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Crédito em %PIB avançou, mas ainda é 
relativamente baixo...



Crédito ainda é muito caro...



Agenda de reformas do 
mercado de crédito: 2019-20

• Nova Lei do Agro (Lei 13.986/2020)

• FIAGRO (Lei 14.130/2021)

• Reforma da Lei de Falências (Lei 14.112/2020)

• Garantia com recebíveis do Saque-Aniversário do FGTS (Novo FGTS)

• Cadastro Positivo (LC 166/2019)

• Agenda BC#

• Home equity

• Portabilidade de crédito

• Open banking

• Etc.



Agenda de reformas do 
mercado de crédito: 2021-22

• Novo Marco de Garantias (PL 4.188/2021)

• Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP (MP 1.085/2021)

• Fundos Garantidores – Habitação Popular e Risco de Crédito para Micro, 

Pequenas e Médias Empresas (MP 1.114/2022)

• Assinatura eletrônica da Cédula de Produto Rural (CPR) e Fundo Garantidor 

Solidário (FGS) (MP 1.104/2022)

• Novo Marco de Securitização (MP 1.103/2022)

• SIM Digital (MP 1.107/2022)



Melhoras nas garantias

• Ampliação do uso de garantias

• Mais eficiência na gestão e execução de garantias

• Mais segurança jurídica das garantias

• Redução de custos de intermediação

• Redução de conflito de interesse na avaliação/execução das garantias

• Aprimoramento e fortalecimento de fundos garantidores



Impactos das garantias 
no mercado de crédito

• Garantias reduzem as taxas de juros

• Bellucci et al. (2021), Benmelech et al. (2020), Berger et al. (2016), FMI (2020)

• Garantias mais líquidas levam a maiores concessões e menor custo

• Benmelech e Bergman (2009), Campello e Giambona (2013), Ortiz-Molina e Phillips (2014)

• Reformas que impactam as garantias permitem expandir crédito e reduzir juros

• Cerqueiro et al. (2016), Campello e Larrain (2016), Assunção et al. (2014), Haselmann et al. 

(2010)



Impactos macroeconômicos das
fricções no mercado de crédito

• Fricções financeiras geram má alocação de recursos

• Empreendedores eficientes sem acesso ao crédito

• Empreendedores ineficientes que se mantêm em atividade

• Fricções financeiras têm impacto macroeconômico significativo (Buera et al., 2011)

• Reduzem produtividade total de fatores em 30% nos serviços e 50% na indústria

• Explicam a maior parte da diferença do produto per capita entre os Estados Unidos e países de 

renda média como México e Malásia



Impactos potenciais das
reformas no mercado de crédito

• Relaxamento das fricções financeiras entre 2001 e 2011 podem ter ampliado PIB per 

capita em 2,3%

• Silva e Zilberman (2017)

• Eliminação total das fricções financeiras (“limite teórico para o efeito de reformas”) 

poderia ampliar o PIB per capita entre 45% e 58%

• Allub e Erosa (2019), Cavalcanti et al. (2021)


