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RESUMO

O presente trabalho trata da evolução do crédito e da participação dos bancos públicos no total de crédito concedido no Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). Para tal, foi realizada uma pesquisa a partir dos Relatórios de Economia Bancária e Crédito divulgados pelo Banco Central do Brasil 
(BCB) entre os anos de 2008 e 2014. O objetivo da pesquisa é estudar a evolução do crédito e, em especial, a evolução da participação do Bancos 
Públicos nos períodos tratados. O trabalho foi realizado por meio de um estudo de caso do cenário brasileiro, cenário este em que os bancos 
públicos centralizam grande parte das operações de crédito direcionado. Isto é, aqueles destinados a determinados setores ou atividades, 
realizados com recursos regulados em lei ou normatizados. Além disso, cabe dizer que os períodos entre 2008 e 2014 foram escolhidos visto que 
permeiam crises econômicas que possivelmente causaram alterações na política de crédito vigente até então. Entre 2008 e 2009 teve impacto no 
Brasil a crise hipotecária americana do Subprime e o ano de 2014 antecede o ano em que a crise econômica que eclode no Brasil, 2015. Para esta 
análise, os dados foram obtidos nas sessões que tratam sobre a Evolução Recente do Mercado de Crédito e a Decomposição do Spread dos 
relatórios supracitados.  Os dados obtidos foram analisados por meio da Estatística Descritiva. Eles mostraram que entre 2009 e 2011 a oferta de 
crédito teve um crescimento mais expressivo. E, no que diz respeito a participação dos bancos públicos, o ano de 2009 foi o período em que estes 
bancos tiveram evolução mais significativa. Deste modo, concluiu-se que: as funções alocativa, distributiva e estabilizadora do governo, 
explicitada na Teoria das Finanças Públicas, podem ter papel fundamental para reerguer o nível de atividade econômica, especialmente, em 
períodos de recessão; a concessão de crédito é instrumento essencial de intermediação financeira; nos períodos de maior recessão, os bancos 
públicos ampliaram a oferta de crédito mitigando falhas atuando em setores ou períodos não devidamente atendidos pela iniciativa privada 
mercado incentivando a demanda.
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