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São Paulo, 07 de fevereiro de 2023. 
 

 
 

CRÉDITO SAUDÁVEL, ECONOMIA EM CRESCIMENTO 
 

 
Este documento, elaborado pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) em 
parceria com seus associados, tem por objetivo propor um diálogo sobre o crédito e sua 
relevância para o futuro do país, a partir de um conjunto mínimo de medidas voltadas à 
retomada do crescimento. E, também, de mostrar, com base em um retrospecto sucinto 
das principais inovações ocorridas nos últimos anos, porque o crédito fortalecido é um 
dos pilares da economia em qualquer país. 
 
Os birôs de crédito exercem uma importante função social, pois incentivam a 
transparência nas relações entre credor e tomador de crédito, o que estimula relações 
de crédito saudáveis, conscientes e sustentáveis, motores de um mercado hígido e de 
uma economia pujante. 
 
Para a retomada do crescimento, o setor de birôs de crédito destaca:    
 

● A promoção do crédito sustentável. 

● A importância do equilíbrio das contas públicas, da simplificação da estrutura 

tributária e do cuidado com a não elevação da carga tributária, que penalizam 

investidores e impactam negativamente a geração de empregos. 

● O controle atento do orçamento, garantindo espaço para investimentos 

primordiais ao desenvolvimento do país.  

● O estímulo adequado e a promoção consistente da atividade empreendedora, a 

fim de atrair o investimento privado e consolidar uma economia de mercado. 

 
O setor de birôs entende que o novo governo deve persistir no estímulo ao crédito, 
ainda subutilizado no país. Segundo relatório publicado em 2020 pelo Banco Mundial, o 
crédito doméstico ao setor privado brasileiro chegou a 70% do PIB, enquanto o mesmo 
índice, em igual período, foi de 216% do PIB nos Estados Unidos e mais de 124% no Chile. 
 
Na métrica do Banco Central do Brasil, que considera o saldo de empréstimos e 
financiamentos feitos pelo Sistema Financeiro Nacional (SFN) a empresas e famílias, a 
relação crédito-PIB alcançou 55% em setembro de 2022. Esse número dobrou nas 
últimas duas décadas, refletindo avanços institucionais no setor que tornaram o sistema 
financeiro mais sólido e eficiente. 
 



 
 

Av. das Nações Unidas, 14.401 – Condomínio Parque da Cidade – Torre Tarumã - 5º andar –  
cj 502/503 – Vila Gertrudes – São Paulo/SP – Brasil – 04794-000 

Na visão do setor, ainda há espaço para avançar. Para tanto, é imprescindível garantir 
que esse mercado opere com base em informações amplas, claras e precisas, capazes 
de assegurar que essa expansão se dê sobre bases sustentáveis.  
 
Ciente do potencial para expansão do crédito no país – por meio de maior competição, 
melhora da avaliação da capacidade de pagamento do tomador de crédito, 
aprimoramento do uso de garantias e ampliação do contingente de consumidores bem 
informados – o setor entende que a temática do crédito sustentável merece destaque 
na pauta econômica nos próximos anos.  
 
O papel do crédito na pandemia 
 
O crédito mostrou toda sua importância durante a fase mais crítica da pandemia de 
Covid-19, quando a liberação de linhas emergenciais de crédito público para MPEs, 
associada a iniciativas do setor privado, garantiram a continuidade de muitos negócios 
e, portanto, de empregos e consumo. 
 
Paralelamente, o setor de birôs de crédito atuou junto a instituições financeiras e 
estimulou negociações entre credores e devedores, de acordo com as melhores práticas 
adotadas internacionalmente.  
 
As medidas implementadas por credores para repactuação do crédito proporcionaram 
tempo estendido para pagamentos, em um momento crítico para a economia. A 
liberação de crédito garantiu a manutenção da atividade econômica e o estímulo à 
renegociação.  
 
Um retrospecto animador   
 
Na visão do setor, a agenda de reformas iniciada com a Agenda BC+, tempos depois 
redesignada como Agenda BC#, tem se mostrado positiva ao promover a inclusão, 
incentivar a concorrência nos sistemas financeiro e de pagamentos, aprimorar a 
transparência, além de fomentar a educação financeira e as finanças sustentáveis. 
 
Esse movimento já introduziu inovações de alto impacto sobre o mercado, como o 
Cadastro Positivo, o Sandbox Regulatório, a autonomia do Banco Central, o Pix e o 
Open Banking. Outras inovações igualmente marcantes e de potencial impacto positivo 
para o mercado de crédito estão em processo, como as discussões sobre o Real Digital.   
 
O Cadastro Positivo já contabiliza cerca de 142 milhões de cadastros de pessoas físicas 
e jurídicas em seu banco de dados, tendo possibilitado que mais de 22 milhões de 
“novos” consumidores tivessem melhores chances de acesso ao crédito. Paralelamente, 
um relatório divulgado pelo Banco Central em 2021 sobre os dois anos do Cadastro 
Positivo destaca a expressiva inclusão de consumidores e empresas no mercado de 
crédito, além da redução em 10,4% da taxa de juros cobrada no crédito pessoal 
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(excluindo consignados), proporcionando maior acesso e melhores condições de 
crédito. 
 
Por entender que o respeito à privacidade do cidadão também estimula a expansão do 
mercado de crédito de maneira sustentável, o setor de birôs de crédito apoiou no Brasil 
a elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), publicada em 14 de agosto de 
2018. Desde então, a ANBC alinhou-se entre as 100 entidades representativas de 
diferentes setores econômicos que integram o Fórum Empresarial da LGPD e defendem 
a independência institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais 
(ANPD).  
 
A regulamentação da LGPD ajudou a viabilizar o Open Banking, que permite ao cliente 
decidir com quais instituições vai compartilhar seus dados e eleger quais dados 
compartilhar. Espera-se que as instituições participantes desse ecossistema possam 
potencializar ainda mais as suas soluções de avaliação de crédito a partir de serviços 
prestados pelos birôs de crédito, que viabilizam maior precisão na análise de riscos, 
auxiliando na redução da inadimplência e estimulando a inclusão de brasileiros no 
mercado de crédito e financeiro. 
 
Um setor comprometido com o país   
 
A existência de um contingente de milhões de inadimplentes é um desafio para o país e 
para o governo federal, inclusive porque o nível de endividamento tem forte impacto 
negativo sobre o consumo e se reflete diretamente no Produto Interno Bruto (PIB).  
 
Para ajudar a equacionar essa situação, os birôs de crédito têm investido em iniciativas 
para divulgar os benefícios da educação financeira e a importância de se conhecer a 
própria nota de crédito para equilibrar a vida financeira, evitar o superendividamento e 
exercer a cidadania financeira, que confere às pessoas o direito de participar de decisões 
que afetam seu bem-estar, a partir de um comportamento mais consciente e 
sustentável em relação ao crédito. Os birôs também têm promovido ações de 
renegociação para que tomadores e credores repactuem as condições de contrato e, 
assim, beneficiem todo o ecossistema de crédito. 
 
Consolidar esse ambiente institucional é o que irá permitir a uma sociedade 
respeitadora dos valores democráticos reencontrar o caminho do desenvolvimento 
econômico com inclusão social.  
 
O setor de birôs de crédito está comprometido com a melhoria socioeconômica do Brasil 
por meio da promoção da melhor disciplina do crédito, do estímulo à inclusão financeira, 
da crença no crédito sustentável e no consumo consciente. 
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Entendemos que é um dever de toda a sociedade combater quaisquer práticas lesivas 
ao crédito e que prejudiquem a transparência na relação entre credor e tomador de 
crédito. Quanto mais transparentes e assertivas forem as tratativas para concessão de 
crédito, menores os riscos envolvidos e maiores as possibilidades de melhor acesso ao 
crédito. 
 
A evolução do ambiente institucional, construída ao longo das últimas décadas, foi uma 
peça fundamental para o avanço do crédito em relação ao PIB. E deu mostras seguras 
de que a estabilidade macroeconômica importa e de que a eficácia e eficiência dos 
mercados dependem do conjunto de regras e incentivos que regem o seu 
funcionamento dentro da economia de mercado. 
 
Sendo o que nos parecia oportuno para o momento, colocamo-nos à disposição da 
equipe econômica do governo eleito para debater, propor, promover e colaborar com o 
crescimento da economia e com o aumento do bem-estar social, por meio do crédito 
sustentável.  
 
 
 

 


