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1. Introdução

O Brasil vem enfrentando o devastador aumento das mais
variadas formas de violência. As duas últimas décadas do século XX
foram especialmente preocupantes para a sociedade brasileira. A própria
economia do País foi afetada. O clima de insegurança é tal que até
mesmo os hábitos de consumo de bens e serviços da população foram
alterados. Quem não pensa duas ou mais vezes antes de sair com sua
família para uma programação cultural noturna?

Os hábitos de moradia da classe média nos grandes centros
urbanos também vêm sofrendo severas alterações. As cidades estão
repletas de condomínios, ruas e bairros fechados, residências com altos
muros e cercas eletrificadas e outros aparatos de segurança. Até mesmo
a comercialização dos imóveis vem sendo realizada com base no
argumento da segurança que podem oferecer para os seus habitantes,
como afirma a pesquisadora Denise Mônaco do Núcleo de Estudos sobre
Habitação e Modos de Vida (Nomads) da Universidade de São Paulo
(USP). Esses são alguns exemplos de como os hábitos dos brasileiros
estão sendo alterados pela insegurança que se instalou nos centros
urbanos.
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Apesar da adoção individual e coletiva de ações privadas para
a melhoria da segurança, do tempo decorrido para a ação governamental,
da quantidade de estudos realizados e das promessas de medidas
eficazes, o problema persiste. Por isso, é necessário que se realize uma
reflexão sobre os motivos pelos quais tantos diagnósticos, estudos, planos
e medidas não funcionaram na realidade prática da vida dos brasileiros.

A partir das conclusões de determinados diagnósticos sobre a
violência no Brasil, concluiu-se que o País não dispunha de estatísticas
confiáveis sobre as formas de violência. Iniciou-se, consequentemente,
um investimento progressivo na coleta e análise de dados sobre a
violência. Esses dados, provenientes das mais diversas instituições,
nacionais e internacionais, indicam a piora das condições de segurança
e ordem públicas no Brasil. Qualquer indicador criado para esse fim
mostra que o quadro geral é bastante alarmante.

Recentemente foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento um estudo que trata do
custo da violência no Brasil. Tal estudo dá conta de que, apenas em
1997, o Brasil perdeu 10,5% (US$ 84 bilhões anuais) do Produto Interno
Bruto (PIB) em razão da falta de segurança. O cálculo incluiu despesas
com serviços prestados à população e que estão diretamente relacionados
com ações violentas. Alguns especialistas, no entanto, questionam a
metodologia desse cálculo, uma vez que não leva em conta perdas com
turismo, atividades econômicas noturnas, investimentos externos, entre
outras receitas indiretamente afetadas pelo crime, concluindo que a perda
é ainda maior.

Outro estudo do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), divulgado em 28 de abril de 2004, afirma
que o País registra 11% dos homicídios ocorridos em todo o planeta,
apesar de representar apenas 2,8% da população mundial. Esses poucos
exemplos servem, à guisa de  um breve resumo, para demonstrar o
quadro caótico em que se encontra a segurança pública em nosso país.

É nosso objetivo, portanto, analisar a necessidade de integração
de medidas de diversas naturezas, enfatizando alguns aspectos
psicológicos ligados à promoção da paz e ao enfrentamento da violência
e a necessidade da ocorrência de transformações culturais para alteração
do clima de insegurança pública que reina nos grandes centros urbanos
do Brasil.
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2. Violência e agressividade

O conceito tradicional de violência vem sendo questionado pela
comunidade científica, pois exclui diversas dimensões do contexto humano
que já se encontram consagradas nos estudos das ciências sociais. Na
literatura especializada, a violência é entendida como uma ação direta
ou indireta, destinada a limitar, ferir ou destruir as pessoas ou os bens
(Michaud,1989, p.10).

Em sua análise, Michaud (Id., Ibid., p.11) argumenta que esse
tipo de definição da violência iguala os danos causados às pessoas,
àqueles sofridos pelos bens e que, por tentar ser demasiadamente objetiva,
reduz a abrangência do seu significado. Outras dimensões do contexto
humano nas quais igualmente pode haver dano, como a moral e a noética,
por exemplo, não são bem caracterizadas.

Devido ao sentido estrito que essas definições possuem, alguns
autores propõem conceitos mais amplos para a violência, que incluem
as dimensões afetivas, cognitivas, econômicas, espirituais e culturais, o
que permite uma análise bem mais rica em possibilidades de
categorização.

Porto (apud Walselfisz, 2002, p.17) assevera que:

[...] assistimos, nas últimas décadas, a um
alargamento do entendimento da violência,
uma reconceitualização, pelas suas
peculiaridades atuais e pelos novos
significados que o conceito assume [...] de
modo a incluir e a nomear como violência
acontecimentos que passavam anterior-
mente por práticas costumeiras de
regulamentação das relações sociais.

Nesse mesmo sentido, o Ministério da Saúde propõe o seguinte
conceito de violência: “é o evento representado por ações realizadas por
indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasionam danos físicos,
emocionais, morais e/ou espirituais a si próprio ou a outros” (Minayo e
Souza, apud Ministério da Saúde, 2001).

Essa definição proporciona uma abrangência conceitual
adequada para o fenômeno das violências, pois inclui elementos dimensões
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essenciais para a sua análise detalhada. Além disso, possibilita o
questionamento da adeqüabilidade da utilização do termo violência por
ser demasiadamente amplo na qualidade de categoria de inteligibilidade
em si. Ademais, permite, ainda, a compreensão do fracasso de medidas
gerais para o enfrentamento da diversas formas de violências, pois a
partir das concepções tradicionais anteriormente apresentadas, surge a
questão: de qual tipo de violência se trata de estudar e de propor uma
estratégia de enfrentamento? Essa é a primeira pergunta significativa a
ser formulada.

Neste artigo, se fará menção à expressão “formas de violência”,
com o objetivo de melhor expressar a multiplicidade de seus tipos e das
características dos fenômenos a elas associados e a sua complexidade,
como já bem definida pela produção acadêmica atual. Ademais, se
utilizará o termo agressividade como sinônimo de violência.

Com essa concepção, trata-se de significar que uma análise
das variadas expressões da violência deve considerar a elevada
complexidade do tema, evitando-se explicações simplistas e as fórmulas
das causalidades lineares tradicionais.

Sobre esse tema, Milani (2004, p.13) argumenta que:

Um dos motivos desse distanciamento
entre a produção acadêmica, de um lado,
e a formulação de políticas públicas e
implementação de programas de
intervenção [para o enfrentramento das
violências], de outro; reside na
multiplicidade de modelos explicativos que,
de forma fragmentada, disputam a primazia
de definir “a” causa da violência.

Para esse pesquisador, a busca de uma causa única para a
violência tem impedido avanços nesse campo. E “fracassa em admitir
as mazelas sócio-econômicas do país e em perceber que toda injustiça é
uma forma de violência e um empecilho à paz.” (Id., Ibid., p.9). Assim,
é possível concluir parcialmente que a definição tradicional  de violência
exclui dimensões importantes para a sua compreensão. Será, então,
utilizada a proposta de definição adotada pelo Ministério da Saúde nas
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considerações do presente trabalho, por garantir a inclusão de importantes
dimensões de análise. No entanto, o foco dessa discussão será a dimensão
psicológica da violência e as propostas de transformação cultural ligadas
a esse tema, sem, no entanto, descontextualizá-las ou desconsiderar o
fato de que estes aspectos precisam ser, necessariamente, pensados no
conjunto complexo da multiplicidade de fatores e dimensões que
caracterizam o fenômeno.

3. Cultura de paz

O tema central do presente trabalho é a análise da magnitude
das transformações necessárias para o estabelecimento de uma cultura
de paz. É preciso, portanto, verificar o que se entende por cultura de
paz.

Esse é um tema central da agenda mundial e vem merecendo
atenção especial da Organização das Nações Unidas (ONU) que, em
13 de setembro de 1999, votou, por unanimidade, a Declaração e Plano
de Ação para uma Cultura de Paz (A/RES/53/243).

Segundo esse documento, podemos entender que a cultura de
paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e
estilos de vida que traduzem o respeito à vida, ao ser humano e à sua
dignidade, trazendo a um primeiro plano o respeito aos direitos humanos
e o repúdio à violência em todas suas formas e a adesão aos princípios
da liberdade, justiça, solidariedade e tolerância, assim como a
compreensão entre os povos e as pessoas.

Dessa definição, pode-se depreender que os elementos
essenciais para o estabelecimento dessa nova ordem são culturais. Sob
essa ótica, o desafio do enfrentamento da violência é compatível com
uma grande alteração cultural a ser realizada no contexto de um projeto
civilizatório flexível, porém orientado pelas crenças e valores adotados
por nossa cultura.

Na verdade, o enfrentamento da violência não se refere,
simplesmente, a um tema ligado à segurança pública ou à economia,
mas a profundas alterações em nossa própria cultura, que demorou
centenas de anos para assumir a configuração que hoje  apresenta (Senna
Pires, 2003), e que, provavelmente, demorará tempo compatível para
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transformar-se. Certamente, esse não é um intento de realização trivial
e deve ser encarado com a seriedade e a responsabilidade que um
empreendimento de tal envergadura merece.

Coerente com disposto pela ONU, Milani e Branco (2004)
argumentam que existem três principais abordagens no que toca ao
enfrentamento das violências no Brasil: repressão, mudanças estruturais
e desenvolvimento de uma cultura de paz.

Não é objetivo deste artigo examinar as medidas repressivas ou
as estruturais, no entanto esclarecemos que a promoção da paz depende,
necessariamente, de um conjunto de medidas das três áreas
anteriormente indicadas, que, se tomadas isoladamente, não surtem efeito,
como é possível observar no que ocorre nos grandes centros urbanos
brasileiros.

No tocante às medidas repressivas e às mudanças estruturais,
a literatura especializada em criminologia (Avanesov, 1985; Farias Junior,
2001; García-Pablos, 2002; Lyra, 1997) as enumera entre as medidas
clássicas de enfrentamento das violências. Quanto ao desenvolvimento
de uma cultura de paz, pode-se notar um aumento gradual da produção
intelectual na última década, alimentado pelo incentivo dos organismos
internacionais.

Sobre esse último tópico, Milani e Branco (Op. Cit.)

o seu objetivo central [da cultura de paz] é
a mudança de consciência, atitudes e
comportamentos da população e é
inspirada pela paz como um valor humano
elevado. Clama [a cultura de paz]  pela
urgência da redução da violência, por meio
de soluções baseadas na educação, saúde,
ética, envolvimento social, apoiados por
uma melhoria das condições de vida. Esse
modelo enfatiza a prevenção e a promoção
ativa de valores universais como: paz,
justiça, diversidade, respeito, empatia e
solidariedade (p.35.....).

Essas formulações apoiam o entendimento de que o
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estabelecimento da delinqüência se dá por um processo cultural, de
socialização, de motivação e de internalização. Elas partem do princípio
de que delinqüente é a cultura e não somente as pessoas, em
conformidade com algumas conclusões das teorias de subcultura que
foram formuladas nos Estados Unidos da América a partir de meados
da década de 50.

De uma perspectiva psicológica, interessa destacar o papel
central que os bens simbólicos podem representar para a compreensão
e formulação de propostas para o enfrentamento da agressividade.
Seguindo esse raciocínio, é possível  encontrar uma intersecção com
trabalhos atuais quanto à formulação de estratégias para o
estabelecimento de uma cultura de paz, o que será tratado mais adiante.

4. Transformações culturais

Milani (2004, p.54) argumenta que “a cultura de violência não
pode ser prevenida, ela precisa ser ressignificada”. A necessidade dessa
ressignificação remete às estratégias de transformação cultural e à
sociogênese dos processos que conduzem às ações violentas, à
agressividade.

A sociedade, os políticos e autoridades executivas têm uma
noção intuitiva dessa necessidade quando, em seus discursos, planos e
medidas práticas apresentadas, referem-se ao papel da educação formal
e da escola no enfrentamento das formas de violência e na agregação
dos atores sociais. Isso se dá, porque, em nossa sociedade, a escola e a
educação são vistas, respectivamente, como o principal locus e meio de
ressignificação de crenças e valores. No entanto, a sociedade e as
autoridades esquecem que é injusto lançar tal tarefa sobre os ombros de
nossos educadores, principalmente do ensino fundamental, deixando de
tratar a transformação cultural de forma mais ampla e omitindo outras
instituições igualmente responsáveis e hábeis para esse conjunto de
tarefas.

Como exemplo, é possível encontrar preceitos contidos em vários
dispositivos constitucionais que indicam outros atores sociais que possuem
responsabilidade nesse mister. O art. 205 prevê uma educação entendida
como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida
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com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Alia-se, ademais, esse direito à necessidade que todos
têm de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art.225/CF88), pilares
necessários ao desenvolvimento de uma cultura de paz. Além disso, no
intento de realizar-se um trabalho transformador, o envolvimento das
mais variadas instituições nessas tarefas e a formulação de estratégias
que promovam a paz passarão, obrigatoriamente, por um processo de
transformação que deve ser intencional e planejado, donde se infere o
desafio que representa um empreendimento de tal envergadura –
promover um processo de transformação cultural.

Recentemente, um  projeto de lei  apresentado  pelo  Deputado
Federal Lincoln Portela, procura atingir alguns dos objetivos necessários
a promoção da paz nos moldes aqui discutidos. Conhecido como o
“Estatuto da Paz”, o Projeto de Lei nº 4828, de 2004 prevê um conjunto
de princípios e diretrizes norteadores de políticas públicas promotoras
da paz. Apesar da singeleza da proposta, sua importância reside na oferta
de uma oportunidade para a ampliação do debate acerca do tema e da
necessária e efetiva ação legislativa. Além disso, a proposta indica
estratégias para a integração entre as medidas de naturezas estrutural,
cultural e repressiva.

O debate e a compreensão desse processo de integração de
propostas e de transformação cultural torna-se importante, pois alterar
uma cultura pode levar um longo período de tempo, sendo que deverá
iniciar-se pela ação de indivíduos que possuam esse objetivo e se
disponham a atuar em diferentes níveis, desde o mais amplo (estrutura
social, organização política, economia) ao mais próximo da co-construção
do desenvolvimento do indivíduo (família, educação etc.).

O apoio teórico para essas iniciativas parlamentares e executivas
encontram-se em cientistas como Ervin Staub (1991, p.137) que
argumenta: “a cultura e a personalidade estão envolvidas na socialização
e na vivência e afetarão fortemente, aumentando ou diminuindo, os
estados de agressão ou altruísmo”. Daí a importância da família e das
instituições que promovem a educação formal.

Ao encontro da necessidade de fundamentação teórica que
proporcionem consistência às propostas práticas encontram-se as teorias
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socioculturais atuais, que buscam desenvolver um enfoque compreensivo
voltado para o estudo dos motivos que orientam as pessoas em suas
relações umas com as outras, seja para o entendimento das ações
agressivas, seja para o entendimento das ações pró-sociais.

Atualmente, os estudos que consideram a cultura como seu
objeto central, aumentaram em quantidade. Seu enfoque é diverso das
teorias de subcultura da década de 50, pois considera o indivíduo um
ativo participante na transformação cultural. Desse campo se ocupa a
psicologia cultural, que estuda o modo pelo qual as tradições e as práticas
sociais regulam, expressam e transformam a psique humana. Essa
mudança na ótica relacional indivíduo-cultura é fundamental para a
formulação de um novo entendimento da ocorrência das formas de
violência e das propostas para o seu enfrentamento.

Uma cultura não é o simples agrupamento de indivíduos que
compartilham bens culturais comuns, mas inclui a inter-relação dos
elementos e os seus processos de formação e transformação. Isso nos
remete à formulação de Valsiner (2000), segundo a qual a cultura é o
elemento que integra o sistema de funções psicológicas desenvolvidas
pelo indivíduo na organização histórica de seu grupo social, através dos
processos de interação social, canalização e trocas, fazendo uso dos
recursos e dos instrumentos semióticos co-construídos.

Nesse modelo, encontra-se privilegiado o papel ativo do indivíduo
na construção cultural, apropriado-se dos significados existentes,
reinterpretando-os e agindo orientado por suas novas formulações. A
cultura, segundo esse entendimento, oferece, em função de sua
constituição histórica, significados aos indivíduos, estabelecendo limites
e possibilidades para as suas ações.

No entanto, cada pessoa, ao reconstruir esses significados ganha
a possibilidade de exceder aos supostos determinismos, agindo de acordo
com suas próprias orientações para seus objetivos e crenças, que podem
ser distintas daqueles que predominam no meio social em que está
inserido. Isso abre um novo campo de análise e serve como modelo
compreensivo dos casos em que, apesar das condições adversas do
meio sociocultural, por exemplo um ambiente coletivo extremamente
violento, o indivíduo desenvolve ações e atitudes pró-sociais.

É possível concluir parcialmente que as teorias socioculturais
contribuem, em um contexto mais amplo, para a sólida sustentação das
formulações que proponham a assunção de um papel transformador e
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ativo na construção da realidade simbólica, por parte de integrantes de
um determinado grupo cultural. O indivíduo tanto é produto, como
produtor de sua própria cultura.

Essa proposição é indispensável para a ocorrência de uma
transformação cultural, já que são necessários agentes para a realização
dessa tarefa. Valsiner (1994, p.6.) apóia essa afirmativa quando assevera
que “o processo sociogenético é um caso de construção conjunta por
pessoas com diferentes relações entre si, e com o mundo como um
todo”. Esse é um processo bidirecional de construção mútua indivíduo-
cultura: “é baseado na premissa de que todos os participantes do processo
estão, ativamente, transformando as mensagens culturais” (Id., Ibid.,
p.5). No entanto, é necessário assinalar que a transformação de uma
cultura dificilmente será procedida por um único indivíduo, porém pela
mobilização de uma quantidade “crítica” de agentes transformadores.

Dessa forma, tanto o estabelecimento de uma cultura de
violência, quanto de uma cultura de paz são processos sociais e individuais.
A substituição da violência por expressões da paz deverá, portanto,
passar pelo processo anteriormente mencionado e dependerá da
convergência dos esforços dos mais diversos atores sociais no sentido
de construir uma proposta que se direcione para o futuro, pois concluímos
que o processo de transformação cultural é grandioso e não será
conseguido no curto prazo. No entanto, os passos futuros dependem da
ação presente, sem a qual nada se inicia.

5. Conclusões

Toda a argumentação apresentada se propôs a defender uma
posição: a necessidade de se compreender a complexidade e a
grandiosidade de um projeto de transformação cultural. Além disso,
procurou-se ressaltar a importância de dois outros aspectos: a
bidirecionalidade da transmissão cultural e a capacidade ativa do indivíduo
de influir na construção de sua própria cultura, como estratégias de
estabelecimento de uma cultura de paz.

A amplitude das expressões das formas de violência, conforme
anteriormente demonstrado, é enorme e abarca dimensões que são
tradicionalmente excluídas de qualquer análise. A abrangência de políticas
que pretendam fazer frente ao desafio de enfrentar a violência e promover
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a paz deverá ser compatível com as dimensões do fenômeno a que
essas políticas pretendem se contrapor.

Daí decorre uma hipótese para o fracasso das medidas de
enfrentamento da violência e promoção da paz e para a frustração social
observada no seio da população brasileira. Esse fracasso, pode ser
provisoriamente explicado pela pequena abrangência dessas medidas,
que, no fundo, não se propõem a realizar uma transformação simbólico-
cultural. Em contraposição, medidas, ainda que pontuais, como a
apresentação do   PLC nº 4228/2004, pelo Deputado Federal Lincoln
Portela, são o embrião de uma ampla mobilização social em torno de tão
significativo tema.

As mudanças tão almejadas ocorrerão quando os principais
atores envolvidos no processo atentarem para o fato de que o indivíduo
é produtor de seus ambientes simbólicos e deve se transformar em
verdadeiro protagonista nos contextos em que esteja inserido. Valendo-
se dessa idéia-força, as estratégias que privilegiem o desenvolvimento
da autonomia, abstração e de uma moralidade pró-social serão um grande
passo no estabelecimento exitoso de uma cultura de paz no Brasil,
incluídos nesse contexto os mais diversos atores sociais, não somente
aqueles que labutam no ensino formal, que sempre são lembrados e
acabam recebendo responsabilidades além de suas reais possibilidades
de atuação.

Concluímos, portanto, que apenas a promoção de uma
transformação cultural, em que cada partícipe assuma a sua parcela de
responsabilidade no estabelecimento de um conjunto de valores, atitudes,
tradições, comportamentos e estilos de vida que traduzam o respeito à
vida, ao ser humano e à sua dignidade e que tragam a um primeiro plano
o respeito aos direitos humanos e o repúdio à violência em todo as suas
formas poderá viabilizar a consecução de uma sociedade menos violenta,
abrindo espaço para dias melhores e mais felizes para todos os brasileiros.

Após essa conclusão, o prezado leitor deve estar se perguntando:
quais serão as propostas concretas para a viabilização de tal processo
de transformação cultural? Essa questão será objeto do próximo artigo,
no qual, partindo da análise do conteúdo do PLC nº 4.228/2004,
discorreremos sobre princípios norteadores para as ações concretas de
promoção da paz que podem servir de base a um projeto de transformação
cultural que esteja de acordo com as especificidades brasileiras.
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Redução do spread bancário
não é utopia. Ou é?

Luiz Humberto Cavalcante Veiga
Consultor Legislativo

Área de Sistema Financeiro, Direito Comercial,
Econômico e Defesa do Consumidor

O presente ensaio procura trazer à discussão certos pontos,
alguns deles ainda não debatidos, na árdua luta pela redução do spread

bancário no Brasil. Embora o assunto seja tratado de modo abrangente,
maior atenção será dada ao caso das pessoas físicas, uma vez que,
nesse segmento, a discrepância entre a taxa de captação e a de
empréstimo é ainda maior.

Inicialmente, devemos definir este termo em inglês. Entende-se
por spread a diferença entre a taxa de captação (ou aquela paga pelos
bancos aos depositantes) e a de empréstimo (ou aquela cobrada dos
tomadores). Em suma, trata-se do lucro bruto do banco em operações
de crédito, de onde serão descontadas as despesas administrativas,
tributos e o que restar será o lucro líquido dos acionistas.

Os técnicos do Banco Central estudam o problema do elevado
spread bancário há 5 anos. Porém, quando é dito que somente 10% das
medidas propostas por aquela Autoridade para reduzi-lo ainda não foram
implementadas, podemos deduzir, pela permanência dos spreads no atuais
patamares, que não são essas as melhores alternativas para resolver o
problema. Sem entrar no mérito da relevância dessas medidas (quem
paga os juros é o melhor juiz), nem mesmo (no mérito) dos cálculos
efetuados para discriminar as parcelas do spread, não podemos, contudo,
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ignorar a recente1 entrevista do presidente do Banco Central que declara
serem os créditos direcionados, a inadimplência e o risco legal na
recuperação de créditos, os maiores entraves à redução do spread.

Assim, após alguns tópicos discutidos abaixo, voltaremos a esse assunto.
Melhor será abordar, inicialmente, alguns aspectos que de fato podem
estar afetando esse spread.

Intermediação desnecessária

O primeiro deles é a função de intermediação exercida pelos
bancos. Quando se fala em intermediação bancária, entende-se que as
instituições financeiras estariam captando recursos dos poupadores para
transferi-los aos empreendedores (ou consumidores). Essa atividade tem
valor, uma vez que os intermediários financeiros estão realmente prestando
o serviço de fazer com que as duas partes se encontrem. No caso do
Brasil, a principal atividade de intermediação exercida pelos bancos é
realizada entre os poupadores e o governo. Aí existe uma disfunção. Se
todos sabem que o governo precisa captar recursos, por que o
intermediário, então?

O próprio Governo reconheceu essa situação e, no ano de 2002,
implementou o Tesouro Direto, uma excelente ferramenta para o acesso
direto da população aos títulos públicos, o que auxilia na redução da
intermediação desnecessária. Há dois problemas, no entanto: (1) as
negociações por meio desse instrumento só se dão pela Internet, o que
restringe muito a sua disseminação, (2) não há divulgação adequada
dessa sistemática nos meios de comunicação em massa.

Risco País versus Risco Bancos

Ainda no campo da intermediação desnecessária ocorre, no
Brasil, um fato no mínimo indesejável: os bancos pagam por seus
certificados de depósitos bancários(CDB) menos juros do que o governo
paga por seus títulos. Ora, como isso pode acontecer, uma vez que a
maior parte dos ativos dos bancos é composta por títulos públicos? Não

1“Críticas ao fim do crédito dirigido”, Jornal Valor Econômico, 11/11/2004.
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há quem duvide que existe um risco maior de um banco quebrar do que
de o País quebrar. As agências de classificação de riscos (agências de
rating) têm esse conceito muito claro: teto soberano, ou seja, a maior
classificação que uma empresa pode receber em um determinado país é
aquela do próprio país. Nesse caso, os aplicadores brasileiros dos bancos
estão indo contra uma lógica do mercado: quanto maior o risco maior o
prêmio de risco.

Tal situação impede que os bancos procurem novas formas de
captação mais baratas, uma vez que, pelo menos em termos de taxa de
juros, a captação atual já é de baixo custo para eles. Ademais, os interesses
dos bancos ficam desalinhados com aqueles da população, ou seja, a
taxa de juros básica não é sua concorrente, ao contrário, quanto maior
ela for, maior o seu ganho. Se os bancos fossem obrigados a captar
recursos a taxas superiores à taxa Selic2, estariam ao lado dos empresários
e dos consumidores na busca pela sua redução.

A Lei de Falências e as Pessoas Físicas

Fala-se muito, também, na nova lei de falências. Nesse caso, a
reformulação é necessária, mas não será a solução, pois, além do poder
de mercado, que será discutido em seguida, a referida lei não se aplica
às pessoas físicas não empresárias. É exatamente no segmento de
pessoas físicas que os spreads são os mais elevados.

Características dos Produtos e o Poder de Mercado

Quanto ao poder de mercado, esse pode ser o ponto a partir do
qual pode ser revista toda a atuação do BC na tentativa de reduzir o
spread. As instituições financeiras, principalmente no caso do cheque
especial e do crédito ao consumidor, exercem forte poder de mercado.

2O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, do Banco Central do Brasil, é um
sistema informatizado que se destina à custódia (guarda) de títulos escriturais (onde não há
documento, apenas registro eletrônico) de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central
do Brasil, bem como ao registro e à liquidação de operações com os referidos títulos. A taxa
Selic é obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de
financiamento por um dia, realizadas com títulos públicos federais e cursadas no Selic ou
em câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas.
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A caracterização desse poder é intuitiva, apesar de estudos empíricos
estarem sendo levados a cabo pelo próprio Banco Central. Um tomador
de empréstimo, por exemplo, que fique devendo R$300,00 por um mês
no cheque especial estaria pagando, supondo-se 10% de juros (ao mês),
R$30,00. Se o crédito pessoal estiver custando 4% ao mês, ele pagaria
R$12,00. Há claramente uma economia de R$18,00. Por que, então, os
clientes não fazem isso? Ora, quanto custa uma tarifa de abertura de
crédito para essa última operação? Uma consulta individual às casas
bancárias aponta para o valor médio em torno de R$30,00 (para algumas
operações de financiamento de automóveis chega-se a cobrar R$500,00,
conforme a Tabela 2). Diante desse quadro, se a economia era de
R$18,00, só a tarifa cobrada já seria suficiente para desestimular a procura
por uma taxa mais baixa. Isso sem contar o “custo” do tempo em dirigir-
se a um estabelecimento bancário para realizar uma cotação.

Tabela 1 – Tarifas de Abertura de Crédito e Confecção de

Cadastro dos 10 maiores bancos privados do País em ativos.

Instituição Abertura Cadastro

Bradesco 180,00 15,00
Itau * 15,00

Unibanco * *
Santander Banespa 110,00 15,00

ABN – ANRO 500,00 0,00
HSBC 500,00 0,00
Safra 30,00 0,00

Nossa Caixa 100,00 15,00
Citibank 50,00 0,00

Votorantim 50,00 25,00

Fonte: Página do Banco Central do Brasil na Internet - Consultada em 27/06/2004 –
Valores máximos de tarifa cobrados.
* Não havia informação sobre esta tarifa para este banco.A relação dos 10 maiores tem
como parâmetro os ativos totais e, da mesma forma, estava disponível na página do BC

em 27/06/2004, ref. Mar/2004.

O cheque especial é um produto mais caro do que o crédito
pessoal, como pode ser visto na Tabela 2, contudo, a substitutibilidade
entre estas linhas é razoavelmente baixa para aqueles clientes que utilizam
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o cheque especial como um complemento de renda. A característica de
cobrança de juros em função dos dias em que a conta permaneceu
devedora facilita, aparentemente, a administração do débito, uma vez
que os fluxos positivos reduzem o montante total de juros a ser pago
pelo devedor, diferentemente do crédito pessoal, onde são cobrados juros
por todo o período do empréstimo. Entretanto, cabe destacar que,
dependendo da diferença entre as taxas cobradas, essa característica
pode não ser aproveitada pelo cliente.

Tabela 2 – Comparação entre taxas de Cheque Especial e

Crédito pessoal -  (% a.m.)

Mes 2001 2002 2003 2004

Espec. Pess. Espec. Pess. Espec. Pess. Espec. Pess.

Jan 8,03 4,38 8,29 5,25 8,68 5,74 7,70 4,97

Fev 7,95 4,57 8,30 5,20 8,73 5,90 7,68 4,85

Mar 7,89 4,44 8,27 5,20 8,89 5,97 7,64 4,85

Abr 7,76 4,68 8,28 5,17 8,91 5,89 7,58 4,79

Mai 7,78 4,63 8,23 5,12 8,88 5,86 7,59 4,66

Jun 7,83 4,74 8,25 5,06 8,86 5,79

Jul 7,94 4,95 8,24 5,15 8,76 5,57

Ago 8,25 5,17 8,22 5,20 8,42 5,38

Set 8,28 5,32 8,23 5,28 8,01 5,21

Out 8,30 5,46 8,24 5,44 7,84 5,18

Nov 8,30 5,38 8,32 5,64 7,81 5,12

Dez 8,29 5,22 8,42 5,58 7,74 5,04

Fonte: Banco Central do Brasil – Departamento Econômico - DEPEC - Séries Temporais
- Códigos 3946 (Taxa média mensal –prefixada - das operações de crédito c/recursos
livres - Cheque especial) e 3947 (Taxa média mensal –prefixada- das operações de
crédito c/recursos livres - Crédito pessoal) – Taxas mensalizadas pelo autor.

Ainda sobre a Tabela 2, apesar de todas mudanças observadas
no cenário macroeconômico nos últimos três anos e meio, pouca foi a
variação nas taxas de juros nominais cobradas tanto no cheque especial
quanto no crédito pessoal.
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