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Banco Central do Brasil

Missão Institucional

→assegurar a estabilidade
do poder de compra dado poder de compra da
moeda e um sistema
financeiro sólido e
eficiente
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Banco Central do Brasil
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Financeira Econômica



Regulação do SFN

Importância da regulação infra-legal

Hierarquia da regulação

Leis Congresso Nacional

Conselho Monetário

Circulares

Resoluções Conselho Monetário
Nacional (CMN)
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Regulação do SFN

Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, 
de Capitais de Seguros de Previdência e Capitalizaçãode Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização 

(COREMEC) - Convênios

Banco 
Central

PREVIC CVMPREVIC CVM

SUSEP
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→impactos menores no Brasil: resiliência

 fundamentos macroeconômicos sólidosfundamentos macroeconômicos sólidos

− reservas internacionais de US$ 205 bilhões – Em
abril/2014: US$ 378 bilhõesabril/2014: US$ 378 bilhões

− recolhimentos compulsórios de R$ 260 bilhões;
colchão de liquidez Em março/2014: R$ 406 bilhõescolchão de liquidez – Em março/2014: R$ 406 bilhões

− Tripé macroeconômico: superávit primário, metas para
i fl ã â bi fl t ta inflação e câmbio flutuante
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→impactos menores no Brasil: resiliência

 sistema financeiro robusto e eficientesistema financeiro robusto e eficiente

− instituições com baixa alavancagem

− mercado de securitização: inferior a 10% do volume
de crédito no País

− incipiência de derivativos tóxicos e de operações
estruturadas de alta complexidade no mercado local

− obrigatoriedade de registro de ativos e operações
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→impactos menores no Brasil: resiliência

 sistema bancário bem capitalizadosistema bancário bem capitalizado
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→impactos menores no Brasil: resiliência

 regulação prudencial conservadoraregulação prudencial conservadora
− índice de capital mínimo: 11% de APR (acima do

mínimo de Basileia de 8%)mínimo de Basileia de 8%)
− controles internos obrigatórios
− limites para exposição por clientelimites para exposição por cliente
− regras de provisionamento prospectivas
− estrutura organizacional obrigatória para a gestão deestrutura organizacional obrigatória para a gestão de

cada fator de risco (crédito, mercado e operacional)
− limites para exposições em moeda estrangeira
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→impactos menores no Brasil: resiliência

 principal efeito: restrição de liquidezprincipal efeito: restrição de liquidez

− bancos de pequeno e médio porte foram os mais
afetadosafetados

− forte redução das linhas externas de crédito

− empresas não financeiras que haviam contratado
empréstimos com derivativos de câmbio

b tid ( ã li ) ti f t j íembutidos (não lineares) tiveram fortes prejuízos
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→Brasil: medidas de combate à crise

 pronta atuação do Banco Central para restaurarpronta atuação do Banco Central para restaurar
a liquidez, sobretudo para os bancos de menor
porte (medidas macroprudenciais)p ( p )

 não houve falência de instituições financeiras

 não houve necessidade de intervenções
governamentais para resgatar instituições
financeiras com recursos dos contribuintes
(bailout)
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→Brasil: medidas de combate à crise

 injeções de liquidez em moeda estrangeirainjeções de liquidez em moeda estrangeira

− venda de dólares no mercado à vista

− linhas de financiamento externo
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→Brasil: medidas de combate à crise

 injeções de liquidez em moeda nacionalinjeções de liquidez em moeda nacional

− depósitos compulsórios: liberação de recursos na
ordem de R$ 100 bilhõesordem de R$ 100 bilhões

− incentivos para a aquisição de ativos de bancos
d édi tde pequeno e médio porte

− Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE)
d F d G tid d C édit (FGC) té R$ 20do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 20
milhões
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Supervisão em ambiente de crise

Crise financeira internacional de 2008
→Brasil: medidas de combate à crise

 aperfeiçoamento da supervisão: aumento doaperfeiçoamento da supervisão: aumento do
monitoramento da liquidez

i ã d COMEF− criação do COMEF

− aprimoramento do Sistema de Informações de
C édit (SCR) t ú dCréditos (SCR): aumento no número das
operações identificadas (99% do SFN)

− implantação da Central de Cessões de Crédito
(C3)
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Supervisão em ambiente de crise

Mudança do foco da regulação e supervisão

→antes: reativa, intervencionista e focada na,

resolução de problemas específicos

→agora: proativa, monitoramento macro

prudencial focada na estabilidade financeira eprudencial, focada na estabilidade financeira e

convergente com padrões internacionaisg p

Normas Conjunturais Normas Estruturais
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Obrigadog

Banco Central do Brasil
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