
 
 
Nota técnica  http://www.febraban.org.br 
 
 

 

1   �Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico e social do País� 

 

NOTA TÉCNICA � ESCLARECIMENTOS SOBRE O PLANO VERÃO, O PAPEL 

DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E AS EXIGÊNCIAS DO SISTEMA 

BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMOS (SBPE)  

Dezembro de 2008 

 
Resumo 
 
Esta nota técnica tem como objetivo esclarecer o papel dos bancos na implantação do Plano 
Verão, em janeiro de 1989, incluindo-se a questão das exigibilidades no âmbito do SBPE. 

Dessa forma, a Febraban salienta que: 
 

o Os bancos cumpriram o que determinavam as leis sobre os planos econômicos de uma 
forma geral, incluindo-se o Plano Verão.  

o Os bancos aplicaram os índices de correção das cadernetas de poupança e dos 

financiamentos da casa própria determinados pelo governo. As instituições financeiras 

não podiam escolher quais índices aplicar. 
o A mesma regra de correção foi aplicada aos depósitos de poupança e às operações de 

financiamento imobiliário. Em tese, portanto, o questionamento do índice de correção 

das cadernetas de poupança no lançamento do Plano Verão poderia ser estendido às 

operações de financiamento imobiliário do mesmo período. 
o Pelas regras do SBPE, os valores depositados nas cadernetas de poupança eram� e 

ainda são � obrigatoriamente direcionados a operações de financiamento imobiliário 
(65%) e a compulsórios bancários (15%). Valores não direcionados a essas operações 

no âmbito dos percentuais de exigibilidade são 100% recolhidos pelo Banco Central. 

Dessa forma, em momento algum estes recursos ficaram � ou ainda ficam � com as 
instituições financeiras. Portanto, não podiam ser aplicadas pelas instituições em 

outras operações, como, por exemplo, as indexadas ao CDI (Certificado de Depósito 

Interbancário).  
o Os bancos estimam em R$ 29,5 bilhões, a preços de novembro de 2008, o valor a que 

podem chegar as ações de cobrança de resíduos de correção das cadernetas de 

poupança do Plano Verão. Somados os planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, o 

valor estimado está na faixa de R$ 100 bilhões/110  bilhões. 
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Introdução 
 
Com a aproximação do prazo final das ações judiciais relacionadas ao Plano Verão, o 

assunto voltou a ocupar espaço importante nos principais meios de comunicação do país. 

Infelizmente, em meio a toda esta divulgação, é significativa a quantidade de informações e 

análises equivocadas que vem sendo veiculadas, em especial sobre o papel desempenhado 
pelas instituições financeiras na implementação do referido plano.  
 
Em vista disso, a Febraban preparou esta Nota Técnica, que tem o objetivo esclarecer três 

questões fundamentais acerca do papel dos bancos e que vêm merecendo algumas  análises 

e interpretações, no mínimo, parciais.  
o A primeira diz respeito ao papel das instituições financeiras, ou seja, do grau de 

discricionariedade dos bancos na execução do Plano: tiveram os bancos algum poder 

de decisão na fixação das regras (em especial no caso da remuneração dos depósitos 

de poupança) ou foram meros executores das regras definidas pelas autoridades 

monetárias da época?  
o A segunda questão diz respeito à aplicação dos recursos e as alegações de que os 

bancos não destinaram os montantes devidos ao financiamento imobiliário. E que 

teriam, portanto, se beneficiado de uma eventual �arbitragem� na aplicação destes 

recursos em outros ativos financeiros. Achamos importante resgatar as regras de 
funcionamento deste setor no Brasil, em especial no tocante ao cumprimento das 
exigências no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).  

o Por fim, a terceira questão é um esclarecimento com relação aos números envolvidos 

nas ações judiciais sobre o Plano Verão. Sobre este ponto, apresentamos a nossa 
metodologia e os nossos cálculos.    

 
I) O Papel das Instituições Financeiras  

 
Convém lembrar, mais uma vez, que os bancos simplesmente cumpriram a legislação 

vigente nos períodos em que foram lançados os planos econômicos. Os bancos nunca 

tiveram a alternativa de escolher este ou aquele indexador, pois esses eram determinados 
pelo governo. No caso específico do Plano Verão, a lei determinava que em fevereiro de 
1989 se fizesse a correção dos saldos da poupança e dos financiamentos imobiliários com 

base na variação da LFT e não pelo IPC. Reproduzimos o texto abaixo: 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 32, DE 15 DE JANEIRO DE 1989 (convertida na Lei nº 

7.730, de 31.01.89) 

�Art. 16. Os saldos devedores dos contratos celebrados com entidades do Sistema 

Financeiro da Habitação - SFH e os relativos ao crédito rural, lastreados pelos recursos 

das respectivas cadernetas de poupança, serão corrigidos de acordo com os critérios gerais 

previstos no artigo 17 desta Lei, observando-se: 

 I - o princípio da equivalência salarial na primeira hipótese; 

 II - critérios próprios para cada espécie de contrato. 

 Parágrafo único. O disposto neste artigo será regulamentado pelo Poder Executivo. 

 Art. 17. Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados: 

 I - no mês de fevereiro de 1989, com base no rendimento acumulado da Letra 

Financeira do Tesouro Nacional - LFT, verificado no mês de janeiro de 1989, 

deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento); 

 II - nos meses de março e abril de 1989, com base no rendimento acumulado da 

Letra Financeira do Tesouro - LFT, deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por 

cento), ou da variação do IPC, verificados no mês anterior, prevalecendo o maior; 

 III - a partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificada no mês 

anterior.� 

 
Note-se que a lei não faz referência específica ou dá tratamento diferenciado em função da 

data do depósito. Sendo mais específico, em nenhum momento a legislação deu às 

instituições financeiras a alternativa de tratamento diferenciado a seus clientes, 

aplicando indexadores diferentes para poupanças com vencimentos diferentes.  
 
A lei, reproduzida acima, definia um indexador que deveria ser aplicado a todos os saldos 
existentes em janeiro de 89, não importando a sua data. Os bancos foram meros 
executores (passivos) desta legislação. Em reforço a este ponto, reproduzimos abaixo o 

Comunicado do Banco Central em que é definido o índice de correção a ser aplicado às 
cadernetas de poupança com aniversário em fevereiro de 1989.   
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 

COMUNICADO DIMEC Nº 30 
 

Comunicamos que os fatores de atualização dos saldos das contas de poupança com data de aniversário no 

mês de fevereiro de 1989, calculados com base na variação nominal da OTN de dezembro de 1988 e 

janeiro de 1989 e no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT) em janeiro de 

1989, serão os seguintes: 

 

- TRIMESTRAL (DEZ/88, JAN/FEV/89), PARA PESSOAS JURÍDICAS: 

 

1,000085 (hum vírgula zero zero zero zero oito cinco) 

 

- MENSAL (FEV/89), PARA PESSOAS FÍSICAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (RES. 1380/87): 

0,223591 (zero vírgula dois dois  três cinco nove um). 

 

 

Brasília (DF), 31 de janeiro de 1989 
ANTÔNIO CAETANO FILHO 

Diretor, em exercício 
 

 
Como dissemos anteriormente,  o Comunicado do BC: a-)  fixa em  0,223591 (equivalente a 
22,3591%) o fator de atualização das cadernetas de poupança, não deixando qualquer 

alternativa ou possibilidade de aplicação de outro fator de correção por parte das instituições 

financeiras; b-)  não faz qualquer distinção no que diz para respeito à aplicação do fator de 
correção com base na data de aniversário (se de  1 a  15 ou  de  16 a 30) das cadernetas de 

poupança.    
 
II) Cumprimento  das exigências do SBPE pelos bancos 

 
No Brasil, o setor financeiro sempre se caracterizou por ser um setor submetido à forte 
regulamentação e intensa supervisão bancária. A propósito, estas são características que vêm 

sendo muito elogiadas (especialmente no exterior) por serem, ao menos em parte, 
responsáveis pela forma positiva como o sistema vem enfrentando a atual crise financeira 
mundial.  
 
No caso específico do setor de crédito imobiliário, sempre existiram direcionamentos 
obrigatórios para os depósitos de poupança, acompanhados de forma rigorosa pelas 
autoridades monetárias.  Em 1989, o que vigorava era a Resolução 1.446/88 do Conselho 
Monetário Nacional, que de forma resumida estabelecia o seguinte no que tange aos 
direcionamentos:  
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a-) 65% dos saldos de poupança (considerando-se a média dos seis meses anteriores e 

atualizados pelos índices da poupança) deveriam ser direcionados para financiamentos 
imobiliários. Neste percentual poderiam ser consideradas outras aplicações, como, por 

exemplo, créditos junto ao FCVS, Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário e outros;  
 
b-) 15% dos saldos deveriam ser recolhidos como depósitos compulsórios sujeitos à mesma 
remuneração da poupança.  
 
Em relação a este ponto, seguem algumas observações que ajudam a esclarecer algumas 

questões que vêm sendo colocadas, a nosso ver, de forma equivocada no debate sobre 

este tema.   
 
1-) Algumas análises têm simplesmente comparado os saldos de algumas instituições 

financeiras em uma data específica com os financiamentos imobiliários registrados em 

balanço na mesma data. Em nossa avaliação, não é correto, do ponto de vista 

metodológico, simplesmente comparar os saldos de poupança existentes num 

determinado período ou data com as aplicações em financiamento imobiliário.  
Primeiro, porque os números que aparecem nos balanços são líquidos de provisão e, claro, 

para o cômputo da exigibilidade se considera o valor integral dos contratos. Isto porque não 

teria sentido penalizar uma instituição que, neste caso, além de arcar com a inadimplência de 

um determinado contrato, não poderia considerá-lo integralmente para cômputo da sua 

exigibilidade.  
Em segundo lugar, os saldos de poupança refletem uma fotografia de momento e não 

necessariamente representam a exigibilidade naquela data*. Um exemplo simples ajuda a 
esclarecer este ponto: suponha que uma Instituição Financeira (IF) teve zero de depósitos de 

poupança nos últimos cinco meses e um depósito de 60 unidades no sexto mês, dos quais já 

aplicou 10 em financiamento imobiliário.  De forma simplificada, sua média de poupança 

nos seis meses foi de 10 e, portanto, esta IF teria que estar aplicada em 6,5 unidades nesta 
data. Como aplicou 10, aplicou mais que o exigido. Mas se alguém comparasse os 10 com o 
saldo da ponta (de 60), poderia chegar à conclusão � equivocada � de que a IF aplicou 
menos do que o exigido. Afinal, 65% de 60 equivalem a 39 unidades, mas o saldo que vale é 

a média (10) e não o da ponta (60).   
 
 
 
 
 
   
Nota: * De acordo com a Resolução 1.446, a exibilidade na época considerava a média dos depósitos de poupança do mês anterior 

ou a média dos 6 meses anteriores, sendo dos dois o menor valor. Conforme o normativo atual (Resolução 3.347), passou-se a 
considerar a média dos saldos dos 12 meses anteriores ou o saldo do mês anterior, dos dois o menor. 
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2-) De acordo com a Legislação em vigor na época (Circular Bacen 1.214), caso a 
exigibilidade não fosse cumprida, a diferença teria que ser recolhida ao Banco Central. A 

Legislação continua em vigor e, na prática, quando isto acontece o Banco Central 
automaticamente debita a conta reserva bancária da IF, recolhendo os recursos e 
remunerado-os também com base nos índices de poupança (atualmente, apenas pela TR). Ou 

seja, os recursos eventualmente não aplicados no financiamento imobiliário ou nas 

demais aplicações autorizadas não ficam à disposição das IF para serem investidos em 

outros ativos. 
 
3-) Como dissemos acima, conforme a Legislação da época, de cada 100 unidades de 

poupança, 15 eram recolhidas no compulsório e outras 65 tinham que ser destinadas ao 

financiamento imobiliário ou para as outras aplicações já discriminadas acima. O 
direcionamento nunca pode chegar a 100%, já que as IF têm que ter alguma flexibilidade 

para atender aos saques eventuais e também para atender novos clientes quando for o caso. 
(A propósito, registre-se que neste tipo de operação ocorre um descasamento importante de 

prazos para as IFs, que captam depósitos com vencimento em 30 dias e os aplicam em 

financiamentos imobiliários com prazos de 20 e até 25 anos). Mas em que pese não estarem 

obrigadas a isto, os números da tabela abaixo mostram que em diversos períodos as IF 
tinham um volume de aplicações em financiamentos imobiliários que era superior à 

exigibilidade estabelecida pelas autoridades.   
 
Adicionalmente, é importante lembrar que as decisões econômicas e financeiras são tomadas 

com base numa série de informações que estão disponíveis naquele momento. No período 

em questão, as IF�s sabiam que de cada 100 unidades captadas em poupança teriam que 
destinar 65 para financiamento imobiliário e 15 para depósitos compulsórios (sobre os quais 
incorreriam os custos da operação e não gerariam nenhum spread). Com base nestas 
informações, as IF�s definiram suas estratégias e estabeleceram suas políticas de captação e 
aplicação.  Não faz nenhum sentido econômico (e mesmo lógico) agora cobrá-las por 
eventualmente não aplicarem em financiamentos imobiliários a parcela livre que elas não 

estavam obrigadas a aplicar. 
 
Nos  cálculos e simulações,feitos a seguir, utilizamos os dados oficiais do Banco Central e 
que trazem o agregado das Instituições. Por questões de sigilo e pelo compromisso com 

nossos associados, não trabalhamos com nenhuma informação individualizada por 

instituição. Os dados abaixo são públicos e foram extraídos da página do Banco Central na 

internet (www.bcb.gov.br) O quadro traz as informações sobre o direcionamento de recursos 
do SBPE � Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.  
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Direcionamento de recursos - SBPE 
 

Consolidado das instituições - Valores nominais 
 
 

Saldos em Cz$ trilhões/ NCz$ bilhões/ Cr$ bilhões/ CR$ milhões/ R$ mil 

Aplicações imobiliárias 

  Financiamento 

Habitacional
 1)

 
Outros 

2)
 

Compulsórios 
Total 

(A) 

Recursos de 

Poupança
3)

 

(B) 

(A)/(B) 

em % 

dez/88 15,48 1,56 3,73 20,77 26,14 79,5 
jan/89

4)
 19,94 2,01 4,80 26,75 33,66 79,5 

dez/89 343,96 18,24 71,81 434,01 361,07 120,2 
dez/90 5.180,94 307,18 321,08 5.809,20 2.238,66 259,5 
dez/91 18.755,00 3.480,00 2.295,00 24.530,00 13.802,00 177,7 
dez/92 322.894,00 70.013,00 34.128,00 427.035,00 105.211,00 405,9 
dez/93 8.620.460,00 2.051.256,00 1.064.525,00 11.736.241,00 7.095.949,00 165,4 
dez/94 37.567.953,00 10.433.973,00 7.173.941,00 55.175.867,00 36.883.878,00 149,6 
dez/95 48.319.634,00 15.079.457,00 7.346.885,00 70.745.976,00 51.362.412,00 137,7 
dez/96 46.125.941,00 21.371.869,00 8.697.233,00 76.195.043,00 58.418.697,00 130,4 
dez/97 50.392.367,00 27.474.738,00 12.014.244,00 89.881.349,00 80.150.377,00 112,1 
dez/98 55.885.742,00 31.770.475,00 13.294.387,00 100.950.604,00 88.537.350,00 114,0 
dez/99 48.735.114,00 39.822.821,00 13.143.362,00 101.701.297,00 90.437.441,00 112,5 

 
Notas: 
1) Financiamentos habitacionais para aquisição, produção, desemb. futuros, financ. compromissados, aquisição de mat. de 

construção e cartas de crédito formalizadas. 
2) Inclui financiamentos de imóveis a taxas de mercado (imóveis comerciais), crédito junto ao FCVS, letras e cédulas hipotecárias 

adquiridas, fundos e outros (letras hipotecárias novas, FABRA, FESTA, Lei 8004, operações de faixa especial, entre outras 

modalidades). 
3) Saldo médio dos últimos 6 meses apurado para o cômputo das exigibilidades. 
4) Valores obtidos através da correção dos valores de dezembro de 1988 pela taxa de 28,786%. 

 
 
Como se pode notar na tabela acima, em dezembro de 88 o total das aplicações, incluindo 

financiamentos e compulsórios, equivalia a 79,5% das exigibilidades dos depósitos de 

poupança. Para obter os números de janeiro de 1989 (não disponíveis no Banco Central) 

corrigimos os saldos pelo índice oficial de correção (28,786 %) e também chegamos à  

relação  de 79,5% entre exigibilidades mais o compulsório e o total de depósitos de  

poupança.  
 
Portanto, houve um cumprimento quase integral da exigibilidade, sendo que o 0,5% 

restante foi recolhido ao BACEN, conforme a legislação (e não ficou à disposição dos 

bancos para aplicar em outros ativos).  
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Destaque-se ainda que em todos os outros períodos considerados, os dados oficiais do 

BACEN mostram que as IF tinham aplicações em financiamentos imobiliários e em outros 

ativos em nível superior ao das exigibilidades.  
 
III) O Plano Verão em números  

 
Não existem dados oficiais sobre os valores envolvidos nas ações de Planos Econômicos, 

já que estas informações não estão consolidadas. As estimativas feitas neste trabalho    
tomam como referência os saldos registrados oficialmente nos Relatórios do Banco Central e 

da Abecip ( Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança ).Neste sentido, os 
números gerados equivalem à situação limite em que todos os depositantes à época 

recebessem a diferença pleiteada. Trata-se, a nosso ver, da única maneira de fazer estes 

cálculos, dadas as restrições metodológicas e a ausência de outra fonte confiável de 

informação.   
 
Como o Plano foi lançado no dia 15/01/1989, consideramos 60% do saldo de poupança 

registrado em janeiro (NCz$  27.852 milhões), dado que a diferença que vem sendo 

pleiteada refere-se às poupanças cujo aniversário ocorreu no período de 1 a 15 de Fevereiro. 

Não existem números acerca da distribuição dos depósitos entre os dias de cada mês, mas 

sabe-se que  na época existia uma grande concentração de depósitos no primeiro dia de cada 
mês, o que significa que a hipótese de que 60% dos saldos do final do mês de Fevereiro 

correspondam ao período de 1 a 15 nos parece até conservadora. Em outras palavras, é 

provável que este número seja até um pouco maior.  
 
A partir deste saldo, calculamos qual seria a diferença entre a taxa presente no normativo do 

BACEN aplicado pelos bancos (22,36%) e a taxa pleiteada (42,72%), o que significaria um 
reajuste de 20,36% no saldo da poupança, ou seja, NCz$ 3.402 milhões nos valores da 
época. Fazendo a correção deste valor até Novembro de 2008 pela taxa de remuneração da 

poupança � um período de quase 20 anos � chegamos ao valor presente de R$ 29,5 bilhões. 

Lembramos, a propósito, que o valor de R$ 100 bilhões, que aparece com freqüência no 

noticiário, corresponde aos cálculos (com os quais concordamos) envolvendo as �supostas 

perdas� nos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e não apenas ao Plano Verão.  
 
Superintendência de Economia 

economia@febraban.org.br 

 

Rubens Sardenberg � Economista chefe 

Silvia Guidolin 

Rachel Peixoto 
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