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LEITURAS SUGERIDAS
Os desafios de um
mundo pós-crise

A visão da economia mundial tornou-se mais otimista, mas se a euforia é
um dos perigos para a estabilidade, o ano de 2.014 não deverá exibir um
entusiasmo exagerado. Para as economias emergentes, a combinação
de um ambiente externo mais adverso com vulnerabilidades domésticas

Martin Wolf – Editor e analista
econômico do Financial Times.
Tradução de Sergio Blum, publicado
pelo jornal Valor Econômico em
29/01/2014.

poderá significar um menor crescimento. O aperto das condições
financeiras mundiais, declínio do crescimento da China, queda dos
preços das commodities, o esfriamento do comércio internacional e o
ajuste nas contas correntes na zona do euro devem contribuir. O que
deveria ser feito: Fomentar a recuperação e estimular reformas.
Finalmente, cooperação e comunicação deveriam estar na ordem do dia.
Clique aqui para ler.
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Neste artigo, Simon Johnson comenta aspectos relevantes do recente
discurso de Thomas M. Hoenig, vice-presidente do Federal Deposit
Insurance Corp. (FDIC). Entre eles, a fragilidade do sistema expressa
pelo baixo nível de capital mantido pelas maiores instituições
internacionais em relação aos seus ativos, o tratamento regulatório para
os derivativos, subsídios implícitos do governo recebidos pelos
“megabancos”, os riscos provocados pelo aumento da concentração e os
efeitos da quebra de uma grande instituição.

Nas argumentações, o

Federal Reserve e o FDIC deveriam agir no sentido de torná-las mais
simples e menos opacas, aí faria sentido decompor os componentes
dos bancos em partes administráveis.
Clique aqui para ler.
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DESTAQUES
No Fórum ABBC “Integração da Gestão de Riscos no Negócio”, Fausto Novaes da
Teradata, ministrou uma apresentação que discorreu sobre a importância da tecnologia na
gestão integrada de risco, não só pelas exigências regulatórias, mas também do mercado,

Fórum ABBC:
Aspectos
Tecnológicos da
Gestão
Integrada de
Risco

para o fornecimento de informações coerentes e tempestivas que embasem os relatórios de
riscos. Para possibilitar a gestão dessas informações, ele pondera que os sistemas e
processos devem permitir a padronização, consolidação e a organização simultânea dos
dados. Ao descrever o atual ambiente tecnológico nas IF’s, Fausto evidencia a grande
dispersão de dados, fato este que impossibilita a maior qualidade e tempestividade das
informações. Finalmente, sublinhou que ao propiciar uma visão ampla do negócio e um
arcabouço tecnológico adequado, facilitaria uma gestão integrada de risco e o
compartilhamento das áreas de risco e finanças, subsidiando as análises, as tomadas de
decisões e a redução de custos.
Para ler a apresentação, clique aqui.

No Fórum ABBC “Integração da Gestão de Riscos no Negócio”, Marcello De Francesco do
Financial Services Industry da Deloitte ministrou uma apresentação que versou sobre o
processo de aprimoramento na gestão de riscos. Com base em uma pesquisa global que

reflete a percepção das instituições financeiras, sublinhou o aumento significativo do custo

Fórum ABBC:
Aprimoramento
da Gestão de
Riscos

da conformidade regulatória e a exigência de um maior nível de capitalização que
conjuntamente com outros fatores criaram desafios para otimização de portfólios e exigem
informações adequadas para fundamentar as tomadas de decisão. A conjugação de todos
esses fatores tem motivado uma reconfiguração dos processos que pode ser claramente
observada nas estruturas operacionais, tecnologia e até mesmo nos mecanismos de
governança.
Para ler apresentação, clique aqui.
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DESTAQUES
Vulnerabilidades recorrentes e analogias
Ainda que o maior crescimento dos EUA traga benefícios à economia internacional, a
antecipação dos seus possíveis efeitos suscita uma nervosa realocação das exposições dos

ABBC – Carta
Econômica
Mar./14

investidores. Pelos atributos das suas moedas, recorrentemente, os emergentes se
deparam com movimentos de volatilidade, a despeito do chamado grau de qualidade das
suas políticas econômicas. Mais recentemente, em um anexo do seu Monetary Report, o
Federal Reserve classificou o Brasil como um dos países mais vulneráveis. Contido, o país
tem se deparado com um nível pessimismo que parece exagerado. A economia não está
imune, mas dispõe de uma considerável linha de defesa. Este documento trata de temas

relativos às vulnerabilidades recorrentes dos países emergentes e das limitações das
análises econômicas por analogias.
Para ter ler a carta econômica, clique aqui.

Ligeira recuperação e atrasos em alta

ABBC –
Termômetro do
Crédito
Fev./14

Apesar da estabilidade em termos mensais, os últimos dados divulgados pelo Banco Central
indicam uma ligeira tendência de recuperação no ritmo de crescimento da carteira de crédito
(14,8% em 12 meses). A inadimplência mantém a sua trajetória de queda, embora a parcela
dos atrasos venha crescendo de forma mais consistente. Como reflexo do aperto monetário,
a taxa de juros dos empréstimos vem sustentando crescimento.
Para ler o termômetro, clique aqui.
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REGULAÇÃO
Foram aprovadas uma série de medidas que visam cumprir a agenda da reforma
regulatória. Estabeleceu-se um índice de alavancagem comum que deverá superar os
entraves propiciados pelos diferentes padrões contábeis que dificultam a sua comparação
entre as diversas jurisdições. Concebido como uma medida que não se baseia em risco,
esse índice complementará as demais exigências de capital. O comitê monitorará a sua

implementação que terá a sua calibragem final e eventuais ajustes finalizados em 2017,
recebendo tratamento pelo Pilar 1 (exigência de capital) em janeiro de 2018.

O comitê também aprovou alterações na definição do Net Stable Funding Ratio (NSFR) que
complementa o Liquidity Coverage Ratio (LCR) e busca criar restrições para que as
instituições financeiras reduzam a dependência de fontes de recursos de atacado e de curto

Comitê da
Basileia Importantes
Passos na
Reforma
Regulatória

prazo. As propostas estão em audiência pública e o processo deve findar no próximo ano.

Em relação à disponibilização de informações, foram aprovadas propostas acerca dos
requisitos mínimos para divulgações relacionadas com a liquidez e também a intenção de

publicar mais orientações sobre a forma como as autoridades nacionais poderão utilizar
indicadores de mercado para a liquidez dentro de suas próprias estruturas de avaliação dos
ativos qualificados como High Quality Liquid Assets (HQLA).

O LCR trata-se de uma primeira linha de defesa contra choques de liquidez deve conferir a
própria segurança dos bancos. No entanto, os bancos centrais podem ser a fonte mais
confiável de liquidez à disposição dos bancos em situações de estresse. Assim, ficou
endossada a possibilidade de que os bancos centrais possam oferecer linhas de liquidez
pré-contratadas que poderiam compor o rol dos ativos do LCR, ainda que estivessem
sujeitas a uma série de restrições.

Além de completar a sua agenda de reformas, o Comitê de Basileia vai concentrar esforços
em outros três grandes temas: (1) continuar a aprofundar o seu programa de
monitoramento e avaliação da execução das reformas acordadas; (2) examinar o equilíbrio
da estrutura regulatória entre simplicidade, comparabilidade e sensibilidade ao risco e (3)
melhorar a eficácia da supervisão. Tudo isso vai envolver um trabalho significativo durante
os anos de 2014 e 2015.
Clique para ler os documentos:
http://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs272.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs273.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs274.pdf
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REGULAÇÃO
A Resolução 4.311 altera a Resolução nº 4.192/13 que trata da metodologia para apuração
do Patrimônio de Referência (PR). A alteração visa esclarecer o tratamento regulamentar da
participação de não controladores (capital de terceiros) em instituições financeiras
controladas, sejam elas localizadas no Brasil ou no exterior.

Apuração do
Patrimônio de
Referência

Em linha com as recomendações internacionais presentes em Basileia III, a dedução, no
capital do conglomerado, da participação de não controladores em instituições financeiras
controladas deve ser feita somente na parcela que exceder o atendimento aos
requerimentos mínimos de cada subsidiária de forma proporcional à participação de
terceiros no capital da subsidiária.
Para ler a Resolução Nº 4.311, clique aqui.
Fonte: Banco Central do Brasil/ Assessoria de Imprensa - 20.02.14

Na Circular 3.701, o Banco Central publicou os procedimentos para elaboração, divulgação
e remessa das demonstrações contábeis do consolidado prudencial. O normativo determina
que para as remessas do documento relativas às datas-bases de janeiro a abril de 2014,
devem ser observados os seguintes prazos: (I) - os balancetes de janeiro e fevereiro de
2014 devem ser remetidos até 30 de maio de 2014; e (II) os balancetes de março e abril de

Informações do
Consolidado
Prudencial

2014 devem ser remetidos até 15 de junho de 2014. A partir dessa data, o envio deverá ser
feito até o último dia útil do mês seguinte ao da respectiva data-base. Segundo, ainda, a
circular fica dispensada a remessa das demonstrações contábeis previstas nas alíneas “b”,
“c” e “d” do inciso II do art. 2º da Resolução 4.280/13 (Demonstrações do Resultado do
Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxos de Caixa), enquanto não forem
divulgados os prazos e condições de sua remessa.
Para ler a Circular Nº 3.701, clique aqui.
Fonte: Banco Central do Brasil /Assessoria de Imprensa - 13.03.14
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REGULAÇÃO
A CVM editou a Instrução CVM nº 546, alteradora da Instrução CVM nº 400/03, que dispõe
sobre as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou
secundário. O principal objetivo é estimular o uso do Programa de Distribuição Contínua
(PDC). Para tanto, passa a ser permitido que a instituição financeira informe determinadas
características da emissão da Letra Financeira (LF) apenas no momento do registro
automático de distribuição, e não desde o registro do PDC. A CVM ainda atualiza a

CVM - Programa
de Distribuição
Contínua de
Letra Financeira

regulamentação do PDC devido a mudanças recentes do regime jurídico aplicável às LFs.
Nesse sentido, veda-se que letras financeiras emitidas com cláusula de conversão em
ações possam ser objeto de PDC e expande-se o escopo de informações previstas no
Anexo X da Instrução CVM nº 400/03.
Clique para ter acesso à íntegra da Instrução CVM nº 546/14 e ao Relatório de Audiência
Pública SDM nº 10/13.
Fonte: CVM – 03.02.14

A Resolução 4.312 promove as seguintes alterações nas Resoluções 4.222/13 e 4.284/13
que dispõem sobre fundos garantidores de créditos: 1) Permissão para que as captações do
DPGE 1 tenham o seu percentual de contribuição ao FGC reduzido de 1% a.a. para 0,3%
a.a., sempre que for agregada garantia em favor do FGC sob a forma de cessão fiduciária.
Com a utilização dessa prerrogativa, a instituição fica proibida de realizar novas captações

DPGE

enquadradas no DPGE 1, não afetando o limite do DPGE 2; 2) Faculdade às cooperativas
de crédito que não possuem Conta Reservas Bancárias nem Conta de Liquidação de
fazerem o recolhimento das contribuições ao FGCoop por outro meio que não seja o STR);
3) Atribuição de competência ao BC para estabelecer procedimentos, a serem observados
pelas instituições, no fornecimento e na divulgação de informações sobre os créditos
garantidos pelos fundos garantidores de crédito.
Para ver a Resolução Nº 4.312, clique aqui.
Fonte: Banco Central do Brasil /Assessoria de Imprensa – 20.02.14
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REGULAÇÃO
O Banco Central esclarece que as chamadas moedas virtuais não devem ser confundidas
com a “moeda eletrônica” (Lei nº 12.865/13). Moedas eletrônicas são recursos armazenados
em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de
pagamento denominada em moeda nacional. Já as moedas virtuais não são emitidas nem
garantidas por uma autoridade monetária.

Algumas são emitidas e intermediadas por entidades não financeiras e outras não têm
sequer uma entidade responsável por sua emissão. Em ambos os casos, as entidades e
pessoas que emitem ou fazem a intermediação desses ativos virtuais não são reguladas
nem supervisionadas.

As moedas virtuais não têm garantia de conversão para a moeda oficial, tampouco são
garantidas por ativo real de qualquer espécie. O valor de conversão depende da

BC - Riscos nas
“moedas
virtuais”

credibilidade e da confiança que os agentes de mercado possuam na sua aceitação como
meio de troca. Portanto, ficando todo o risco de sua aceitação nas mãos dos usuários.

Em função do baixo volume de transações, de sua baixa aceitação como meio de troca e da
falta de percepção clara sobre sua fidedignidade, a variação dos preços das moedas virtuais
pode ser muito grande e rápida, podendo levar à perda total de seu valor.

A eventual aplicação de quaisquer países, de medidas prudenciais, coercitivas ou punitivas
sobre o uso desses ativos, pode afetar significativamente o preço de tais moedas ou mesmo
a capacidade de sua negociação. Além disso, esses instrumentos virtuais podem ser
utilizados em atividades ilícitas, o que pode dar ensejo a investigações conduzidas pelas
autoridades públicas.

Por fim, o armazenamento das chamadas moedas virtuais nas denominadas carteiras
eletrônicas apresenta o risco de que o detentor desses ativos sofra perdas patrimoniais
decorrentes de ataques de criminosos que atuam no espaço da rede mundial de
computadores.

Embora o uso ainda não ofereça riscos ao SFN, o Banco Central está acompanhando a
evolução da utilização de tais instrumentos e as discussões internacionais sobre a matéria
para fins de adoção de eventuais medidas no âmbito de sua competência legal, se for o
caso.
Fonte: Banco Central do Brasil / Assessoria de Imprensa - 19.02.14
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REGULAÇÃO
O Banco Central publicou o Edital de Audiência Pública nº 43, contendo proposta de
resolução que aprimora, simplifica e uniformiza a regulamentação sobre aplicações de
investidor não residente no Brasil nos mercados financeiro e de capitais no País. As
sugestões e comentários poderão ser encaminhados até 07 de abril de 2014.

Desenvolvida no âmbito do projeto Otimiza-BC, a proposta de regulamentação agrega em
único ato normativo as disposições relativas a aplicações em portfólio de investidores
residentes no exterior.

Os principais aprimoramentos trazidos pela proposta de regulamentação são:

OTIMIZA BC:
Audiência
Pública Sobre
Aplicações de
Investidor não
Residente

- Possibilidade de realizar aplicações em moeda nacional mediante recursos mantidos em
conta titulada pelo investidor não residente no País ou por meio de ordem de pagamento em
reais oriunda do exterior. Essa faculdade já é permitida aos investimentos externos diretos e

às operações de crédito externo.

- Possibilidade de que Depositary Receipts (DRs) possam ser lastreados em quaisquer
valores mobiliários emitidos por companhias abertas brasileiras, e não apenas em ações
como dispõe a atual regulamentação; e, no caso de instituições financeiras e demais
instituições de capital aberto autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, também
em instrumentos de dívida elegíveis a compor seu Patrimônio de Referência (PR).

A proposta busca simplificar e conferir maior clareza às disposições, eliminando comandos
redundantes e prescindíveis, e otimizando o envio de informações aos reguladores, dessa

forma contribuindo para a redução dos custos de observância.
Clique aqui para acessar o Edital.
Fonte: Banco Central do Brasil /Assessoria de Imprensa - 05.02.14
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REGULAÇÃO
A Resolução 4.308 faz alterações em dispositivos da Resolução 4.122/12 que regula a
autorização para funcionamento, a estrutura de controle societário e as condições para o
exercício de mandato dos ocupantes de cargos em órgãos estatutários ou contratuais de
instituições financeiras.

As duas principais alterações dizem respeito: i) ao mandato dos administradores eleitos nas
instituições constituídas sob a forma de sociedade limitada que passa a ter prazo

Processo de
Autorização de
Instituições
Financeiras e de
Aprovação de
seus Dirigentes

determinado não superior a 4 (quatro) anos, admitida a reeleição. Atualmente, a
regulamentação não estabelece prazo de mandato dos dirigentes desse tipo de instituições,
podendo ser indeterminado. As instituições terão um ano de prazo para alterar os seus
contratos sociais para enquadramento na nova norma; e ii) à extensão do mandato dos
membros do conselho fiscal de cooperativas de crédito até a posse dos seus substitutos.

As três outras alterações são: i) possibilidade de prorrogação, pelo BC, do prazo para
implementação da estrutura operacional, no caso de constituição de instituição financeira. O

prazo é de 180 dias, podendo o BC, com base na nova resolução, prorrogá-lo por mais
noventa dias; ii) ampliação, de sessenta para noventa dias, do prazo para o BC realizar
inspeção para verificar a aderência da estrutura operacional implementada à prevista no
plano de negócios. Com base no relatório da inspeção, o BC decidirá se autoriza ou não o
funcionamento da instituição; e iii) maior clareza quanto à faculdade conferida ao BC para
exigir a celebração de acordo de acionistas também nas situações de controle indireto.
Para ler a Resolução Nº 4.308, clique aqui.
Fonte: Banco Central do Brasil /Assessoria de Imprensa - 30.01.14
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NOTÍCIAS
Tombini: ‘Nada nos condena à inflação acima da meta’
Fonte: Brasil Econômico / Edla Lula - 19.03.2014

Durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), o presidente do Banco Central, Alexandre
Tombini, reafirmou ontem que o banco age para assegurar a convergência da inflação à trajetória de metas...+ Ler Mais

Alto custo de carregamento limita aposta no dólar
Fonte: Valor Econômico / Silvia Rosa - 19.03.2014

Apesar da perspectiva de um cenário de maior volatilidade à frente, o expressivo custo de carregamento das posições
compradas em dólar (que apostam na alta da divisa), diante da alta taxa básica de juros, e as intervenções...+ Ler Mais

Empresas reclamam do acesso ao crédito
Fonte: Brasil Econômico / Especial - 19.03.2014

Apenas o bom volume de recursos para financiamento imobiliário não é suficiente para fortalecer a cadeia da construção,
dizem os empresários...+ Ler Mais

Emergentes "robustos" sofrem mais com o Fed
Fonte: Valor Econômico / Roberta Costa - 19.03.2014

O National Bureau of Economic Research (NBER) publicou novo estudo em que analisa o impacto do "tapering" (redução dos
estímulos nos EUA) sobre os mercados emergentes...+ Ler Mais

Norma ambiental preocupa bancos
Fonte: Valor Econômico / Talita Moreira / Carolina Mandl - 18.03.2014

Uma norma preparada pelo Banco Central (BC) para definir a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras
preocupa os grandes bancos brasileiros, para quem a medida pode restringir o acesso ao crédito...+ Ler Mais

Regras vão criar padrão mínimo
Fonte: Valor Econômico / Talita Moreira / Carolina Mandl - 18.03.2014

A norma do Banco Central (BC) criará padrões mínimos para o tratamento das instituições financeiras a questões
socioambientais. Hoje, os bancos não são obrigados a ter políticas para a área. Cada instituição segue...+ Ler Mais

Brasil Factors defende bancos no segmento
Fonte: Brasil Econômico / Léa de Luca - 18.03.2014

“Se os bancos brasileiros abrissem suas empresas de factoring, o segmento ficaria mais conhecido e bem visto pelas
empresas”. A opinião é do presidente da Brasil Factors, João Costa Pereira...+ Ler Mais

Freio no crédito de banco público ajuda privados
Fonte: Brasil Econômico / Reuters - 18.03.2014

Os maiores bancos privados brasileiros devem recuperar participação no mercado de seus rivais estatais, que estão
reduzindo o desembolso de empréstimos sob instruções do governo federal, afirmou o diretor...+ Ler Mais

Capacidade de endividamento menor afeta concessões de crédito
Fonte: Valor Econômico / Eduardo Belo - 17.03.2014

O ano de 2014 será novamente de ajustes para a concessão de crédito. A expectativa dos analistas é com taxas de
inadimplência menores e menos recursos destinados ao consumo...+ Ler Mais

BC recorre ao STF contra correção de contas do FGTS
Fonte: Valor Econômico / Juliano Basile - 17.03.2014

A Procuradoria do Banco Central ingressou sexta-feira com petição no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o pedido de
correção das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por índice que reponha as diferenças...+ Ler Mais

Fed inicia nova etapa e pode preparar ajustes
Fonte: Valor Econômico /Roberta Costa - 17.03.2014

Uma nova fase para a condução da política monetária pelo Federal Reserve deve começar com a reunião do Fomc (comitê
de política monetária do BC americano) desta semana...+ Ler Mais

Fraqueza econômica traz dilema para a China: reformas ou novo estímulo?
Fonte: Valor Econômico / Bob Davis e Richard Silk - 14.03.201

A economia da China enfraqueceu drasticamente durante os dois primeiros meses do ano, aumentando a pressão sobre o
governo do país, que vem debatendo se deve suspender planos de reformas econômicas que poderiam inibir...+ Ler Mais

BCs ensaiam mudanças
Fonte: Brasil Econômico / Bloomberg - 14.03.2014

O Fed, banco central dos Estados Unidos, deveria seguir seus pares — o BC da Inglaterra e o BCE, da Zona do Euro — e
abandonar um pouco a obsessão como desemprego para guiar suas próximas decisões...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
Política fiscal pode reduzir desigualdade, diz FMI
Fonte: Valor Econômico / Sergio Lamucci - 14.03.2014

O combate à desigualdade avança na pauta do Fundo Monetário Internacional (FMI). Divulgado ontem, um relatório da
equipe de economistas do Fundo mostra como os governos podem ter um papel significativo para diminuir...+ Ler Mais

BC britânico pode forçar devolução de bônus
Fonte: Valor Econômico / Ben Moshinsky e Jim Brunsden - 14.03.2014

Os bancos que atuam no Reino Unido devem alterar os contratos de trabalho de seus funcionários para que possam
recuperar bônus pagos àqueles que excedam seus limites de risco ou quebrem regras de boa conduta, afirmou o Banco da
Inglaterra (BoE)...+ Ler Mais

Sustentabilidade socioambiental fica no discurso
Fonte: Brasil Econômico / Aline Salgado - 14.03.2014

Os compromissos previstos na Agenda Ambiental da Administração Pública-A3P—pacto de gestão sócio ambiental focado na
atuação da administração pública como instrumento de estímulo ao desenvolvimento sustentável do país...+ Ler Mais

Governo fará cinco mudanças na MP 627
Fonte: Valor Econômico / Cristiano Romero e Fernando Torres - 14.03.2014

O governo concordou em fazer uma série de mudanças no texto da Medida Provisória 627, que trata da tributação de lucro
das empresas no exterior e do fim do Regime Tributário de Transição (RTT)...+ Ler Mais

Troca - Troca Eletrônico
Brasil Econômico / Léa de Luca - 13.03.2014

O volume de operações de transferência de contratos de crédito de um banco para outro, a pedido do cliente, atingiu R$ 702
milhões no mês de fevereiro, somando R$ 1 bilhão nos primeiros dois meses deste ano...+ Ler Mais

STJ adia decisão sobre juro de mora dos planos
Fonte: Valor Econômico / Juliano Basile - 13.03.2014

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou o julgamento sobre a forma de cálculo de juros de mora a serem pagos nas ações
em que poupadores pedem a correção das contas após a edição dos planos econômicos Bresser (1987)...+ Ler Mais

Bancos globais se ajustam sob pressão da regulação
Fonte: Valor Econômico / Opinião - 13.03.2014

Seis anos depois da maior crise financeira desde a Grande Depressão, o batalhão de grandes bancos europeus e
americanos que quase colocou abaixo a economia mundial está hoje mais sólido e com melhores defesas...+ Ler Mais

O Bitcoin entra na real
Valor Econômico / Sérgio Tauhata - 13.03.2014

A ideia de romper fronteiras entre o mundo digital e o físico permeia enredos de ficção científica há décadas. Mas e se o
mundo real começar, de verdade, a ficar mais virtual? É uma façanha que, parece, o bitcoin (BTC)...+ Ler Mais

Vácuo regulatório traz risco a bitcoin
Fonte: Valor Econômico / Sérgio Tauhata - 13.03.2014

O interesse pelo bitcoin, no Brasil e no mundo, ganhou impulso a partir de meados de 2013, quando um surto especulativo
multiplicou a cotação da moeda em 60 vezes, segundo dados do Bitcoin Charts, que monitora negociações...+ Ler Mais

Educação financeira aumenta taxa de poupança em até 2%
Fonte: DCI / Ernani Fagundes - 13.03.2014

A promoção da educação financeira nas escolas e em programas para crianças e jovens pode elevar a taxa de poupança do
País entre 1% e 2% ao ano...+ Ler Mais

Reformulados, bancos médios aceleram nos empréstimos
Fonte: Valor Econômico / Carolina Mandl - 12.03.2014

Acima da média do sistema financeiro privado, a expansão do estoque de crédito de um grupo de bancos médios no ano
passado dá pistas de que um longo período de ajustes começa a ficar para trás...+ Ler Mais

Receita regula devolução de tributos a bancos
Fonte: Valor Econômico / Mônica Izaguirre - 12.03.2014

A Receita Federal regulamentou a possibilidade de devolver aos bancos, em determinadas situações, tributos cobrados sobre
provisões constituídas para cobrir o risco de inadimplência de tomadores de empréstimos...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
Bônus de executivos de bancos incomoda acionista
Fonte: Valor Econômico / Chris Velacott - 12.03.2014

Os bancos estão falhando em conter os excessos na remuneração dos executivos de segundo escalão, apesar da reação
pública contra uma cultura de pagamento de bônus acusada de ter contribuído para a crise financeira...+ Ler Mais

BCE será mais rigoroso com setor bancário
Fonte: Valor Econômico / Eva Taylor - 12.03.2014

O Banco Central Europeu (BCE), sinalizando uma nova era mais agressiva na supervisão bancária, vai pressionar os bancos
da região do euro para que reavaliem ativos e adotem uma visão mais realista sobre prováveis perdas...+ Ler Mais

Instituições financeiras têm nova regra para ressarcimento
Fonte: DCI / São Paulo - 12.03.2014

A Receita Federal publicou ontem no Diário Oficial da União (DOU) instrução normativa que estabelece procedimentos para
que as instituições financeiras, exceto cooperativas de crédito e administradoras de consórcio, possam pedir...+ Ler Mais

China afrouxa política para sustentar expansão
Fonte: DCI / São Paulo - 12.03.2014

A Comissão Reguladora Bancária da China (CBRC, na sigla em inglês) irá estabelecer cinco bancos privados nas províncias
de Tianjin, Xangai, Zhejiang e Guangdong...+ Ler Mais

Bancos dos EUA se preparam para novo teste do Fed
Fonte: Valor Econômico / Tom Braithwaite / Gina Chon / Camilla Hall - 19.03.2014

Estamos no final de 2014. Uma nova crise financeira está se mostrando mais profunda e terrível que a de 2008. O mercado
de ações perdeu 50% de seu valor...+ Ler Mais

Captação externa cresce 27%no primeiro bimestre
Fonte: Brasil Econômico / Lea de Luca – 11.03.2014

As captações de recursos realizadas por empresas brasileiras por meio de emissão de bônus no exterior começaram o ano
exibindo mais vigor do que em 2013...+ Ler Mais

BC envia novo memorial ao STJ sobre juros de mora
Fonte: Valor Econômico / Juliano Basile - 11.03.2014

O Banco Central enviou, ontem, um novo memorial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que possa atuar no julgamento
em que aquela Corte vai decidir sobre a forma de cálculo de juros de mora a serem pagos aos poupadores...+ Ler Mais

Consumidores hesitam em tomar empréstimos
O Estado de São Paulo / Economia - 18.03.2014

Entre os meses de fevereiro de 2013 e 2014, a disposição de tomar empréstimos diminuiu 9,6%, segundo a Serasa Experian.
Empresas e, em especial, famílias passaram a analisar com mais cuidado a hipótese de tomar crédito...+ Ler Mais

BIS alerta para riscos da alta de juros nos emergentes
Fonte: Valor Econômico / Assis Moreira - 10.03.2014

Bancos centrais de países emergentes responderam com êxito ao aumentar os juros para defender suas moedas
recentemente, mas esse movimento carrega outros riscos significativos, alerta o Banco Internacional...+ Ler Mais

Títulos de dívida no mundo já superam os US$ 100 trilhões
Fonte: Valor Econômico / Assis Moreira - 10.03.2014

O total global de títulos de dívida (emissões locais e internacionais) já supera os US$ 100 trilhões, uma alta de 42% desde o
começo da crise financeira global, revela o Banco Internacional de Compensações (BIS), espécie de banco dos bancos
centrais...+ Ler Mais

Instituições estrangeiras cortam exposição ao Brasil
Fonte: Valor Econômico / Assis Moreira - 10.03.2014

Bancos dos Estados Unidos reduziram em US$ 25,2 bilhões sua exposição ao Brasil em apenas seis meses, entre março e
setembro de 2013, segundo dados do Banco Internacional de Compensações (BIS), considerado o banco dos bancos
centrais...+ Ler Mais

‘Filhote’ da bitcoin chega ao Brasil
Fonte: Brasil Econômico / Rodrigo Carro - 10.03.2014

Enquanto a bitcoin tenta superar a crise de confiança gerada pela quebra recente de um banco e uma casa de câmbio
virtuais, uma nova moeda criptografada começa a se popularizar no Brasil...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
‘Dívida brasileira é menos vulnerável’
Fonte: Valor Econômico / Sergio Lamucci - 07.03.14

Em estudo divulgado na quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) que mapeia detentores da dívida pública de 24
países emergentes e aponta os riscos a uma parada súbita de capitais privados, o Brasil aparece em situação...+ Ler Mais

BIS vê menor necessidade de capital nos bancos
Fonte: Valor Econômico / Assis Moreira - 07.03.14

Os 102 bancos mais ativos internacionalmente, incluindo dois brasileiros, cortaram pela metade suas necessidades de capital
próprio e reservas líquidas para atender às novas exigências do acordo de Basileia 3, conforme relatório divulgado pelo
Comitê de Basileia para Supervisão Bancária, na Suíça...+ Ler Mais

Instituições terminam mudanças para atender regras de solvência
Fonte: DCI / Agência - 07.03.14

Supervisores bancários afirmam que as principais instituições financeiras em todo o mundo já aumentaram boa parte do
capital que precisam para atender as regras de solvência, cinco anos antes do prazo (de 2019) definido por...+ Ler Mais

Responsabilidade de coligadas cria riscos à Lei Anticorrupção
Fonte: Brasil Econômico / Mariana Mainenti - 07.03.14

Mais de um mês após a sua entrada em vigor, a Lei Federal nº 12.846 — a Lei Anticorrupção — ainda aguarda
regulamentação e gera muitas dúvidas entre empresas e investidores. Após ter passado por análise da Controladoria Geral
da União (CGU), o texto aguarda sanção da presidenta da República, Dilma Rousseff...+ Ler Mais

Ritmo do 4º tri leva a pequenas revisões para o PIB deste ano
Fonte: Valor Econômico / Arícia Martins - 06.03.14

Após a divulgação dos resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2013 - que cresceu acima do
esperado pelo mercado, ao avançar 0,7% em relação aos três meses anteriores, feitos os ajustes sazonais - algumas
assessorias econômicas revisaram para cima suas estimativas para a expansão da economia em 2014, em função da
herança estatística mais elevada deixada pelo desempenho da atividade no fim do ano...+ Ler Mais

Exportador alonga prazo de crédito
Fonte: Valor Econômico / Felipe Marques / Vinícius Pinheiro - 06.03.14

As empresas brasileiras estão aumentando os prazos de suas operações de financiamento à exportação. Com o temor da
volatilidade típica do período eleitoral no segundo semestre, os exportadores diminuíram a procura por crédito...+ Ler Mais

Outras modalidades ocupam espaço de ACC
Fonte: Valor Econômico / Felipe Marques / Vinicius Pinheiro - 06.03.14

Na sopa de letrinhas das siglas de operações de financiamento à exportação, duas modalidades vêm ganhando espaço às
custas do ACC. São as Cédulas ou Notas de Crédito à Exportação (CCE e NCE), que têm base em reais...+ Ler Mais

Norma amplia acesso a dados de empresas de capital aberto
Fonte: DCI / São Paulo - 06.03.14

No próximo dia 10 entra em vigor a Instrução CVM número 547 com a ampliação dos meios de divulgação de atos e fatos
relevantes pelas companhias de capital aberto...+Ler Mais

Bancos europeus vão passar por pente-fino do BCE
Fonte: Estadão / Martin Hesse, Christoph Pauly e Anne Seith, do Der Spiegel - 06.03.14

Anos de crise na indústria bancária europeia ensinaram algumas lições a Martin Blessing sobre como lidar com a
adversidade. O diretor do Commerzbank brincou recentemente com seus amigos mais íntimos...+ Ler Mais

Venda de créditos cresce 53%
Fonte: Brasil Econômico / Léa De Luca - 05.03.14

A cessão de carteiras de crédito-instrumento muito usado por bancos de pequeno médio porte como alternativa para
captação de recursos—teve expressivo aumento de 53% no ano passado, atingindo R$ 48,4 bilhões...+ Ler Mais

Crescimento mais lento da China força reajustes na economia global
Fonte: Valor Econômico / Mark Magnier - 05.03.14

Nas últimas décadas, o mundo passou a depender do crescimento econômico de quase dois dígitos gerado pela China. Mas
agora o governo e economistas do gigante asiático querem transmitir uma mensagem diferente: Esses dias ficaram para
trás...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
STJ determina devolução de ISS a empresas do setor de leasing
Fonte: Valor Econômico / Bárbara Mengardo - 05.03.14

O município de Tubarão, em Santa Catarina, não conseguiu livrar-se da obrigação de devolver às empresas de leasing os
valores de Imposto sobre Serviços (ISS) cobrados indevidamente nos últimos cinco anos. A dívida é de aproximadamente R$
30 milhões, o que representa quase 15% do orçamento anual da cidade...+ Ler Mais

Bancos recompõem spreads e aumentam juros na ponta
Fonte: Valor Econômico / Alex Ribeiro / Eduardo Campos - 28.02.14

Os juros cobrados pelos bancos nas operações de crédito às famílias subiram em quase todas as modalidades em janeiro,
refletindo de forma mais intensa e disseminada o aperto monetário patrocinado pelo Banco Central...+ Ler Mais

Instituições públicas seguem liderando oferta
Fonte: Valor Econômico / Alex Ribeiro / Eduardo Campos - 28.02.14

O resultado marginalmente positivo do crédito em janeiro pode ser creditado ao comportamento dos bancos públicos na
oferta de empréstimos e dos entes públicos na tomada de recursos...+ Ler Mais

Cresce a disputa no consignado
Fonte: Valor Econômico / Carolina Mandl / Felipe Marques - 27.02.14

Segundo maior estoque de crédito para pessoas físicas no país, o crédito consignado, aquele com desconto na folha de
pagamento, virou um campo de batalha entre grandes bancos. São R$ 221,8 bilhões...+ Ler Mais

Novas regras mudam disputa entre bancos
Fonte: Valor Econômico / Felipe Marques / Carolina Mandl - 27.02.14

Duas mudanças regulatórias no crédito consignado vão deixar mais incerto o rumo da modalidade em 2014 e 2015. Na última
reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) do ano passado, o órgão aprovou novas regras...+ Ler Mais

Diversificação de funding é um dos principais desafios dos bancos pequenos
e médios
Fonte: CETIP - 27.02.14

Um dos principais desafios dos bancos de pequeno e médio porte do país diz respeito às fontes de captação. Ao contrário
dos maiores, que têm uma ampla e pulverizada rede de agências e capacidade de distribuir produtos...+ Ler Mais

Crise do Bitcoin evidencia falhas na autorregulação
Fonte: Brasil Econômico / AFP - 27.02.14

A crise que sacode o bitcoin colocou em evidência as falhas da regulação da moeda virtual e confirma as dúvidas sobre sua
viabilidade, segundo analistas...+ Ler Mais

Custo elevado reduz procura por 'hedge'
Fonte: Valor Econômico / Silvia Rosa / Talita Moreira - 26.02.14

O aumento do custo das operações de proteção contra a variação cambial ("hedge") tem reduzido a demanda por esses
instrumentos neste início de ano. Sem a perspectiva de uma mudança consistente no patamar do câmbio...+ Ler Mais

Estrangeiro detém fatia recorde da dívida pública
Fonte: Valor Econômico / Eduardo Campos / Lucas Marchesini - 26.02.14

Mais um indicador confirma que o mau humor com emergentes na abertura do ano afetou mais as expectativas do que o
mercado propriamente dito no Brasil. Os dados do Tesouro Nacional sobre a dívida mobiliária mostram aumento...+ Ler Mais

Grande banco se reposiciona em seguros
Fonte: Valor Econômico / Thais Folego - 26.02.14

Até a Copa do Mundo, a maioria das vezes que o Itaú Unibanco aparecer no horário nobre da televisão vai ser para falar de
seguros. Normalmente focado em crédito e opções de investimentos...+ Ler Mais

Cartão pré-pago encolhe em viagem
Fonte: Valor Econômico / Eduardo Campos / Felipe Marques - 26.02.14

O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) provocou forte retração no uso de cartões pré-pagos por turistas
brasileiros no exterior em janeiro, mostram dados do Banco Central...+ Ler Mais

Nova regra posiciona Fed como 'vigia' do setor bancário internacional
Fonte: Valor Econômico / Francesco Guerrera - 25.02.14

"As instituições financeiras podem ser globais na vida, mas são nacionais na morte." As palavras de Thomas Huertas, um
regulador bancário do Reino Unido, em 2009, sumarizam a parte mais importante do que ainda ficou por fazer...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
China garante que sustenta expansão entre 7% e 8%
Fonte: Brasil Econômico / Bloomberg News - 25.02.14

O Ministro das Finanças da China, Lou Jiwei, subestimou os declínios do yuan enquanto e o presidente do Banco Central
(PBOC), Zhou Xiaochuan, sinalizou que a economia do país pode sustentar um crescimento entre 7 % e 8%...+ Ler Mais

Instituições financeiras miram nas áreas de seguros e cartões
Fonte: DCI - 25.02.14

Os grandes bancos estão buscando fontes alternativas de receita e encontraram em seguros e cartões meios importantes
para garantir a lucratividade em meio a um cenário de ganhos menores com juros nos empréstimos...+ Ler Mais

Principais bancos sobem taxas e receita com fundos crescem
Fonte: DCI - 25.02.14

Após quatro anos de queda entre 2009 e 2012, as taxas de administração cobradas de clientes de varejo em fundos de
investimentos em renda fixa e referenciados em depósito interfinanceiro (DI) voltaram a subir em 2013...+ Ler Mais

G-20 pede que emergentes reforcem as suas defesas
Fonte: Valor Econômico / Assis Moreira - 24.02.14

O G-20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, constatou que a normalização de políticas monetárias de países
ricos pode conduzir a "excessiva volatilidade", prometeu cooperação para gerir efeitos dessa situação...+ Ler Mais

Famílias e empresas têm mais tempo para pagar dívidas
Fonte: DCI - 24.02.14

Os prazos médios de pagamento de concessões de crédito subiram no ano passado. Dados do Banco Central (BC) mostram
que em dezembro de 2012 os empréstimos tinham um período de pagamento médio de 87,5 meses...+ Ler Mais

Meta de superávit agrada investidores
Fonte: Valor Econômico / Antonio Perez / Lucinda Pinto / Silvia Rosa / José de Castro - 21.02.14

A meta de superávit primário e o contingenciamento do Orçamento para 2014 anunciados ontem foram bem recebidos pelo
mercado. A percepção é que sinalizaram um esforço do governo para recuperar a credibilidade da política fiscal...+ Ler Mais

Decisão do CMN reduz custo de captação de banco médio
Fonte: Valor Econômico / Eduardo Campos - 21.02.14

O Conselho Monetário Nacional (CMN) tomou uma decisão que vai aliviar o custo de captação para os bancos de médio
porte e acelerar a adoção do Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) na sua modalidade 2...+ Ler Mais

STJ edita súmulas sobre dívidas relativas a cheque e nota promissória
Fonte: Valor Econômico - 21.02.14

O prazo para propor ação judicial contra o emitente de nota promissória ou cheque sem força executiva que não pode mais
ser descontado é de cinco anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título...+ Ler Mais

Bônus conversível atrai investidor no mercado europeu
Fonte: Valor Econômico / Chritopher Thompson / Martin Arnold / Financial Times - 21.02.14

Gostando-se ou não deles, é difícil ignorar os bônus "conversíveis contingentes". Esses bônus oferecem a vantagem dos
cupons altos de nomes do setor bancário com grau de investimento e a desvantagem...+ Ler Mais

Com BNDES menor, mercado de capitais ganha relevância
Fonte: Valor Econômico / Elisa Soares - 20.02.14

Com a nova política operacional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciada na
semana passada, o mercado de crédito privado e o de capitais tendem a ocupar mais espaço...+ Ler Mais

Pesquisa revela as diversas faces da classe C brasileira
Fonte: Brasil Econômico / Patrycia Monteiro Rizzotto - 19.02.14

Engana-se quem pensa que a classe C é formada por uma massa homogênea de pessoas comas mesmas expectativas e
tendências de consumo. O estudo “Faces da Classe Média”, realizado pelo Serasa Experian...+ Ler Mais

Fed define regras de capital para bancos estrangeiros
Fonte: Brasil Econômico / Bloomberg - 19.02.14

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano, colocará em votação novas regras para bancos estrangeiros
exigindo que os grandes mantenham mais capital nos EUA...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
UE fecha garantia para depósitos em bancos europeus
Fonte: Brasil Econômico / Bloomberg - 19.02.14

Os ministros europeus das Finanças e o Parlamento Europeu chegaram ontem a um acordo definitivo sobre como serão
reforçadas as garantias dos depositantes em caso de falência de um banco sediado na União Europeia...+ Ler Mais

Grandes bancos reduziram inadimplência em 2013
Fonte: DCI - 18.02.14

Os quatro maiores bancos do País com capital aberto na Bolsa conseguiram reduzir o nível de inadimplência no ano
passado. As instituições atribuíram essa queda à mudança na composição da carteira de crédito...+ Ler Mais

UE discute criação de taxa sobre transações financeiras
Fonte: Brasil Econômico / Bloomberg - 18.02.14

O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, disse esperar que os ministros de Finanças da União Europeia façam
algum progresso hoje em direção à introdução de um imposto sobre transações financeiras em um grupo...+ Ler Mais

EUA estariam entre os '5 frágeis'
Fonte: Valor Econômico / Alex Ribeiro - 17.02.14

Se o Federal Reserve (Fed) refizesse seu índice de vulnerabilidade para incluir também países avançados, além de
emergentes, provavelmente iria encontrar os Estados Unidos como o quinto mais frágil do mundo...+ Ler Mais

Bancos investem em tecnologia para caixas
Fonte: Folha de S. Paulo / Anderson Figo - 17.02.14

Apesar de estar entre os países com o maior número de caixas eletrônicos do mundo, o Brasil ainda precisa avançar na
tecnologia desses terminais, afirmam consultores do setor...+ Ler Mais

CVM quer facilitar voto em assembleias
Fonte: Valor Econômico / Ana Paula Ragazzi - 17.02.14

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) quer discutir formas de facilitar o voto de fundos de investimento e de investidores
estrangeiros nas assembleias das companhias abertas. Esse será um tema principal da audiência pública...+ Ler Mais

Para banco, estrangeiros comprovam solidez do setor
Fonte: DCI - 17.02.14

O interesse de companhias estrangeiras e até mesmo nacionais no mercado de seguros brasileiro mostra o quanto o setor é
atrativo e contribui para a sua solidez, segundo o presidente da Bradesco Seguros, Marco Antonio Rossi...+ Ler Mais

Portabilidade
Fonte: Valor Econômico / Felipe Marques - 14.02.14

A nova regra da portabilidade, que prevê que todo o processo seja eletrônico e mais simples a partir de maio, foi concebido
para dar um maior alcance ao instrumento, que deve colaborar na redução de spreads...+ Ler Mais

Corretoras e bancos médios se juntam
Fonte: Brasil Econômico / Léa De Luca - 13.02.14

Bancos médios e corretoras acabam de formalizar sua primeira grande parceria, para ajudar ambos a resolver os principais
problemas que enfrentam atualmente. A plataforma Cetip Trader Captação, anunciada ontem, vai facilitar...+ Ler Mais

Plataforma de renda fixa é lançada
Fonte: Valor Econômico / Carolina Mandl - 13.02.14

Lançada ontem, a Cetip Trader, plataforma para a venda de papéis de renda fixa de bancos médios, vai começar a operar
apenas com CDBs e letras de crédito (LC), instrumento mais usado pelas financeiras...+ Ler Mais

Reclamações contra bancos ao BC quase dobraram em 2013
Fonte: Globo / Simone Cunha - 13.02.14

As reclamações de clientes contra os bancos feitas ao Banco Central cresceram 97,4% de 2012 para 2013, segundo
levantamento feito pelo G1 com base nos dados do próprio BC. Os dados levam em conta só as queixas...+ Ler Mais

Pequeno ajuste, grande avanço
Fonte: Brasil Econômico / Marcelo Loureiro - 13.02.14

A proposta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de permitir que ações também possam ser ofertadas com esforços
restritos o que baratearia a operação receberá sugestões para facilitar o enquadramento de empresas menores...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
Regra do Fed afetará menos bancos
Fonte: Valor Econômico / Yalman Onaran / Bloomberg - 13.02.14

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) pretende reduzir o número de bancos estrangeiros que terão de
consolidar suas operações nos Estados Unidos e manter mais capital...+ Ler Mais

Bancos europeus rejeitam regra única para região
Fonte: Brasil Econômico / Bloomberg - 13.02.14

O presidente da Federação de Bancos Europeus, Christian Clausen, criticou os reguladores por perseguirem um modelo que,
disse ele, ignora a realidade de cada país...+ Ler Mais

ABBC, CETIP E ANCORD lançam plataforma eletrônica para negociação de
títulos de bancos
Fonte: Estadão / Cynthia Decloedt - 12.02.14

O presidente da Associação Brasileira dos Bancos (ABBC), Manoel Felix Cintra Neto, disse que a plataforma de negociação
eletrônica de títulos de renda fixa para bancos médios e pequenos resultará em alternativa segura...+ Ler Mais

Yellen continuará cortes no Fed
Fonte: Brasil Econômico / Liana Verdini / AFP - 12.02.14

Alguns países emergentes entre eles Brasil, Turquia, Indonésia, Índia e África do Sul, os mais afetados precisam implementar
reformas monetárias, fiscais e estruturais para ajudar a reduzir suas vulnerabilidades e colocá-los em uma base...+ Ler Mais

Reformas ignoram os "grandes demais para quebrar", diz Lacker, do Fed
Fonte: Valor Econômico / Dow Jones Newswires - 12.02.14

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Jeffrey Lacker, disse nesta terça-feira que mais trabalho precisa ser feito
para solucionar a contínua ameaça referente às instituições financeiras consideradas...+ Ler Mais

Idiossincrasias das empresas de classificação de riscos
Fonte: Valor Econômico - 11.02.14

O México quebrou em 1995 e o Brasil quase quebrou com a crise cambial de 1999. O México foi promovido na semana
passada pela empresa de classificação de riscos Moody's, recebendo o grau A para títulos da dívida do governo...+ Ler Mais

Bancos vão ‘socializar’ aplicações estruturadas
Fonte: Brasil Econômico / Léa De Luca - 10.02.14

O cenário para emissão de Certificados de Operações Estruturadas, os COEs, não poderia ser mais favorável. Criados em
2010 mas regulamentados apenas em setembro passado, atingiram R$ 207 milhões em emissões...+ Ler Mais

Bancos privados reduzem o crédito para pequena e média
Fonte: DCI - 10.02.14

A oferta de crédito dos grandes bancos privados para as micro, pequenas e médias empresas recuou no ano passado. No
Itaú Unibanco, a retração foi de 3,9% entre dezembro de 2012 e o mesmo período de 2013...+ Ler Mais

IFRS para bancos
Fonte: Valor Econômico /Ana Paula Ragazzi - 07.02.14

A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) voltou atrás numa
orientação de 2013, referente à obrigatoriedade de divulgação pelas instituições financeiras de informações...+ Ler Mais

BC propõe criação de novo papel para que companhias captem no exterior
Fonte: Brasil Econômico / Liana Verdini - 07.02.14

As empresas brasileiras podem ganhar mais um instrumento para captar recursos no mercado financeiro. O Banco Central
colocou em audiência pública até 7 de abril uma proposta de resolução permitindo a criação de títulos lastreados...+ Ler Mais

CVM pede divulgação de conselheiro independente
Fonte: Valor Econômico / Ana Paula Ragazzi - 07.02.14

A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) recomendou ontem às
companhias que divulguem os conselheiros indicados por acionistas que não fazem parte do grupo de controle...+ Ler Mais

CVM autoriza empresas abertas a fazer comunicados via internet
Fonte: DCI - 06.02.14

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula o mercado de capitais no Brasil, autorizou ontem as companhias
de capital aberto a divulgar comunicados em portais da internet a partir de março...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
BC propõe simplificar investimento estrangeiro
Fonte: Valor Econômico / Eduardo Campos - 06.02.14

O Banco Central (BC) colocou em audiência pública proposta que busca facilitar as aplicações de investidores estrangeiros
no país. A ideia é agregar em um único ato normativo as disposições relativas aos aportes...+ Ler Mais

CVM flexibiliza divulgação de fato relevante de companhias
Fonte: Brasil Econômico / Marcelo Loureiro - 06.02.14

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou uma nova Instrução que permite às companhias abertas divulgarem fatos
relevantes através de um “portal de notícias”. A partir de 10 de março...+ Ler Mais

Bancos devem melhorar sua gestão de risco em até 3 anos
Fonte: DCI - 05.02.14

As pequenas e médias instituições financeiras pretendem melhorar e integrar a gestão de riscos dos negócios nos próximos
três anos. Na Europa e nos Estados Unidos por força de legislação e de acordos internacionais...+ Ler Mais

Lucro dos bancos engorda com calotes em queda
Fonte: Valor Econômico / Carolina Mandl - 05.02.14

O ano de 2013 se encerrou para os três maiores bancos privados do país com o fantasma da inadimplência ficando para trás,
depois de assombrar as instituições financeiras por mais de dois anos...+ Ler Mais

Bancos aumentam salários para contornar regra da UE sobre bônus
Fonte: Brasil Econômico / Liana Verdini / Bloomberg / Reuters - 05.02.14

Os bancos na Europa estão aumentando os salários de seus executivos e principais operadores. Por trás do ataque de
bondade dos gestores está a discussão travada entre os reguladores de proibir o pagamento de bônus...+ Ler Mais

Brechas na Lei Anticorrupção preocupam especialistas
Fonte: Valor Econômico / Laura Ignacio / Zínia Baeta - 05.02.14

Em vigor há sete dias e tema de exaustivos debates, a Lei Anticorrupção tem preocupado não por sua rigidez, mas pelas
brechas que teria. O grande temor de empresários, executivos e advogados é que a norma...+ Ler Mais

Grandes bancos veem crise passageira nos emergentes
Fonte: Valor Econômico - 04.02.14

Levando em conta a algazarra nos mercados financeiros, os bancos internacionais estão relativamente otimistas com o
desfecho da mais recente onda de incertezas. Em seu novo relatório, concluído em 30 de janeiro...+ Ler Mais

Renegociação de crédito cai em 2013, diz pesquisa do BC
Fonte: DCI - 04.02.14

As famílias brasileiras estão renegociando menos as suas dívidas com as instituições financeiras. Dados do Banco Central
(BC) mostram que em dezembro de 2013 o saldo de crédito renegociado foi de R$ 21,1 bilhões...+ Ler Mais

Mercado de duplicatas em alta
Fonte: Brasil Econômico / Léa De Luca - 04.02.14

O movimento das empresas de factoring aquelas especializadas na “compra” de duplicatas (ou faturamento) de terceiros
apresentou crescimento de 11%, atingindo R$ 100 bilhões em 2013...+ Ler Mais

Estímulos feitos por BCs têm limites
Fonte: Valor Econômico / Sergio Lamucci - 03.02.14

As compras de ativos pelos bancos centrais têm efeitos positivos para a economia em algumas circunstâncias, ao aumentar a
demanda e diminuir restrições financeiras...+ Ler Mais

Boleto supera cartão de crédito e se torna principal fonte de atrasos
Fonte: Folha de S. Paulo - 03.02.14

Os boletos superam os cartões de crédito como a principal origem de inadimplência. Segundo a Boa Vista Serviços, empresa
de informações financeiras, 31% dos atrasos no quarto trimestre de 2013 foram de dívidas contraídas...+ Ler Mais

Fatores distintos afetam balanço de bancos
Fonte: DCI - 31.01.14

Bradesco e Santander reagiram de forma diferente às dificuldades da economia no ano passado. O banco espanhol apurou
lucro de R$ 5,74 bilhões em 2013, queda de 9,7% em relação a 2012...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
São Paulo publica regulamentação da Lei Anticorrupção no Estado
Fonte: Valor Econômico / Laura Ignacio / Zínia Baeta - 31.01.14

O governo do Estado de São Paulo publicou ontem a regulamentação da Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846, de 2013, em vigor
desde quarta-feira. Apesar de ser uma norma federal, caberá também aos Estados e municípios fiscalizarem...+ Ler Mais

CMN fixa prazo para mandatos em instituições limitadas
Fonte: Exame / Eduardo Cucolo / Laís Alegretti - 31.01.14

O Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou limite de quatro anos, com direito à reeleição, para o mandato de
administradores eleitos de instituições financeiras sob a forma de sociedade limitada...+ Ler Mais

Empresas não estão prontas ainda para Lei Anticorrupção
Fonte: Valor Econômico / Laura Ignacio - 29.01.14

Aprovada em tempo recorde em razão da pressão das manifestações populares do ano passado, a Lei Anticorrupção
brasileira entra em vigor hoje, ainda sem regulamentação. Mesmo assim, as empresas já correm o risco...+ Ler Mais

Controle de capital funciona sob condições, diz FMI
Fonte: Valor Econômico / Ian Katz / Katia Porzecanski / Andrea Wong / Ye Xie / Bloomberg -29.01.14

Na semana passada, quando a Argentina resolveu afrouxar os limites à compra de dólares, o país se tornou o mais recente
mercado emergente a reconhecer que os controles de capital geralmente não conseguem mascarar...+ Ler Mais

Brasil é berço de ataques a cliente de banco na web
Fonte: Valor Econômico / Cibelle Bouças - 27.01.14

O Brasil é conhecido pelas tecnologias que desenvolve para o setor bancário, e também é um celeiro fértil para o
desenvolvimento de ameaças às transações bancárias on-line. Existem inúmeros tipos de "pragas virtuais"...+ Ler Mais

Dívida longa abre menos espaço para consumo
Fonte: Valor Econômico / Arícia Martins - 24.01.14

Depois de um ano em que o aumento real da renda perdeu fôlego, o endividamento das famílias avançou sobretudo em itens
que comprometem o orçamento por prazos maiores e a demanda por crédito já mostrou arrefecimento...+ Ler Mais

Brics não veem crise no bloco emergente
Fonte: Valor Econômico / Assis Moreira - 24.01.14

Os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) rejeitaram interpretações de que o grupo está em crise de meia-idade e
insistiram que, apesar da menor expansão, vão continuar a ser uma força dinâmica da economia global...+ Ler Mais

Bancos avaliam transformação estrutural no setor
Fonte: Valor Econômico / Martin Arnold / Financial Times - 24.01.14

Dependendo em quem você acreditar, você pode pensar que os bancos já deixaram a crise para trás e estão por embarcar
em uma recuperação mais do que tardia ou que ainda vão continuar a cambalear por muitos anos...+ Ler Mais

Ibracon alerta auditores sobre RTT
Fonte: Valor Econômico / Natalia Viri - 24.01.14

As empresas terão de tomar cuidado redobrado na elaboração das demonstrações financeiras de 2013 por conta da Medida
Provisória 627, que pôs fim ao regime tributário de transição (RTT), e da polêmica Instrução Normativa 1.397...+ Ler Mais

CVM propõe regras mais rigorosas para as companhias que recebem
incentivos fiscais
Fonte: Brasil Econômico - 24.01.14

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está propondo alterar duas instruções que regem as companhias incentivadas. O
objetivo é modernizar o regime de prestação de informações por parte dessas empresas...+ Ler Mais

Sem imóveis, endividamento das famílias brasileiras recua
Fonte: DCI - 23.01.14

Os dados do Banco Central (BC) indicam um aumento explosivo do endividamento das famílias nos últimos oito anos. Apesar
disso, o perfil das dívidas contraídas pelas famílias é melhor, segundo especialistas consultados pelo DCI...+ Ler Mais

Bancos se armam contra 'taxa social' do crédito consignado
Fonte: Valor Econômico / Felipe Marques / Carolina Mandl - 23.01.14

Meses atrás, no Tocantins, os bancos que fazem empréstimos consignados aos servidores do Estado tiveram uma surpresa.
Só poderia emprestar para os funcionários públicos quem pagasse uma "taxa social", equivalente a até 2%...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
Debate sobre segurança do sistema financeiro confronta banqueiros e críticos
em Davos
Fonte: Brasil Econômico / Bloomberg - 23.01.14

O diretor presidente do Barclays Plc, Antony Jenkins, e o presidente do HSBC Holdings Plc, Douglas Flint, disseram ontem no
Fórum Econômico Mundial que a segurança do sistema financeiro melhorou nos últimos cinco anos...+ Ler Mais

CVM inicia debate sobre ofertas de ações com esforços restritos
Fonte: Valor Econômico / Ana Paula Ragazzi - 22.01.14

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou ontem uma audiência pública para permitir que debêntures conversíveis em
ações, certificados de operações estruturadas (COE)...+ Ler Mais

Missão de BCs ainda não está cumprida
Fonte: Valor Econômico / Simon Nixon / The Wall Street Journal - 22.01.14

Por seis anos, os bancos centrais das maiores economias do mundo vêm empreendendo um experimento gigantesco. Este
ano, ficará mais claro se ele foi bem-sucedido...+ Ler Mais

COE: que bicho é esse?
Fonte: Valor Econômico / Luciana Seabra - 20.01.14

Mais uma sigla acaba de estrear no portfólio do investidor. O chamado COE, ou certificado de operações estruturadas,
regulamentado em setembro, é um veículo que torna mais ágeis, baratas, líquidas e eficientes do ponto de vista...+ Ler Mais

Lei anticorrupção virá sem regulamentação
Fonte: DCI - 20.01.14

A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) entrará em vigor a partir do dia 29 de janeiro. Porém, a regulamentação ainda está
pendente, o que já começa a gerar no mercado uma insegurança jurídica...+ Ler Mais

Grandes bancos dos EUA deixam crise para trás
Fonte: Valor Econômico / Dan Fitzpatrick / Michael Rapoport / The Wall Street Journal - 20.01.14

Os grandes bancos americanos estão finalmente emergindo dos escombros da crise financeira, amparados por lucros
crescentes, uma economia em recuperação e drásticos cortes de custos...+ Ler Mais

Pesquisa da KPMG traça perfil de fraudador
Fonte: Valor Econômico / Ligia Tuon - 17.01.14

Uma pesquisa realizada pela KPMG mostra que metade das fraudes empresariais cometidas em 78 países foram facilitadas
por falhas nos controles internos. As informações sobre as investigações e os funcionários envolvidos...+ Ler Mais

Banco Mundial faz alerta sobre fluxo para emergente
Fonte: Valor Econômico / Daniela Machado - 16.01.14

Um ajuste abrupto das condições monetárias globais, embora não seja o cenário de maior probabilidade, pode levar a uma
contração de 50% a 80% do fluxo de capital para países em desenvolvimento por diversos meses...+ Ler Mais

Consignado para empresas está fora do radar dos bancos
Fonte: DCI - 14.01.14

Nos últimos anos, o crédito consignado se tornou a principal aposta dos grandes bancos por ser uma linha considerada de
baixo risco de inadimplência. Os últimos dados divulgados pelo Banco Central (BC)...+ Ler Mais

Bolsas europeias repercutem as regras de Basileia e avançam
Fonte: DCI - 14.01.14

As novas normas para o sistema bancário aprovadas no domingo à noite pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS,
na sigla em inglês) impactaram as ações dos bancos nos mercados dos europeus ontem...+ Ler Mais

Lei anticorrupção ainda gera muitas dúvidas nas empresas
Fonte: Brasil Econômico / Mariana Mainenti - 14.01.14

A entrada em vigor da Lei Federal nº 12.846 a Lei Anticorrupção em 29 de janeiro está gerando uma corrida das empresas
para adequar suas estruturas às novas exigências de controles internos...+ Ler Mais

Bancos reforçam arsenal na batalha contra o dinheiro
Fonte: Valor Econômico / Felipe Marques - 13.01.14

Pagar a diarista com dinheiro de plástico, tendo ela conta em banco ou não. Transferir para um amigo a sua parte na conta
do restaurante, com a facilidade que se conversa no WhatsApp, o sistema de mensagem instantânea...+ Ler Mais
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NOTÍCIAS
Bancos reveem estratégias com correspondentes
Fonte: Valor Econômico / Carolina Mandl e Felipe Marques - 09.01.14

Depois de mais de uma década de franca expansão, os bancos começam a repensar suas redes de correspondentes
bancários, espécie de mini agência montada dentro de padarias, farmácias e supermercados...+ Ler Mais

Com adaptações, novos produtos chegam ao canal
Fonte: Valor Econômico / Carolina Mandl e Felipe Marques - 09.01.14

Para ampliar o leque de serviços financeiros ofertados pelos correspondentes bancários e ir além do pagamento de contas,
Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal trabalham na adaptação de seus produtos tradicionais...+ Ler Mais

Liquidez de bancos médios deve reduzir ganhos em 2014
Fonte: Valor Econômico / Karin Sato - 07.01.14

Depois de um 2013 difícil de crescer no crédito, os bancos médios vão começar 2014 mais líquidos. Um indício disso foi o
último balanço publicado do terceiro trimestre, que mostrou que essas instituições privilegiaram o caixa livre...+ Ler Mais

Juntas, instituições querem ter mais força
Fonte: Valor Econômico / Carolina Mandl - 07.01.14

Eles são dezenas no sistema financeiro nacional. Mais precisamente são 76 bancos médios, que reúnem ativos de R$ 781,7
bilhões. Mesmo juntos, porém, são menores que um Bradesco, por exemplo, quarto maior banco do país...+ Ler Mais
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VARIÁVEIS ECONÔMICAS
Projeções¹
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PIB (US$ bilhões)

ATIVIDADE ECONÔMICA

1.626

2.144

2.475

2.269

2.472

2.443

2.798

PIB (R$ bilhões)

3.750

4.033

4.143

4.392

4.759

5.142

5.572

-0,3

7,5

2,7

1,0

2,3

2,0

2,5

PIB per Capita (R$)

19.377

20.628

20.988

22.044

23.671

25.361

27.252

PIB per Capita (%)

-1,3

6,4

1,7

0,1

1,4

1,1

1,7

2015

PIB (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Balança Comercial (US$ bilhões)

SETOR EXTERNO

25,3

20,1

29,8

19,4

2,6

8,0

14,0

Exportações (US$ bilhões)

153,0

201,9

256,0

242,6

242,2

253,0

282,0

Importações (US$ bilhões)

-127,7

-181,8

-226,2

-223,1

-239,6

-245,0

-268,0

Saldo em Conta Corrente (US$ bilhões)

-24,3

-47,3

-52,6

-54,2

-81,4

-78,0

-72,0

Saldo em Conta Corrente (% PIB)

-1,5

-2,2

-2,1

-2,4

-3,7

-3,1

-2,5

Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões)

25,9

48,5

66,7

65,3

64,0

63,0

55,0

1,6

2,3

2,7

2,9

2,9

2,5

1,9

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42,1

39,1

36,4

35,1

33,8

34,9

35,0

Resultado Primário (%PIB)

2,0

2,7

3,1

2,4

1,9

1,7

1,9

Resultado Nominal (%PIB)

-3,3

-2,5

-2,6

-2,5

-3,3

-3,8

-3,6

Investimento Estrangeiro Direto (% PIB)

SETOR PÚBLICO
Dívida Líquida do Setor Público (%PIB)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

IPCA (%)

INFLAÇÃO

4,3

5,9

6,5

5,8

5,9

5,9

5,7

INPC (%)

4,1

6,5

6,1

6,2

0,1

5,9

5,7

IGP-M (%)

-1,7

11,3

5,1

7,8

5,5

6,8

5,6

IGP-DI (%)

-1,4

11,3

5,0

8,1

5,5

6,8

5,8

IPC-Fipe (%)

3,6

6,4

5,8

5,1

3,9

5,9

5,4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BRL/USD (Fechamento)

CÂMBIO, JUROS & CRÉDITO

1,74

1,67

1,88

2,04

2,34

2,4

2,5

BRL/USD (Média)

1,99

1,76

1,67

1,95

2,16

2,5

2,5

SELIC (Fechamento) (%)

8,7

10,7

10,9

7,3

9,9

10,9

10,9

SELIC (Média) (%)

10,1

9,8

11,7

8,5

8,2

10,8

10,9

Crédito Total (%)

15,1

20,6

18,8

16,4

14,0

13,5

13,5

Crédito Com Recursos Direcionados (%)

29,2

27,0

22,4

20,7

24,0

19,0

19,0

8,4

16,9

16,5

13,5

8,0

9,0

9,0

2009

2010

2011

2012

2013

% em 12 meses

Saldo (R$ bilhões)

Crédito Total (%)

15,1

20,6

18,8

16,4

14,6

14,8

2.717

Crédito Com Recursos Direcionados (%)

29,2

27,0

22,4

20,9

24,5

25,3

1.225

8,4

16,9

16,5

13,6

7,8

7,5

1.492

Recursos Livres - Pessoas Físicas (%)

15,9

20,5

13,2

10,2

7,6

7,4

749

Crédito Consignado (%)

29,5

27,1

16,9

18,5

17,5

16,7

224

Crédito Pessoal Não Consignado (%)

11,8

24,6

21,8

13,5

8,3

8,1

98

Aquisição de Veículos - Pessoas Físicas (%)³

14,2

49,1

26,6

8,8

-0,2

-0,2

193

Crédito Com Recursos Livres (%)

Janeiro de 2014
EVOLUÇÃO DO CRÉDITO ²

Crédito Com Recursos Livres (%)

Recursos Livres - Pessoas Jurídicas (%)

1,6

13,2

20,1

17,0

8,0

7,5

743

Capital de Giro - Pessoas Jurídicas (%)

27,1

22,9

17,3

18,2

5,9

5,0

384

Conta Garantida - Pessoas Jurídicas (%)

-5,1

6,1

19,6

-1,3

-0,2

0,7

43

¹ Dados atualizados até 20/03/2014.
² Em virtude de

alterações no formato de divulgação, feita pelo Banco Central do Brasil em janeiro de 2013, algumas séries foram modificadas.

³ Exceto Leasing (Arrendamento Mercantil).
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