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O mercado de crédito brasileiro tem um his-
tórico de alto custo para o usuário, principal-
mente pequenos empreendedores, e dificulda-
de de acesso a recursos de forma mais ampla. 
Recentemente, no entanto, vêm acontecendo 
mudanças no cenário do país que podem afe-
tar positivamente os resultados do mercado, 
criando a necessidade de acompanhar seus 
indicadores. Dentre esses eventos, alguns se 
destacam: a criação do cadastro positivo, a per-
missão da portabilidade de crédito entre insti-
tuições, a regulação das fintechs de crédito na 
figura das Sociedades Diretas de Crédito (SCD) 
e Sociedade de Empréstimos entre Pessoas 
(SEP), e a implementação do Open Banking 
que começou em fevereiro de 2021 e está ca-
minhando para a sua terceira fase em outubro.

A expectativa dos reguladores com essas 
iniciativas é aumentar a oferta trazendo novos 
agentes para o mercado e o tornando mais 
competitivo, reduzir preços dos produtos e es-
timular o desenvolvimento de soluções mais 
personalizadas e que se adequem melhor aos 
diferentes perfis de consumidores, principal-
mente os que tendem a ficar na margem do 
sistema financeiro. Em meio a tantas transfor-
mações, acompanhar indicadores de mercado 
de crédito se torna mais relevante para parti-
cipar dos debates mais atuais. 

Nesse contexto, o Instituto Propague e o 
time de Economic Research da Stone lançam 
em parceria este relatório de acompanhamen-
to do mercado de crédito com a finalidade de 
oferecer um overview periódico dos dados 
junto de breves análises sobre tópicos como 
o crescimento das concessões de crédito, o 
market-share das instituições financeiras por 
tipo de produto de crédito, a evolução de ati-
vos problemáticos, recortes específicos para 
micro, pequenas e médias empresas, dentre 
outros. Nessa primeira edição, há destaques 
como o alto endividamento das famílias, mas 
acompanhado da queda na proporção de ati-
vos problemáticos, e a esperada manutenção 
da alta concentração de mercado. 

Outro ponto são os resultados positivos, 
mas ainda incipientes de portabilidade aca-
bam refletindo nos resultados permanecerem 
distantes do objetivo para o mercado de cré-
dito de aumentar a competição e reduzir custo 
para o consumidor. Espera-se que o advento 
do Open Banking e maturação das outras me-
didas abra espaço para uma mudança no ce-
nário, mas isso também depende da conjun-
tura econômica, em especial da taxa de juros, 
que está em tendência de crescimento após 
um ciclo de baixa.

Sumário executivo



O mercado de crédito para pessoas físicas no 
Brasil observou importante crescimento nos últi-
mos cinco anos. A Figura 1 destaca que em julho de 
2021 o saldo total de crédito para pessoas físicas é 
cerca de 50% maior do que aquele observado em 
2016, com novas concessões chegando a um va-
lor 56% maior para a mesma comparação. Como 
quase toda a economia brasileira, tal crescimento, 
contudo, também teve seu valor significativamen-
te impactado pela pandemia do COVID-19 (com 

Separando nos setores de Crédito Livre e Crédi-
to Direcionado, a Figura 2 destaca o crescimento 
das concessões de crédito para pessoas físicas 
YoY (crescimento do valor da concessão no mês 
comparado com a concessão do mesmo mês do 
ano anterior). Podemos observar assim que os se-
tores de concessão de crédito livre mais atingidos 
pela pandemia foram os relacionados a cartão 
de crédito, tanto nas modalidades à vista, quanto 
parcelada, com o crescimento caindo para taxas 

1. Mercado de Crédito Pessoa Física

o início das medidas de restrição de circulação e 
comércio destacado pela linha vertical pontilhada 
na Figura 1), com as novas concessões de crédito 
chegando a cair cerca de 20% entre março e abril 
de 2020, porém apresentando rápida recupera-
ção, com a média móvel de 12 meses já atingindo 
valores superiores aos pré-pandemia. Com essa 
recente volatilidade em mente, a Figura 2 fornece 
uma visão mais detalhada dos setores mais atin-
gidos pela pandemia.

negativas em ambos os casos, indicando impacto 
direto da redução de mais de 12% no consumo das 
famílias brasileiras entre o primeiro e o segundo 
trimestre de 2020.  Porém, tal qual o volume de 
concessões total, a rápida recuperação no setor 
também foi bastante acentuada, com um cres-
cimento de mais de 40% YoY em março de 2021. 
Outro importante fenômeno trazido pela Figura 2 
reside no comportamento das curvas de cresci-
mento das concessões de microcrédito. 

Figura 1: Saldo e Concessões para Pessoa Física
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1 Fonte: IBGE.

Figura 2: Crescimento YoY Concessões para Pessoa Física
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O  microcrédito  é  um  importante  instrumento  
para  a  inclusão  financeira. Seja para abrir o próprio 
negócio, quitar dívidas ou investir no crescimento da 
empresa, o microcrédito, destinado a empresários 
de menor porte, é uma das alternativas disponíveis 
no mercado.  Esse empréstimo é específico para 
pessoa física ou microempreendedor que pretende 
montar ou ampliar um negócio é, portanto, direcio-
nado ao negócio e não pode ser utilizado para fins 
pessoais. Entre as maiores vantagens estão as taxas 
de juros reduzidas e a facilidade de aprovação. Mais 
do que uma opção de empréstimo, o microcrédito é 
considerado pelo Banco Central como uma política 
de desenvolvimento social. Isso porque esta moda-
lidade também surgiu com o intuito de democratizar 
o acesso ao crédito para empreendedores de baixa 
renda, capazes de transformá-lo em riquezas para 
eles próprios e para o Brasil. 

Assim, os microempreendedores beneficiários  
dessas  operações,  em  que  pese  sua  importância 
econômica2,  enfrentam  limitações  estruturais  de  
acesso  ao  mercado  de  crédito  devido  à  elevada  
assimetria de  informação  entre  os  empreendi-
mentos  e  as  instituições  financeiras,  à  escassez  
de  garantias  e  à  maior vulnerabilidade, caracterís-
tica dos micronegócios. Neste contexto, não é de se 
estranhar que a pandemia do COVID-19 tenha tido 
importante impacto no setor, contribuindo para for-
te desaceleração no crescimento das concessões, 
saindo de uma taxa de 30% de crescimento YoY 
para 9% entre abril e setembro de 2020. 

Além disso, apesar de sua importância reduzida 
quando comparada com a do microcrédito para 
microempreendedores (cerca de apenas 4,6%  em 

média das concessões de microcrédito totais), o 
microcrédito voltado para o consumo também viu 
sua taxa de crescimento anual reduzir bastante, 
passando de quase 30% em março de 2020 para 
17% em setembro. Assim, podemos inferir que o 
isolamento social associado à pandemia gerou 
uma redução da demanda por produtos e serviços 
além de promover um elevado nível de incerteza 
quanto à reabertura da economia, o que fez com 
que, por um lado, menos empreendedores esti-
vessem propensos a tomar risco, postergando a 
decisão de começar ou mesmo expandir seus ne-
gócios e, portanto, reduzindo a demanda por finan-
ciamento. Por outro, muitos deles tiveram de tomar 
empréstimos para que conseguissem se manter 
de pé. Como destacado acima, os dados sugerem 
que a redução da demanda foi dominante.

O crédito imobiliário apresentou uma dinâmica 
interessante de crescimento. Como representa uma 
dívida de longo prazo, um driver importantíssimo 
para a demanda por empréstimos dessa moda-
lidade é a taxa de juros, que esteve baixa durante 
quase toda a janela de tempo analisada, podendo 
haver reversões do resultado mais para frente con-
siderando o aumento mais recente da taxa de juros. 
O crédito rural também experimentou uma sólida 
trajetória de crescimento, mesmo durante a crise 
do COVID-19. Um possível motivo para isso é o ciclo 
virtuoso das commodities no cenário internacional, 
fruto de uma demanda externa muito forte e do real 
desvalorizado. Não é garantido que este seja o caso, 
entretanto, dado que o mesmo comportamento não 
é verificado para pessoas jurídicas. Seria necessário 
investigar mais detalhadamente outras motivações.

2 Segundo dados da Receita Federal  do  Brasil  (RFB),  em  fevereiro  de  2020,  os  microempreendedores  individuais  e  micro-
empresas  correspondiam  a 85,4%  do  total  das  empresas  brasileiras.  Segundo o  Serviço  Brasileiro  de  Apoio às  Micro  e  
Pequenas  Empresas  (Sebrae),  esses  microempreendedores individuais  e  microempresas,  em  conjunto  com  as  empresas  
de  pequeno  porte,  foram  responsáveis  por  55%  dos  postos  de  trabalho  formais  do  país em  2016.
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Uma expectativa em relação a isso é que o  Open 
Banking, aliado à adoção de novas tecnologias no 
campo, como uso de imagens de satélite e drones 
para prever a produtividade das safras, terão am-
pla capacidade de reduzir a assimetria de informa-
ções entre tomadores de empréstimo e credores, o 
que poderá contribuir para a redução das taxas de 
juros cobradas em novos financiamentos e, conse-
quentemente, para uma expansão ainda maior do 
crédito aos pequenos e médios produtores rurais.

Olhando para quem oferta os produtos em 
questão, o mercado de crédito para Pessoa Física 
no Brasil é altamente concentrado em cinco prin-
cipais participantes: Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. Juntos, 

Aqui vale ressaltar o contexto do Open Banking. 
A iniciativa, um pilar fundamental da Agenda BC# 
e a aposta para reduções de custos para os usuá-
rios e maior inclusão financeira, é a mudança mais 
importante no setor nos anos recentes. Ao atacar 
a barreira informacional entre bancos dominantes 
e os novos participantes (dentre eles, as FinTechs), 

esses cinco detinham cerca de R$ 1,94 trilhões em 
carteira para pessoa física em junho de 2021 em 
um mercado total de cerca de R$ 2,4 trilhões (apro-
ximadamente 80%), o que ajuda a tornar o país um 
dos com maior concentração no sistema bancário 
em todo o mundo (a título de comparação, entre 
as maiores economias do mundo, apenas a França 
tem números de concentração no “Top 5 Bancos” 
semelhantes. Os EUA, por exemplo, tem pouco 
mais de 40% de ativos concentrados nos 5 prin-
cipais bancos. A Índia, cerca de 35%). Além desta 
elevada concentração, a Figura 3 destaca que há 
enorme estabilidade intra modalidades de crédito, 
com destaque para a Caixa Econômica Federal no 
saldo total e para o Itaú, nos empréstimos relacio-
nados a cartão de crédito.

permitindo e disciplinando o compartilhamento de 
dados transacionais dos usuários e a inicialização 
de serviços por terceiros, o Open Banking pode ge-
rar uma grande transformação na lenta evolução 
que se observa no setor bancário brasileiro, per-
mitindo maior competição, preços menores e uma 
queda na alta concentração no setor. 

Figura 3: Market Share Crédito Pessoa Física
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Um fator importante para ponderar e dimen-
sionar o possível impacto do Open Banking é que 
o nível de endividamento das famílias brasilei-
ras está em níveis recordes. Segundo dados da 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC), 67,2% das famílias brasileiras 
se declararam endividadas em agosto/21, sendo 
que, entre as famílias que recebem até 10 salá-
rios mínimos, este valor sobe para 68,9%. Ainda, 
dentre as famílias endividadas, 7,7% declaram 
que não terão condições de pagar suas dívidas. 
Ainda que seja relativamente comum a prática 
de buscar novos empréstimos para cobrir dívidas 
anteriores, criando uma bola de neve de endivi-
damento, tal fenômeno tem um limite nas insti-
tuições não mais aprovando crédito ou apenas a 
taxas que as pessoas deixam de estar dispostas a 
pagar. Assim, há chance de muitas famílias terem 
de pagar suas dívidas antes de poderem tomar 
mais empréstimos. 

Sob essas circunstâncias, o Open Banking pode 
ser uma faca de dois gumes: idealmente, ao pode-
rem consultar o histórico de crédito dos clientes 
em outros bancos, os principais novos participan-
tes do mercado vão poder baratear o crédito e, 
assim, diminuir essa danosa concentração entre 
os “Top 5 Bancos”. Por outro lado, quando obser-
varem o saldo das dívidas ativas que essas famí-

lias têm com outros bancos, podem ficar receosas 
em emprestar dinheiro. Nesse sentido, o volume 
de portabilidade entre instituições pode ser um 
indicador do potencial do Open Banking, já que 
aponta em certa medida a disposição das institui-
ções em oferecer melhores condições para clien-
tes que já possuem uma dívida a fim de atraí-los. 

A quitação antecipada de contratos de ope-
rações de crédito e de arrendamento mercantil, 
mediante o recebimento de recursos transferidos 
por outra instituição, em outras palavras, trans-
ferir a dívida feita em uma instituição para ou-
tra. Esse procedimento  foi regulamentado  pela 
Resolução 3.401, de 6 de setembro de 2006, e  
apesar  de  não  explicitamente  definido,  ficou  
conhecido  como  “portabilidade  de  crédito”. De 
forma geral, o objetivo é permitir ao devedor a 
busca de condições mais vantajosas  para  uma  
operação  de  crédito  em  curso.  Esse  conceito  
coloca  a  portabilidade  como  importante es-
tímulo  à  concorrência  entre  as  instituições  
financeiras,  que  podem  oferecer  melhores  
condições  para  um cliente  em função de seus 
diferenciais competitivos.  Fatores que podem 
motivar a demanda dos consumidores pela por-
tabilidade de crédito incluem redução nas taxas 
de juros, crédito adicional,  alongamento  do pra-
zo, entre outras conveniências. 
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³ A curva descendente da Pagseguro  decorre de um destaque de crescimento de TPV nos períodos imediatamente an-
teriores aos do gráfico: ela saiu de R$ 6 Bi de TPV para R$ 21,4 Bi no 1Q19. Isso gerou um crescimento de mais de 200%. 
No entanto, o ritmo foi diminuindo logo depois. No gráfico, isso aparece na forma de uma queda na curva, mas a empresa 
continua a crescer a taxas bastante superiores às do mercado: 36,67% em 2020 contra 12,48% do mercado

Figura 4: Portabilidade de Crédito

A Figura 4 destaca que o volume de pedidos de 
portabilidade vêm crescendo fortemente desde 
2015, tanto em termos de quantidade de pedidos, 
quanto em termos de saldo portado (com exceção 
ao período das medidas mais restritivas de mobi-
lidade no combate contra a COVID-19). No entan-
to, como destacado pelo Banco Central em recen-
te estudo3,   há  um  potencial  não  realizado  de  
portabilidade  de  crédito, já que existe um  univer-

Outro ângulo possível é que, ao favorecer a 
competitividade entre as instituições  com a re-
dução da assimetria  de informação  no sistema 
financeiro,  o  Open  Banking pode acabar impac-
tando  positivamente  a portabilidade  de crédito 
em duas frentes:  reduzindo  as vantagens  infor-
macionais  das instituições  originais,  e facilitan-
do — para o tomador — a  busca  pela  melhor  
oferta.  Nessa  lógica,  o  Open  Banking  é um  
instrumento  para  a  promoção  da portabilida-
de,  impactando  na  redução  mais  expressiva  
do  universo  de  tomadores  com  operações  de  
crédito  em condições desvantajosas.

Ainda no contexto do aumento do endivida-
mento das famílias, vale destacar a participação/
evolução dos chamados “Ativos Problemáticos” 
no saldo de crédito de Pessoas Físicas. São con-
sideradas como “Ativos Problemáticos” as ope-
rações de crédito em atraso há mais de noventa 

so significativo  de  tomadores  com  operações  
de crédito com  taxas  de  juros  acima  da  média  
do  mercado: 18,9  milhões  no crédito  consigna-
do,  4,2  milhões  no  financiamento  de  veículos  
e  493  mil  no  crédito  imobiliário. Considerando 
que todos nessa situação poderiam usar a porta-
bilidade para buscar taxas menores, a atual  pro-
cura  pela realização de portabilidade representa 
um percentual pequeno de seu potencial. 

dias e as operações nas quais existem indícios de 
que a respectiva obrigação não será integralmen-
te honrada. Entende-se que há indicativos de que 
a obrigação poderá não ser integralmente honra-
da, entre outros eventos, quando a operação for 
objeto de reestruturação e a instituição financeira 
reconhecer contabilmente deterioração significa-
tiva da qualidade do crédito do tomador.

A Figura 5 destaca a evolução dos ativos pro-
blemáticos, tanto em termos do total do saldo de 
crédito de PF (lado esquerdo) quanto a evolução 
relativamente à carteira (lado direito). Pode-se 
notar que há um baixo percentual de ativos pro-
blemáticos na carteira de Pessoas Físicas, com 
um valor relativamente estável entre 6% e 7,5% 
desde janeiro/2019, com um pico no período de 
maior intensidade das medidas de restrição de 
mobilidade no combate à pandemia. 

3 Relatório da Economia Bancária, 2020. Boxe 2: “Evolução da Portabilidade de Crédito no Brasil: comportamento e perfil”.
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Inclusive, o gráfico à direita indica que a Car-
teira Total cresceu mais entre janeiro/2019 e ju-
nho/2021 do que a Carteira de Ativos Problemá-
ticos (33% contra 29%), com esta última tendo 
caído cerca de 5% desde julho/2020. Tal manu-
tenção de baixa proporção de ativos problemá-

ticos, mesmo em um período de expansão de 
concessão de crédito (Figura 1) contribuem para 
a análise de que a regulação e o monitoramen-
to do Banco Central parecem ter tido sucesso em 
garantir a sustentabilidade e a segurança do sis-
tema financeiro nacional.

Figura 5: Ativos Problemáticos Pessoas Físicas
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2. Mercado de Crédito Pessoa Jurídica

Tendo discutido o mercado de crédito para as 
pessoas físicas no Brasil, avançaremos para a 
dinâmica do mercado de financiamento para as 
empresas. A Figura 6 nos fornece uma visão geral 
da recente evolução do volume de concessões e 
saldo de crédito para pessoas jurídicas no Brasil. 
Observamos que, diferentemente do apresentado 
na Figura 1, o saldo de crédito para PJ só superou 
os valores da média de 2016 em fevereiro/2021, 
chegando a um valor 8% maior que a média de 
2016 em agosto do mesmo ano. Tal recente mu-
dança se deve essencialmente à alta consistente 
na média móvel dos últimos 12 meses do volume 

de concessões  a partir de setembro/2019, che-
gando a um pico neste volume em junho/2021, 
com um valor total concedido de quase R$ 207 
bilhões. 

Para agosto/2021, por sua vez, a Figura 6 apon-
ta um valor cerca de 35% maior da média móvel 
anual em relação ao ano de 2016, com uma traje-
tória crescente importante a partir de maio/2021, 
decorrência direta da recente alta na demanda 
por crédito, talvez reflexo da volta da confiança 
do empresário brasileiro4 com a evolução da vaci-
nação e queda de diversas medidas restritivas de 
circulação no combate à pandemia do COVID-19.

Figura 6: Saldo e Concessões para Pessoa Jurídica

4 Números do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de agosto, divulgados pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostraram novo avanço, com o terceiro crescimento consecutivo no ano. Dessa vez, o 
aumento é de 4,3% na comparação com o mês anterior, alcançando 115 pontos, o que significa que ficou acima da zona considerada 
de satisfação. No comparativo anual, a alta é de 47,2%.
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A Figura 7 exibe essa recente alta na deman-
da por crédito, bem como um panorama inicial da 
heterogeneidade nesta demanda a nível de porte 
e setor das empresas. Os dados refletem a com-
paração de um determinado trimestre contra o 
mesmo trimestre do ano anterior. É interessante 
notar que a trajetória da necessidade de financia-
mento é bastante homogênea com relação a se-
tores econômicos durante todo o horizonte tem-
poral deste estudo, mas uma análise por porte de 
empresa conta uma história um pouco diferente. 
A demanda por crédito das MPEs oscilou menos 
do que a das empresas com porte médio e grande 
até o final de 2019. Por outro lado, com o início 
da pandemia do COVID-19, no final do primeiro 
trimestre de 2020, a demanda por financiamento 
dos micro e pequenos empreendedores chegou a 
cair até 10% frente ao que foi observado no mes-
mo período do ano anterior.

Entendemos que o principal fator por trás des-

sa dinâmica foi a incerteza quanto à capacida-
de que teriam de pagar seus empréstimos. Isso 
dependeria do controle da doença e do fim das 
regras de isolamento social. Nesse caso, se a 
pandemia durasse por um período de tempo mui-
to prolongado, era grande a chance de ainda te-
rem de fechar as portas, porém mais endividados. 
Aliado a isso, as instituições financeiras, em um 
movimento de redução do nível de exposição ao 
risco de suas carteiras de crédito para um pata-
mar compatível com o cenário econômico mais 
pessimista que se desenhava, reduziram a oferta 
de crédito e aumentaram os juros cobrados para 
novos financiamentos, contribuindo para que os 
empréstimos aos micro e pequenos empresários 
se tornassem ainda menos atrativos. Vale a pena 
aprofundar um pouco mais sobre a dinâmica das 
taxas de juros médias dos créditos para pessoas 
jurídicas no Brasil para o período de maior restri-
ção de mobilidade devido à COVID-19.

Figura 7: Demanda por Crédito Pessoas Jurídicas - Visão Serasa
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Como pode ser visto pela Figura 8, no período 
pós mar/20 (destacado pela linha vertical traceja-
da), as taxas de juros caíram para as pessoas jurídi-
cas, não importando o porte. A razão por trás deste 
movimento está no comportamento das IFs que, 
para não terem um prejuízo demasiadamente ele-
vado com a pandemia, diminuíram/renegociaram 
os preços (taxas de juros) dos contratos já existen-
tes. O mesmo comportamento não parece ter sido 
verificado para a oferta de novos contratos.

Isso pode ser explicado porque, como explicita-
do pela Figura 9, as instituições reduziram a ofer-
ta para não incorrer em maiores prejuízos em um 
momento de alta incerteza. Apesar de não haver 
dados públicos compilados pelo Banco Central 

olhando exclusivamente a taxa de juros de novos 
financiamentos, o fato de a oferta ter diminuído (Fi-
gura 9) sugere que deve ter acontecido um  ajuste 
via preços..

A partir do segundo semestre de 2020, no en-
tanto, o Governo Federal lançou o Programa 
Emergencial de Acesso ao Crédito, dando garan-
tia aos agentes financeiros para que concedessem 
empréstimos às micro, pequenas e médias empre-
sas. Foi estabelecido que a utilização dos recursos 
seria feita de forma livre, de modo que as empre-
sas poderiam utilizá-lo para reforçar seu capital de 
giro. A Figura 7 fornece alguma evidência de que a 
política parece ter surtido efeito para as MPEs, cuja 
demanda por crédito voltou a aumentar.

Figura 8: Taxas de Juros para Pessoas Jurídicas

Figura 9: Demanda por Crédito Pessoas Jurídicas - Visão Bacen

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

FEV MAI AGO NOV

2019

FEV MAI AGO NOV

2020

FEV MAI AGO

2021

Apenas Pessoas Jurídicas.
Fonte: Banco Central.

Demanda observada Oferta observada Aprovações observadas

-1

0

1

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2019 2020 2021

Grandes empresas MPME
Unidade em pontos que variam de -2 (mínimo) a 2 (máximo) em comparação com o trimestre anterior.

MPME: Micro, Pequenas e Médias Empresas. Faturamento bruto anual de até R$ 300 milhões.
Grandes Empresas: Empresas de Grande Porte. Faturamento bruto anual superior a R$ 300 milhões.

Fonte: Banco Central.



13

Mercado de Crédito  Pessoa Jur íd ica

Como mencionado na análise acima, os dados 
mostrados na Figura 9 fornecem um outro ângulo 
para a evolução da demanda por crédito de pes-
soas jurídicas no Brasil ao apresentar junto dados 
do lado da oferta, além de destacar quais linhas 
de crédito foram de fato aprovadas. Por conta dis-
so, vale um maior detalhamento do que o feito até 
o momento. Com um índice que varia de -2  a 2 e 
mede a diferença de demanda/oferta/aprovação 
do trimestre em relação ao trimestre imediata-
mente anterior já considerando possíveis efeitos 
de sazonalidade, é possível dimensionar o impac-
to da pandemia COVID-19 no setor, além da acen-
tuação do descasamento entre oferta e demanda. 

Vemos que entre o primeiro e o segundo tri-
mestres de 2020, momento da explosão da pan-
demia, a oferta observada para Grandes empre-
sas caiu 0,77 ponto. Para MPMEs, a queda ficou 
em 0,53 ponto. No entanto, do lado da demanda, 
observamos para o mesmo período um aumento 
de 0,91 pontos para Grandes Empresas e de 0,63 
pontos para MPMEs. Além disso, para ambos os 
grupos de empresas, o número de aprovações de 
linhas de crédito observadas no período se man-
teve praticamente estável, explicitando o citado 
descasamento entre oferta e demanda de crédito 
durante o auge das medidas restritivas no com-
bate ao COVID-19.

Tal descasamento, que pré-data a pandemia e 
foi apenas reforçado por ela, sugere um espaço 
para entrada de novos participantes no merca-
do de concessão de crédito para pessoa jurídica, 
algo que deve ser facilitado com a disponibiliza-
ção e facilitação do acesso à informação do histó-
rico financeiro das empresas a partir do momento 

da implementação completa do Open Banking, 
que traz a expectativa de  aumentar a oferta de 
crédito,  e diminuir as taxas de juros praticadas 
no mercado como consequência. Contribui ain-
da mais para esta visão o fato que o índice para 
oferta observada só apresentou valores positivos 
— ou seja, crescimento entre trimestres — entre 
o 3Q20 eo 4Q20, com todos os outros apresen-
tando redução na quantidade de crédito ofertada.

A Figura 10, por sua vez, apresenta o crescimen-
to YoY (compara o mês destacado com o mesmo 
mês do ano anterior) das principais modalidades 
de crédito para pessoa jurídica. Na parte superior 
do gráfico, temos as principais modalidades de 
crédito sem direcionamento específico (crédito 
livre). Destaca-se o forte crescimento de crédito 
para Capital de Giro, principalmente no período 
após os impactos da pandemia. Nota-se que este 
tipo de modalidade teve crescimento acelerado 
YoY, chegando a quase 50% em novembro/2020. 

A explicação para este fenômeno reside no alto 
impacto que a pandemia teve no faturamento 
das empresas e a forte retração econômica ex-
perimentada pelo país. Assim, para não fechar as 
portas, talvez as empresas tenham primeiro usa-
do suas reservas financeiras (explicando o ápice 
desta modalidade ter ocorrido paulatinamente) e, 
depois, recorrido ao endividamento. O resultado 
é que hoje, semelhante às famílias brasileiras, 
apresentam níveis de endividamento históricos: 
em dados recentes de pesquisa realizada pelo 
Sebrae e FGV, 52% das micro e pequenas empre-
sas sem reservas financeiras e, destas, 12% en-
frentam dificuldades para pagar as contas em dia.

13



14

Mercado de Crédito  Pessoa Jur íd ica

Outra trajetória de modalidade de crédito livre 
que merece destaque é a antecipação de recebí-
veis. Com o advento da pandemia, esta linha viu 
sua trajetória de crescimento cair de pouco mais 
de 30% em março/2020 para apenas 5% em 
junho do mesmo ano, muito em função da forte 
queda de faturamento das empresas brasileiras 
e, consequentemente, da falta de recebíveis para 
antecipar. Com a retomada da economia, mesmo 
que de forma gradual, o índice de crescimento 
YoY desta modalidade chegou a aproximada-

mente 60% em julho de 2021, o maior valor des-
de 2019. 

Já no gráfico na parte inferior da Figura 10, te-
mos as modalidades de crédito direcionado. Des-
taque novamente para a modalidade de Capital 
de Giro, desta vez junto ao BNDES. Em linha com 
o observado para o crédito livre, tal modalidade 
apresentou crescimento expressivo com o ad-
vento da pandemia, chegando a valores de cres-
cimento YoY superiores a 80%.

Figura 10: Crescimento YoY Concessões para Pessoa Jurídica
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Investimentos Capital de Giro Rotativo
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A Figura 11, de maneira semelhante à Figura 3, 
apresenta o Market Share do mercado de crédi-
to para Pessoa Jurídica das cinco maiores IFs do 
país. Como antes, temos uma alta concentração 
neste mercado (embora inferior à anterior), com 
cerca de 63% do crédito total dividido entre es-
tas instituições em um valor aproximado de R$ 
1,4 trilhão. Com exceção à categoria de Investi-
mentos, vemos também uma alta estabilidade 

A última análise desta seção está representada 
pela Figura 12, que traz um importante e recente 
fenômeno do mercado de crédito para pessoas 
jurídicas no Brasil: empresas de micro, pequeno e 
médio porte têm tido um movimento de redução 
de ativos problemáticos em suas carteiras, mes-
mo com o aumento significativo do saldo total. 

O gráfico à esquerda mostra a queda signifi-
cativa de ativos problemáticos na carteira de 
MPMEs desde dezembro/2018, inclusive com 
esta proporção igualando aquela de empresas 
de Grande Porte e, consequentemente, da média 

na divisão das diferentes modalidades de crédito 
entre estas instituições dos mercados , eviden-
ciando mais uma vez os possíveis impactos que 
o Open  Banking pode trazer ao mercado de cré-
dito brasileiro ao diminuir o custo de entrada de 
novos participantes através da maior facilidade 
de acesso a informações da vida financeira das 
empresas, tornando o mercado nacional mais 
competitivo.

para PJs. Já o gráfico à direita evidencia que este 
expressivo movimento de queda da proporção 
de ativos problemáticos na carteira de MPMEs 
nos últimos anos se deu em um momento de 
alta expansão desta carteira — um valor apro-
ximadamente 67% maior em junho/2021 quando 
comparado à dezembro/2019 —, ao passo que a 
carteira de ativos problemáticos caiu pouco mais 
de 4% para este mesmo período. Isso mostra que 
tal queda não se deu por restrições de crédito a 
este grupo de pessoas jurídicas e sim pela me-
lhora na qualidade dele.

Figura 11: Market Share Crédito Pessoa Jurídica
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Figura 12 Ativos Problemáticos Pessoa Jurídica
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Os dados que indicam resultados do merca-
do de crédito até o fim do primeiro semestre de 
2021 ainda mostram um cenário de alta concen-
tração e descasamento entre oferta e deman-
da de crédito, ainda que melhoras marginais 
associadas a medidas como a portabilidade e 
o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito 
existam. Apesar disso, podemos entender esse 
cenário como um ponto de partida: o cenário no 
qual o Open Banking — cuja fase de comparti-
lhamento de dados teve início já no segundo se-

mestre, no dia 13 de agosto — vai agir. Diferen-
temente do Pix, que tem tido adesão bastante 
rápida, o Open Banking tem um ciclo mais lento 
de implementação e adesão. Ainda assim, como 
os dados levantados sugerem, o Brasil tem bas-
tante espaço para transformações no mercado 
de crédito que melhorem a vida do consumidor 
e do pequeno empresário, e para manter esse 
público informado se indicadores realmente 
estão melhorando, é preciso continuar acompa-
nhando em relatórios como este.

3. Considerações finais
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