses; mas a inadimplência no crédito com recursos 

direcionados aumentou fortemente em outubro, passando de 1,6% em setembro para 

1,9%.  

O número de recuperações judiciais requeridas registrados pela Serasa Experian foi, em 

novembro de 2016, 57,0% maior que em novembro de 2015. Entretanto, apesar de 



 

elevada, essa taxa de variação está em queda depois de atingir o pico de 90,2% em maio 

de 2016, como se pode ver no Gráfico 6.4 

 

GRÁFICO 6 
Recuperações judiciais requeridas 
(Em variação % sobre o mesmo mês do ano anterior) 

 
Fonte: Serasa Experian - Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 

NOVAS CONCESSÕES 

Embora o quadro geral do crédito continue muito negativo, deve-se observar que em 

outubro a taxa de queda do saldo total de crédito na economia, em termos reais, em 

relação ao mesmo mês do ano anterior, se reduziu depois de um ano com taxas 

negativas sempre superiores às do mês anterior. Em outubro, o saldo total de crédito 

caiu 9,1% em relação a outubro do ano passado depois de cair 9,4% em setembro. Essa 

pequena melhoria veio dos recursos livres, nos quais a taxa de queda passou de 11,5% 

em setembro para 10,7% em outubro. O ritmo de queda dos recursos direcionados 

continuou aumentando de 7,3% em setembro para 7,5% em outubro. Esse alento nos 

dados de outubro também aparece na série dessazonalizada da média diária das novas 

concessões: o total cresceu 1,2% em outubro, em termos reais, em relação a setembro, 
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depois de uma série ininterrupta de quedas por vinte meses. O segmento que mais 

contribuiu para isso foi o de recursos livres para pessoa física. O gráfico 7 mostra a 

evolução dessa série e também a de recursos livres para pessoa jurídica. Apesar do saldo 

dos recursos livres corresponder a aproximadamente 50% do saldo total de crédito, as 

novas concessões desse segmento corresponderam a 90% das concessões totais nos 

últimos doze meses. Isso ocorre porque o prazo médio dos empréstimos com recursos 

livres é muito menor que o com direcionados: em outubro último, o prazo médio de 

recursos livres era de 37 meses e o com direcionados, de 179. Assim, para a manutenção 

de um mesmo estoque de crédito, a taxa de rolagem dos livres é maior e é isso que gera 

um fluxo também maior de novas concessões. 

GRÁFICO 7 
Novas concessões de crédito – recursos livres; média por dia útil 
(Em R$ milhões de Out./2016; deflator: IPCA) 

 
Fonte: BCB - Elaboração IPEA/Dimac/Gecon 

 

 


