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Palavras-chave: seleção adversa, risco moral, compartilhamento de informação de crédito, 

direito do credor. 

Transações envolvem certo grau de incerteza. Um contrato pode não ser completamente 

eficiente quando um dos lados possui mais informação que o outro surgindo assim, um 

problema de assimetria de informação. 

Há dois importantes problemas de assimetria de informação: Seleção adversa e Risco 

moral, que aparecem na relação Credor-Tomador. 

Os governos possuem algumas ferramentas para diminuir a assimetria de informação, no 

mercado de crédito e fomentar as operações de crédito do país. Proteção legal dos 

credores e a existência dos bureaus de crédito são instituições que contribuem para o 

desenvolvimento do mercado privado de crédito. 

A motivação deste trabalho é analisar os impactos no ambiente de crédito, da 

disponibilidade de informação dos tomadores, aliada à importância dos diretos do credor. 

Neste sentido, são realizados ensaios sobre o efeito destes quesitos no spread bancário, 

inadimplência e volume de crédito sobre PIB. 

Indo além da literatura revisada, este trabalho estuda empiricamente o efeito da 

concentração bancária, no compartilhamento de informações de crédito dos clientes. São 

realizados três ensaios buscando esclarecer esse tema. Outro ponto diferenciado desta 

dissertação é o uso de técnica de painel para a realização dos ensaios. 

Os resultados encontrados foram: identificação da influência da concentração bancária 

na profundidade das informações compartilhadas, sugestão sobre a função bureaus 

públicos em abrir o mercado de crédito de um país e indicação da complementariedade 

entre a troca de informação de crédito e o direto legal. Por fim, este trabalho explorou 

relações não lineares das variáveis para identificar os níveis que elas trazem impacto 

significativo ao mercado de crédito. 
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Keywords: adverse selection, moral risk, information sharing, legal rights. 

 

Transactions involve a degree of uncertainty. A contract can not be completely efficient 

when one side has more information than another, giving rise to a problem of 

asymmetric information. 

There are two important problems of asymmetric information: adverse selection and 

moral hazard, which appear in the Lender-Borrower relationship. Governments have 

some ways to reduce information asymmetry in the credit market and encourage lending 

operations in the country. Lender legal protection and the existence of credit bureaus 

are institutions that contribute to the development of the credit market. 

The motivation of this research is to analyze the impact on credit market, of the 

availability of credit information from borrowers, coupled with the importance of the 

lender legal right. Analyses are conducted to clarify the effects of these institutions on 

banking spreads, credit default and credit to GDP. 

Going beyond the literature reviewed, this study empirically examines the effect of bank 

concentration in information sharing. Another distinctive point of this dissertation is the 

use of panel technique for the research. 

The results were: identification of the influence of bank concentration on the depth of 

information shared, suggestions about the role of public bureaus opening the credit 

market and indication of complementarity between the exchange of credit information 

and the legal right. Finally, this study explored nonlinear relationships of the variables 

identifying the levels that they bring significant impact to the credit market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Merton (1993 apud FREIXAS; ROCHET, 2008) um sistema financeiro que 

funciona sem percalços facilita a eficiente alocação do consumo das famílias e do capital 

físico para o uso mais produtivo no setor de negócios. 

Atores do sistema financeiro, os bancos são instituições cujas operações correntes são 

conceder empréstimos e receber depósitos do público. Um dos fatores de risco de um banco é 

o risco de crédito, o qual se origina nas transações de concessão de crédito entre o banco 

(credor) e seus clientes (tomadores). A relação entre ambos é estabelecida através de um 

contrato de crédito. 

Transações envolvem certo grau de incerteza. Um contrato pode não ser completamente 

eficiente quando um dos lados possui mais informação que o outro surgindo assim, um 

problema de assimetria de informação. 

Os bancos têm um papel importante no gerenciamento dos problemas ocasionados pela 

assimetria de informação. Estes investem em tecnologias que permitem triar os clientes que 

solicitam crédito e, posteriormente, monitorar as ações que garantem o pagamento devido. 

Neste sentido, há dois importantes problemas de assimetria de informação: Seleção adversa e 

Risco moral, que aparecem na relação Credor-Tomador. Um tomador procurando crédito 

geralmente possui uma informação privada sobre sua saúde financeira, que o banco não 

possui. Um tomador em má situação, na urgência de atender suas necessidades, não se 

importa com taxas de juros mais altas, nem faz uma avaliação, se consegue honrar seu 

contrato. O banco poderia fazer uma extensiva entrevista com o tomador para buscar entender 

sua necessidade e urgência para o crédito, porém, isto traria um aumento de custo de triagem. 

O “mau” tomador será relutante em descrever sua situação financeira, se souber que o credor 

usará essas informações para desenhar um contrato que lhe é desfavorável, com uma taxa de 

juros maior, por exemplo. Conforme o desenho do contrato, o tomador pode não ter incentivo 

em honrá-lo. Se o cliente usar o crédito tomado para investir em projetos de alto risco, o 

credor não terá como controlar as ações do tomador, devido aos custos de monitoramento. 

Os governos possuem algumas ferramentas para diminuir a assimetria de informação, no 

mercado de crédito e fomentar as operações de crédito do país. Desta forma, contribuem para 
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a existência de um sistema financeiro que contribua para um ambiente favorável de negócios. 

Proteção legal dos credores e a existência dos bureaus de crédito são instituições que 

contribuem para o desenvolvimento do mercado privado de crédito. 

Há duas linhas de pensamento no que diz respeito aos determinantes do desenvolvimento do 

crédito privado em um país. A primeira fala dos direitos dos credores que quando podem 

executar mais facilmente suas garantias, forçar o repagamento ou até conseguir o controle da 

empresa devedora, são mais propensos a expandir o crédito. A segunda linha de pensamento 

afirma que o determinante para a expansão do crédito é a disponibilidade de informação sobre 

os clientes. Quando os credores possuem mais informação sobre os tomadores, seu histórico 

de crédito ou quais outros credores o estão emprestando, não há preocupação quantos aos 

“maus” do mercado. 

No entanto, direito dos credores e disponibilidade de informação, não precisam ser 

consideradas como teorias mutualmente exclusivas. Para minimizar os problemas 

informacionais apontados, pode-se utilizar informação prévia dos clientes (seleção adversa), 

continuar monitorando os clientes durante a vigência do empréstimo (risco moral) e caso não 

haja pagamento, deve valer o direito do credor de cobrar a dívida. 

O compartilhamento de informações de crédito ajuda os credores a avaliarem o potencial de 

risco dos clientes, enquanto os direitos legais facilitam o uso de garantias nas operações e a 

cobrança no evento de default. De forma que os dois pontos funcionam melhor juntos. 

A melhoria do ambiente institucional e a disponibilidade de informação dos clientes têm 

impacto no mercado de crédito. Mais especificadamente nos indicadores de volume de crédito 

como percentual do Produto Interno Bruto (PIB), inadimplência do mercado, spread bancário, 

entre outros.  

A importância do compartilhamento de informação foi recentemente reforçada (início de 

2012) quando o Banco Central do Brasil diminuiu o valor mínimo de informe do valor 

emprestado aos clientes de R$5000 para R$1000, aumentando consideravelmente o volume 

de informação de crédito disponível. 

A motivação deste trabalho é analisar os impactos no ambiente de crédito, da disponibilidade 

de informação dos tomadores, aliada à importância dos diretos do credor. Neste sentido, são 

realizados ensaios sobre o efeito destes quesitos inadimplência, volume de crédito sobre PIB e 

spread bancário. 
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Essa dissertação usou técnica de painel para a realização dos ensaios. Djankov, Mcliesh e 

Shleifer (2007) usaram esta técnica como teste complementar nos determinantes do volume 

de crédito sobre percentual do PIB de um país. No entanto, não há trabalho, que usando 

técnica de painel, realize ensaios sobre todos os indicadores de mercado de crédito estudados 

aqui. Os trabalhos revisados usam a técnica em cross section para análise, como Kallberg e 

Udell (2003) e o próprio Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007). 

Indo além da literatura revisada, este trabalho estuda empiricamente o efeito da concentração 

bancária na profundidade da informação compartilhada. Até então, os trabalhos neste campo 

são estritamente teóricos, como Pagano e Jappelli (1993). São realizados três ensaios 

buscando esclarecer esse tema. Identificou-se a influência da concentração bancária na 

profundidade das informações compartilhadas, mas não na cobertura dos sistemas de 

informação de crédito. 

Os resultados indicaram que a economia de escala dos sistemas de informação pode possuir 

mais efeito na cobertura dos bureaus que a própria concentração bancária. Questionando as 

linhas de pensamento que veem como substitutos a troca de informação de crédito e a força 

do direto legal, este trabalho mostra a complementariedade das instituições. Por fim, 

explorou-se relações não lineares das variáveis para identificar os níveis em que elas trazem 

impacto significativo ao mercado de crédito. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O modelo chamado de Agente-Principal é o utilizado na literatura, para explicar os problemas 

originados pela assimetria de informação.  Neste modelo, o Principal é aquele que propõe o 

contrato. A parte que decide se vai ou não aceitar as condições do contrato, e se irá pautar 

suas ações sob os termos estabelecidos, é chamado de Agente.  

Observando as etapas da relação entre Agente e Principal é possível perceber que há um 

conflito de interesses entre as partes. (STADLER; CASTRILLO, 2009): 

(i) O Principal é o responsável pelo desenho do contrato que será oferecido ao Agente 

(ii) O Agente aceita o contrato apenas se desejar, caso o contrato lhe traga um ganho de 

utilidade maior que outra opção. 

(iii) O Agente exerce um esforço para cumprimento do contrato. 

Dois importantes problemas de assimetria de informação são: seleção adversa e risco moral. 

Seleção adversa acontece quando uma das partes possui informação assimétrica sobre as 

condições de mercado antes de assinar um contrato. No modelo Agente-Principal, o Agente 

possui informação privada para decidir assinar ou não o contrato, não revelando seu tipo ao 

Principal. (SNYDER; NICHOLSON, 2008; STADLER; CASTRILLO, 2009) 

Já o risco moral corresponde as ações de um indivíduo, que influenciam no cumprimento do 

contrato e que não são diretamente observáveis pelo Principal. Este apenas observa os 

resultados das ações do Agente. A assimetria aparece pelo fato de, depois da assinatura do 

contrato, o Principal não poderá observar (ou não conseguirá verificar) as ações (ou esforço) 

do Agente, além de não poder controlar essas ações. (SNYDER; NICHOLSON, 2008; 

STADLER; CASTRILLO, 2009) 

Na ausência da informação de crédito de seus clientes, os bancos sofrem com os problemas de 

assimetria que pode levar à ineficiência na alocação de crédito e nos preços dos contratos e, 

consequente racionamento de crédito (credit rationing). Isto acontece porque os credores não 

conseguem observar todas as características ou ações necessárias de um cliente, antes da 

concessão de crédito. (JAPPELLI; PAGANO, 2000) 
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Para melhorar a eficiência de suas operações, monitorar as operações de crédito é um 

caminho. Por monitorar, Freixas e Rochet (2008) descrevem três etapas da concessão de 

crédito: Primeiro, triar projetos para minimizar a seleção adversa. Segundo, prevenir 

comportamento oportunista do tomador, durante a vigência do contrato de crédito. Por fim, 

punir e auditar um tomador que não honre o compromisso de pagamento. 

Ao pedirem garantia para as operações os bancos então buscando minimizar os problemas 

informacionais. Essa garantia pode ser um ativo, ou mesmo a garantia de um terceiro em 

honrar o compromisso. No entanto, este tipo de mitigador não está disponível a todos os tipos 

de tomadores.  Tomadores com pouco histórico de crédito, como jovens e empresas pequenas, 

são os que mais sofrem com a falta de garantias a oferecer. (JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

Uma das maneiras mais baratas para mitigar os problemas de assimetria de informação é a 

troca de informação de crédito, com outros participantes do mercado. O objetivo é capturar o 

histórico de características e de crédito dos clientes. (JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

 

 

2.1. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO 

 

 

Registros de crédito são uma típica resposta a problemas informacionais. Sistemas formais de 

troca de informação são um dos mais comuns e importantes mecanismos disponíveis de 

gestão de informação encoberta. Estes sistemas podem ser descritos de duas maneiras: um 

ambiente de troca de informação imposto por uma regulação do governo, ou um mecanismo 

voluntário. (KALLBERG; UDELL, 2003; OECD) 

Através dos sistemas de informação de crédito (bureaus), os credores podem melhorar seu 

conjunto de informações sobre clientes potenciais. Normalmente, cada participante do 

mercado possui um pedaço do histórico creditício dos clientes, colocando esse pedaço em um 

sistema de informações, fica mais claro aos bancos, o risco de emprestar a determinada pessoa 

ou empresa. (JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

Surge ai, o conceito de reputational bank, para contrapor o relashionship bank. Nesta última 

definição, o cliente depende de um histórico com a instituição financeira para conseguir 

vantagens. Benefícios como linhas de crédito, prazos maiores e taxas menores. Com os 

sistemas de crédito, o histórico do cliente passa a ser visto por outros participantes do 



15 
 

mercado. Assim, a reputação (reputational bank) passa ser importante, na hora de conseguir 

crédito. 

Os sistemas de crédito cotam, arquivam e distribuem histórico dos clientes compartilhados 

pelos participantes do mercado. Quando alguns bancos concordam em trocar informação, 

estão aumentando o retorno de escala do sistema já que os bureaus de crédito são 

considerados monopólios naturais. Assim, quanto mais participantes compartilham deste 

banco de dados, mais rico é o bureau em histórico dos clientes. Pelo principio da 

reciprocidade, os credores que não fornecem informação, não tem acesso ao banco de dados. 

(PAGANO; JAPPELLI, 1993) 

Em um ambiente de múltiplos credores, os mecanismos de troca de dados podem ter grande 

valor no financiamento de pequenas empresas e de indivíduos. Estes tomadores possuem mais 

informação encoberta. Isso porque dependem mais de crédito comercial e este está mais 

espalhado entre vários credores. (KALLBERG; UDELL, 2003) 

O trabalho pioneiro de Pagano e Jappelli (1993) trouxe algumas reflexões sobre o 

compartilhamento de histórico dos clientes. Primeiro, a profundidade da troca de informação 

está correlacionada com a quantidade de clientes novos. Quanto maior o número de novos 

entrantes e, portanto, de pessoas sem histórico creditício prévio, maior o incentivo dos bancos 

em compartilhar dados. O tamanho do mercado de crédito também incentiva a troca de 

informação. Segundo, uma vez acordada a troca de histórico entre alguns participantes do 

mercado haverá a tendência de outros se juntarem ao bureau, levando a uma cobertura 

significante do mercado potencial. Terceiro, o compartilhamento de informação pode ser 

impedido pelo medo de competição. Os incentivos ao compartilhamento podem diminuir por 

receio da competição de potenciais entrantes. Por último, inovações técnicas que reduzem o 

custo de coleta, organização e distribuição de dados podem incrementar a troca de 

informação. 

Os mais significantes sistemas formais de troca de histórico de clientes são os bureaus 

públicos e privados. (KALLBERG; UDELL, 2003) 
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2.2. DIFERENÇA ENTRE BUREAUS PÚBLICOS E PRIVADOS 

 

 

Em teoria, bureaus públicos e privados deveriam ser perfeitamente substitutos. Há alguns 

trabalhos que relacionam os bureaus públicos a restrições de crédito. Isto pode estar 

relacionado com a origem e função primária destes registros. (OECD) 

Bureaus públicos de crédito são usualmente mecanismos compulsórios de compartilhamento 

de dados, criados para apoiar o órgão de supervisão bancária. Por esse objetivo, geralmente 

coletam informação acima de determinado valor, já que pequenos empréstimos não afetam a 

solvência do sistema bancário. O que os distingue é a cobertura universal dos participantes do 

mercado. Neste caso, todos sob supervisão do regulador são obrigados a trocar informação. 

No entanto, na prática os registros públicos de crédito estão longe de serem universais. 

Tipicamente são falhos por não incluírem informação de financeiras e empresas de cartão de 

crédito, lojas de departamento e varejistas. Estes registros, geralmente não fornecem serviços 

adicionais, como credit scoring e ratings (JAPPELLI; PAGANO, 2000; OECD) 

Bureaus privados de crédito são geralmente mecanismos voluntários de compartilhamento de 

histórico creditício de clientes. A qualidade da informação coletada e, posteriormente, 

distribuída, é garantida pela ameaça a um membro de ser excluído caso não compartilhe 

informações conforme acordado. Sistemas privados não possuem a limitação de escopo 

comum aos registros públicos. Assim, estes bureaus tendem a fornecer dados confiáveis sobre 

crédito ao consumidor e pequenas empresas. Geralmente fornecem serviços adicionais. 

(JAPPELLI; PAGANO, 2000; OECD) 

Segundo, Kallberg e Udell (2003) o valor da informação fornecida pelos sistemas de troca de 

dados dependerá de quanto conseguem oferecer incentivos que encorajem cobertura 

suficiente. Também é possível que o viés de coleta de informação diminua a qualidade dos 

dados fornecidos.  

Os problemas de cobertura e viés podem ser mais graves em registros voluntários de 

informação (sistemas privados) do que nos públicos. Todo gerenciador de informação precisa 

resolver um problema de credibilidade, ou seja, convencer que sua informação é confiável. 

Neste ponto, os bureaus públicos, geralmente administrados pelo Banco Central levam 

vantagem. O trabalho de Kallberg e Udell (2003) mostra que as informações dos bureaus 

privados são significativamente informativas, o que sugere que a questão de confiança está 
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resolvida. Evidências trazidas por Jappelli e Pagano (2000) também mostram que, o impacto 

das informações compartilhadas por registros privados, são semelhantes ao efeito dos 

públicos. 

Para Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007) o tipo de bureau (público ou privado) está 

relacionado à origem legal e a riqueza do país. Os bureaus públicos estão mais presentes em 

países de origem legal francesa (civil law) e mais pobres. Isto pode acontecer para substituir a 

fragilidade do sistema de proteção ao credor, também relacionado a esta tipo de país. (OECD) 

 

 

2.3. IMPACTOS NO MERCADO DE CRÉDITO 

 

 

Os registros de crédito são parte essencial da estrutura financeira de um país. Estes sistemas 

facilitam o acesso ao crédito formal. Ao compartilhar informações de crédito, estes auxiliam 

na redução das assimetrias de informação, aumentam o acesso a crédito a pequenas empresas 

e pessoas de menor renda, diminuem a taxa de juros, aumentam o esforço dos tomadores em 

pagar, auxiliam na supervisão bancária e no monitoramento de risco de crédito. (DOING 

BUSSINESS, 2011) 

Revisão da teoria feita pela OCDE indica quatro caminhos do compartilhamento de dados na 

redução da assimetria de informação. Primeiro, controla a seleção adversa, permitindo 

conceder crédito a tomadores melhores, que inicialmente foram colocados para fora do 

mercado. Como consequência, há um aumento no volume de crédito concedido. Segundo, 

diminui o risco moral, porque aumenta o custo de inadimplência para o tomador. Terceiro, 

limita o monopólio de informação dos bancos que têm a redução de dados privados dos 

clientes. Por fim, ameniza o endividamento das famílias e firmas. A exposição das dívidas ao 

mercado reduz o incentivo a tomar crédito em várias instituições, por pessoas endividadas 

terem sua oferta de crédito reduzida. 

O compartilhamento de dados de crédito entre os credores facilita e torna mais barata a 

triagem de clientes. Isto porque melhora o conhecimento do banco das características dos 

tomadores, permitindo uma melhor avaliação das probabilidades de pagar. Como 

consequência, melhora a qualidade dos clientes tomadores (alocação de crédito), reduzindo a 

inadimplência. Além disso, com a concessão de crédito a melhores clientes, os bancos podem 
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reduzir o preço cobrado pelos empréstimos. (KALLBERG; UDELL, 2003; JAPPELLI; 

PAGANO, 2000) 

Estudo de Barron e Staten (2003 apud OCDE) indica que os credores reduzem 

significantemente suas taxas de inadimplência, ao incluírem mais informações dos tomadores, 

nos modelos de crédito. Trabalho de Powell et al. (2004 apud OCDE) realizado com dados de 

Brasil e Argentina, também reforçou que queda nas taxas de inadimplência, estão 

relacionadas a maior quantidade de dados disponíveis dos clientes. (OCDE) 

A troca de informação também é importante para reduzir o risco moral dos contratos. A 

redução dos preços é vista como beneficio para os “bons”. Sendo assim, há o incentivo dos 

agentes em serem classificados como tal e, portanto, serem adimplentes no mercado. Neste 

sentido, há a mudança no comportamento de crédito do tomador, aumentando o esforço no 

pagamento da dívida. (KALLBERG; UDELL, 2003) 

Os tomadores podem solicitar empréstimos em mais de um banco ao mesmo tempo. Este 

comportamento desencoraja que um banco acompanhe e monitore o crédito desembolsado de 

perto, já que imagina que outro banco está fazendo isso. O custo deste comportamento 

aumenta, quando um credor não tem a real noção de quanto o cliente já possui tomado no 

mercado. Sem esta informação disponível ao credor, os tomadores têm incentivos a se sobre 

endividar. Os credores não são apenas ameaçados pelas dívidas passadas do tomador, mas 

principalmente pelas dívidas que pode vir a assumir no futuro. (JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

Esta forma de risco moral é eliminada se os credores concordarem em compartilhar o volume 

dos empréstimos e as linhas de crédito disponíveis a seus clientes. Jappelli e Pagano (2000) 

pontuam que, em países em que o registro público de crédito disponibiliza informação sobre o 

endividamento total das firmas, o número de bancos com relacionamento por cliente é maior. 

Isto pode ser explicado, pois os bancos, com a posse da informação de endividamento, se 

sentem mais confiantes em disponibilizar linhas de financiamento para os clientes. Com isso, 

a redução do risco moral leva a uma redução das taxas de inadimplência e há o desincentivo 

ao endividamento excessivo, com consequente melhor alocação de crédito no mercado.  

Jappelli e Pagano (1999 apud KALLBERG; UDELL, 2003), posteriormente corroborado por 

Jappelli e Pagano (2000), analisaram o efeito da presença de um mecanismo formal de troca 

de informação, no desempenho econômico agregado. Este estudo mostrou que, quando mais 
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intensa e estabelecida a troca formal de informação, seja por bureau público ou privado, maior 

o crédito por Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Resultados semelhantes foram obtidos por outros estudos. Japelli e Pagano (2002 apud 

OECD) mostraram que fortes instituições de compartilhamento de crédito estão positivamente 

correlacionadas ao tamanho do mercado de crédito. Brown, Japelli e Pagano (2006 apud 

OECD) encontraram que compartilhamento de informações de crédito está associado ao 

aumento do volume e redução de preço do crédito, em países da Europa do Leste. Djankov, 

McLiesh e Shleifer (2007) encontraram que os registros de crédito estão associados com uma 

taxa maior de crédito sobre PIB. Berger, Frame e Miller (2005 apud OCDE) demonstraram 

que a quantidade de crédito a pequenas empresas, nos Estados Unidos, aumentou com os 

bureaus de crédito. Além disso, ajudaram a expandir crédito a tomadores “marginais”, mais 

arriscados. 

 

 

2.4. AMBIGUIDADES TEÓRICAS 

 

 

Apesar dos resultados apontados acima, a literatura indica algumas ambiguidades teóricas, 

para o efeito do compartilhamento de informação, no mercado de crédito. Estas ambiguidades 

serão relacionadas nos tópicos posteriores, por serem pontos importantes da literatura e 

questões que este trabalho poderá contribuir no esclarecimento. 

 

2.4.1. Preços 

 

 

A troca de informações de crédito permite reduzir a seleção adversa na triagem de tomadores 

e o risco moral no cumprimento de contratos. A diminuição da assimetria informacional, a 

princípio, reduz os preços cobrados dos clientes. Os bancos, conhecendo melhor os 

tomadores, melhoram a previsão de default, a segmentação da carteira e consequentemente, a 

taxa de juros cobrada nos contratos. 

Essa melhora na precificação tem duas vias de causalidade. A primeira é a diminuição do 

custo de avaliação de crédito, tornando mais barato a concessão de crédito. A segunda é 
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devido à melhor avaliação de risco com a qual é possível cobrar mais dos “maus” e menos dos 

“bons”. A melhora na precificação dos clientes leva a ambiguidade quanto à média de taxa de 

juros cobrada após a troca de informação. (PAGANO; JAPPELLI, 1993) 

Apesar de haver diminuição da taxa de juros para os clientes que passam a ser classificados 

como “bons”, clientes com maior probabilidade de default, passam a ter seu preço alterado 

para cima. Deste modo, o sentido da variação dos preços de crédito depende da composição 

de clientes do mercado. Quanto mais “maus” há no mercado, maior a taxa média cobrada. 

 

 

2.4.2. Volume de crédito 

 

 

O compartilhamento de informação melhora a avaliação de risco dos tomadores por parte dos 

bancos. Assim, é esperado, que a porcentagem da população com acesso ao crédito aumente e 

consequentemente, o volume de crédito tomado no mercado também cresça. 

O modelo de Pagano e Jappelli (1993) reforça que a troca de informação leva a um aumento 

do volume de crédito se, e somente se, na ausência de troca de informação, bons clientes são 

colocados de fora do mercado, devido a seleção adversa. 

Por outro lado, em um ambiente de troca de informação de crédito, alguns clientes já 

tomadores teriam seu volume de crédito reduzido, seja pela possibilidade de melhor avaliação 

de risco de crédito, seja pela verificação da tomada de crédito em outros bancos. 

O resultado deste rebalanceamento de crédito no mercado não é claro teoricamente. Na 

prática, se o volume de crédito do mercado vai aumentar ou diminuir depende se a quantidade 

de tomadores novos, compensa o número de tomadores que terão seu volume crédito 

disponível reduzido.  (JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

 

 

2.4.3. Inadimplência 

 

 

A troca de informações permite aos bancos melhor avaliar os tomadores, emprestando então, 

apenas aos melhores clientes, aqueles com maior probabilidade de pagar. Desta maneira, a 
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taxa de inadimplência dos financiamentos deveria cair.  No entanto, com mais informação, os 

bancos passam a emprestar para clientes que antes não tinham acesso a crédito. Neste caso, o 

comportamento destes novos clientes não pode ser previsto. 

Neste caso, mesmo que a probabilidade de atraso de cada tomador reduza, a taxa agregada 

pode subir, dependendo da concentração e do comportamento de crédito destes novos 

clientes, em relação ao total de tomadores. Análises empíricas podem ser distorcidas pela 

combinação destes dois efeitos. (JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

 

 

2.5. AMBIENTE FAVORÁVEL À TROCA DE INFORMAÇÃO 

 

 

Além de mitigar seleção adversa e risco moral, os mecanismos formais de troca de 

informação podem resultar em um mercado de crédito mais competitivo. Pagano e Japelli 

(1993) assumem que o mercado de crédito é contestável. Neste sentido, participar ou não de 

um bureau deve ser levado em consideração. Reforçam que participar de um bureau de 

informações traz vantagens e desvantagens. 

Ter acesso à uma informação mais precisa do cliente, implica em abrir mão de sua vantagem 

informacional. Um banco que fornece informação sobre seus clientes, está ajudando outros 

credores a competirem agressivamente. Neste caso a competição se dá por duas vias: preço e 

entrada de novos bancos do mercado. (PAGANO E JAPELLI, 1993) 

A competição por preço, segundo Padilla e Pagano (1997), ocorre porque a troca de 

informação reduz a extração de information rents. Informatiol rents é quando um banco 

possui informação privada de um cliente e, portanto, pode melhor avaliar o risco de crédito. 

Deste modo, pode cobrar um pouco abaixo do que um competidor sem histórico de crédito do 

cliente, ganhando por ter um dado privado. Ao compartilhar informação sobre seus clientes, o 

banco reduz essa vantagem, tendo que precificar suas operações mais competitivamente. 

(JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

Em um ambiente sem informação, os novos bancos entrantes, apenas competem por mercados 

de alto risco, ou seja, de clientes sem informação. Sendo assim, a assimetria de informação no 

mercado de crédito se torna uma barreira de mercado. A troca de dados possibilita a avaliação 
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da carteira de clientes por concorrentes, tornando o mercado contestável. Este fato facilita a 

entrada de novas instituições. (PAGANO E JAPELLI, 1993) 

Para os bancos, a contestabilidade do mercado reduz os ganhos da troca de informação e pode 

inclusive trazer uma perda. Assim, o medo da competição pode inibir ou limitar a troca de 

dados. 

O modelo desenvolvido por Pagano e Japelli (1993) indica que a troca de informações é maior 

quando a competição é limitada por custo ou fatores regulatórios. Se os credores são bem 

protegidos por barreiras de entrada, eles terão mais vontade de trocar informações. Outro 

ponto colocado pelos autores é que a troca de informações interfere na competição bancária, 

mas depende do estagio inicial do mercado. Se os bancos já competem, haverá aumento na 

concorrência. Se eles coludem, haverá aumento na coalizão. 

Pagano e Japelli (1993) colocam dois pontos, como incentivadores da troca de dados de 

clientes. O primeiro é que o incentivo à troca de informação é maior, quanto mais potenciais 

tomadores não possuem informação prévia. Quanto maior a incerteza sobre a qualidade dos 

clientes, maior os benefícios de participar do bureau. O segundo diz respeito ao tamanho do 

mercado, quanto maior mais incentivo há na troca de histórico dos clientes. 

Segundo Padilla e Pagano (1997), a vontade de um banco de compartilhar informações, 

depende da contrapartida entre a perda da vantagem informacional, com consequente aumento 

da competição, e o ganho de ter dados adicionais dos clientes. Com mais histórico dos 

clientes disponível no mercado há mais incentivo em ser adimplente, já que o atraso em um 

banco será conhecido por outros. 

Padilla e Pagano (2000) pontuam que o incentivo à troca de dados de clientes pode depender 

do tipo de informação compartilhada, se informação sobre os atrasos passados (histórico 

negativo) ou também sobre as características dos clientes (dado positiva). Os resultados para 

os bancos da permuta de dados têm efeitos diferentes dependendo do tipo de informação. 
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2.6. TIPO DE INFORMAÇÃO COMPARTILHADA 

 

 

Há diferentes canais pelos quais a informação compartilhada afeta o mercado de crédito. No 

entanto, o tipo de dado compartilhado pode controlar diferentes problemas informacionais. 

(JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

Jappelli e Pagano (2000) discutem os efeitos no esforço de pagamento do tomador 

dependendo do tipo de informação compartilhada entre os bancos. Sugerem que a 

comunicação de default (negativa) e das características dos clientes (positiva) trazem efeitos 

diferentes na probabilidade de default. Trocar dados sobre as características do tomador 

diminui a seleção adversa. Compartilhar informação de atraso tende a corrigir risco moral, ao 

tornar o atraso público aos outros bancos, aumentando o risco percebido do cliente no 

mercado. Além disso, compartilhar a exposição dos clientes no mercado, minimiza o tipo 

especial de risco moral que é os clientes tomarem crédito em diversos bancos. 

O sistema mais simples e barato são as listas de dados negativos, que contem apenas 

informação de clientes inadimplentes. Sistemas intermediários fornecem também informações 

sobre o volume dos empréstimos. Com esses dados, os credores podem estimar o 

endividamento de seus clientes. Os sistemas mais sofisticados incluem informações positivas 

dos clientes, suas características, como informações demográficas para famílias e 

contabilidade de empresas. No entanto, sistemas que fornecem características dos clientes, 

podem levar os bancos a encontrarem mais rápido, os tomadores de alta qualidade. 

(JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

 

 

2.7. DESENHO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

 

Segundo Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007) e ratificado por outros autores, seis 

características dos sistemas de informação são consideradas para incentivar o crédito privado. 

Primeiro, tanto informações positivas quanto negativas são trocadas. Ou seja, o volume de 

crédito tomado e o histórico de pagamento, além de atrasos e defaults são compartilhados. 

Segundo, dados de empresas e consumidores são distribuídos. Terceiro dados de financeiras, 

utilities, varejistas, etc são trocados. Quarto, cinco ou mais anos de histórico estão 
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disponíveis. Este ponto possui forte relação com o ambiente institucional do país.  Quinto, a 

informação é coletada para empréstimos acima de 1% da renda per capita. Sexto, existência 

de legislação que dá direito ao tomador de verificar sua própria informação. Os clientes 

devem poder corrigir as informações fornecidas pelo bureau. No entanto, o grau de proteção à 

informação privada dos cidadãos pode inviabilizar o desenvolvimento do bureau. (JAPPELLI; 

PAGANO, 2000; DJANKOV; MCLIESH; SHLEIFER, 2007) 

Segundo Jappelli e Pagano (2000) entender os efeitos do compartilhamento de informação 

ajuda a clarear alguns pontos importantes, no momento de se desenhar um bureau de 

informação: a relação entre mecanismo público e privado, o compartilhamento de informação 

negativa e positiva e a “memória” do sistema. Este trabalho busca contribuir empiricamente 

com essas questões. 

 

 

2.8. VARIÁVEIS DE INTERESSE 

 

 

2.8.1. Inadimplência 

 

 

Segundo ECB (2011) tradicionalmente “modelos empíricos de determinantes de taxa de 

inadimplência incluem uma variável de atividade econômica, a taxa de juros cobrada nos 

empréstimos e variáveis adicionais, como taxa de desemprego e especificidades do setor 

bancário, como especialização e concentração”. (ECB, 2011, p. 135, tradução nossa) 

Variáveis relacionadas ao ciclo econômico são utilizadas, com frequência, para explicar 

variações na inadimplência e, portanto, no risco de crédito de instituições financeiras. Além 

de seu componente conjuntural, a inadimplência está ligada também aos aspectos 

institucionais, tais como: falta de cultura de crédito, baixa qualidade das informações sobre a 

clientela, instrumentos de crédito inadequados e sistema judiciário que não dispõe de 

mecanismos legais necessários à cobrança dos empréstimos. (SOUZA; LINARDI; 

FERREIRA) 

Kelly, McQuinn e Stuart (2011) apontam que o rápido crescimento de crédito, na economia, é 

percebido com um indicador de instabilidade financeira futura. Os autores trazem diversos 
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estudos que evidenciam uma ligação entre o rápido crescimento de crédito e o aumento da 

inadimplência. Segoviano Basurto et al (2006, apud KELLY; MCQUINN; STUART, 2011) 

mostrou que a taxa de crédito sobre o PIB é um previsor de inadimplência. (KELLY; 

MCQUINN; STUART, 2011) 

Rinaldi e Arellano (2006) e Kelly, McQuinn e Stuart (2011) corroboram com a visão de 

possíveis erros de concessão por parte do sistema financeiro. Em parte, colocam a culpa nas 

imperfeições de mercado. Por outro lado, indicam que a euforia dos períodos de crescimento 

econômico pode levar os bancos a se comportar em sentido de um maior apetite de risco, com 

consequente potencial aumento de créditos em atraso. 

ECB (2011) fez uma avaliação empírica dos determinantes da inadimplência, na década 

passada, em um painel de cerca de 80 países. O relatório aponta a possibilidade de a taxa de 

juros cobrada nos empréstimos, ser uma determinante de inadimplência, isto devido ao custo 

que implicará aos tomadores. O trabalho conclui que a oscilação do PIB foi o principal 

determinante da inadimplência. A pesquisa indica também a influência da depreciação do 

câmbio como determinante dos defaults, principalmente em países com grande quantidade de 

crédito em moeda estrangeira. 

Espinoza e Prasad (2010) analisaram as taxas de default entre os anos de 1995 e 2008, de 80 

bancos participantes do Gulf Cooperative Council. Os autores indicam a relação de default e 

crescimento econômico. Trazem também pesquisas que relacionam a taxa e juros cobrados 

dos tomadores com inadimplência. Destaque para Fuentes e Maquiera (2003 apud 

ESPINOZA; PRASAD, 2010) que, com dados de bancos chilenos, encontraram um efeito 

maior na inadimplência da taxa de juros, do que do ciclo econômico. Espinoza e Prasad 

(2010) também encontraram que altas taxas de crescimento de crédito, no passado, implicam 

em inadimplência alta no futuro. 

Fatores macroeconômicos, encontrados na literatura, utilizados para a previsão de 

inadimplência são, por exemplo, crescimento do produto e taxa de desemprego, taxa de juros 

de longo prazo, expectativa das famílias quanto à atividade econômica futura, renda, 

endividamento e inflação. 

Além dos fatores listados, questões institucionais dos países afetam a inadimplência.  Uma 

dessas instituições é a proteção legal dos credores. Um credor é mais propenso em conceder 

empréstimo, quanto mais fácil for forçar o repagamento, executar o colateral ou até assumir a 
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administração dos projetos que financia, em caso de default da firma. O compartilhamento de 

informação do credor é outro fator relevante para o controle de inadimplência no crédito 

privado. Quando os credores têm mais informações sobre os clientes, como histórico de 

crédito, endividamento no mercado, podem diferenciar melhor os “bons” dos “maus”. Neste 

sentido há uma menor probabilidade de inadimplência dos tomadores. 

 

 

2.8.2. Volume de crédito como percentual do PIB 

 

 

O crescimento econômico do país aliado com um preço acessível podem impactar a contração 

de crédito. Kelly, McQuinn e Stuart (2011) pontuam que a relação entre crescimento do PIB e 

do volume de crédito é demostrada empiricamente. (TAN, 2012) 

A inflação foi encontrada como variável de controle nos estudos de determinantes do 

crescimento do volume de crédito dos países. A principal razão pela qual os autores incluem 

inflação como controles de seus modelos é o fato que o nível inflacionário, assim como da 

taxa de câmbio, é considerado bom indicador para a estabilidade econômica. Tan (2012) 

espera uma relação positiva entre inflação e crédito PIB. No entanto, a relação encontrada não 

foi significante. (KELLY; MCQUINN; STUART, 2011; CRUZ, 2004; TAN, 2012) 

Tan (2012) em estudo do sistema bancário filipino apontou, entre outras, as seguintes 

variáveis de controle: inflação, taxa de crescimento dos depósitos, crescimento do PIB real, 

fontes do crescimento (investimento ou consumo) e spread. 

A relação entre o crescimento de PIB real e concessão de empréstimos é positiva para Tan 

(2012), isto porque, implica maior consumo ou investimento levando a uma demanda maior 

de crédito. Seguindo Guo e Stepanyan (2011), Tan (2012) utilizou o crescimento do PIB real 

defasado para evitar causalidade reversa. 

Tan (2012) espera uma relação negativa entre spread e volume de crédito. Um preço maior 

cobrado pelo credor desestimula a demanda por financiamentos. Entretanto, o autor pontua 

estudos, como de Igan e Tamirisa (2009 apud TAN, 2012) que encontraram relações 

positivas, indicando que a lucratividade dos bancos incentiva a concessão de crédito. 
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Blum e Nakane (2005) reportam trabalhos que tiveram como escopo o efeito de instrumentos 

de regulação nas decisões bancárias, destacando-se os requerimentos de capital, cujos estudos 

encontraram relação entre o que chamaram de “custo de regulação” (BLUM; NAKANE, 

2005) e o volume de crédito dos bancos no Brasil. Há evidências de que as instituições mais 

estáveis são as que mais concedem crédito, mostrando um efeito positivo da demanda de 

capital. Mohanty, Schnabel e Garcia-Luna (2006 apud TAN, 2012) corroboram que há 

impacto do compulsório na capacidade de emprestar dos bancos. 

Blum e Nakane (2005) utilizaram como variáveis macroeconômicas de controle: o logaritmo 

natural da produção agregada (PIB), taxa básica de juros, taxa de câmbio nominal e inflação. 

A justificativa para a inclusão do PIB é que, um maior crescimento da economia implica em 

demanda por crédito. Os autores encontraram uma relação positiva entre o crescimento do 

PIB e a concessão de crédito e uma ligação negativa com a taxa de juros. O resultado é 

convergente com outros estudos. No modelo desenvolvido, a taxa de inflação não foi 

significante. A explicação dos autores foi uma possível captura do efeito esperado de taxa de 

inflação pelos indicadores de taxa de juros e de câmbio. 

Discussão em torno da taxa de juros real da economia surgiu em Fucidji e Mendonça (2005). 

Variável incluída para controlar a atração dos bancos em aplicar em títulos públicos ao invés 

de emprestar, esta não foi significante no modelo final. Hipótese levantada pelos autores é que 

o preço do crédito para o tomador, refletido no spread bancário, é que importa no 

comportamento do mercado. Mesmo resultado encontrado por Rubaszek e Serwa (2012). 

Moreno, Moreno e Estrada (2012) fizeram uma análise econométrica dos determinantes do 

crédito privado na Colômbia. Encontraram que importantes variáveis para definir o volume de 

crédito são: a taxa interbancária, a taxa de câmbio, a porcentagem da dívida pública sobre 

PIB, a taxa de consumo das famílias sobre o PIB, investimento externo e o nível de 

investimento.  

Cruz (2004) pontua que o crédito e o investimento podem ser estimulados por sistemas legais 

que protegem o direito de propriedade, isto porque há mais aplicação de recursos e capital 

físico e humano. Por outro lado, um arranjo jurídico ineficiente “desestimula a poupança e 

estimula a fuga de capitais” (CRUZ, 2004). Consequentemente, há um racionamento de 

recursos para financiamento. 
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Pesquisa de Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998 apud CRUZ, 2004), trazida por Cruz (2004) 

pontua que “o sistema legal de um país deve evitar violações contratuais e prover, caso 

ocorram, compensações para essas violações” (CRUZ, 2004). Neste sentido um arcabouço 

jurídico que garanta o cumprimento de contratos demonstra credibilidade aos credores. Por 

consequência, espera-se a expansão do crédito. 

Cruz (2004) faz uma importante ressalva quanto ao funcionamento das leis. Não é suficiente 

ter uma legislação que proteja o credor; é necessário que essas leis sejam executadas de fato. 

Agénor e Aizenman (1997 apud CRUZ, 2004) reforçam que um sistema custoso e moroso 

reduz seu benefício potencial. Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007) controlam o efeito da 

ineficiência do sistema legal através do indicador tempo para se executar um contrato 

(contract enforcement days) 

Pesquisas relacionadas por Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007) mostraram que instituições 

como proteção legal do investidor e bureaus de crédito, exercem papel importante no 

desenvolvimento do crédito privado dos países. Os autores encontraram que melhores direitos 

dos credores e a presença de registros de crédito estão relacionadas a taxas maiores de crédito 

como percentual do PIB. 

Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007) usam como variáveis independentes de seus estudos o 

PIB, o crescimento do PIB per capita, contract enforcement days e inflação. Como não 

aparece em outros estudos revisados, vale destacar a variável Contract enforcement days, 

proxy de eficiência do sistema legal. 

 

 

2.8.3. Spread 

 

 

Spread bancário é a diferença entre a taxa de juros cobrada aos tomadores de crédito e a taxa 

de juros paga aos depositantes pelos bancos. A literatura traz alguns fatores que determinam o 

nível de spread de um país. (Oreiro et al., 2006) 

O Banco Central do Brasil faz a decomposição contábil do spread em cinco componentes: 

custo administrativo, inadimplência, custo do compulsório, tributos e taxas e resíduo. O 

último corresponde à diferença entre o spread total e a soma dos quatro componentes 
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anteriores. Pode ser utilizado como indicador da margem auferida pelo banco. (AFONSO; 

KÖHLER; FREITAS, 2009) 

Estudos revisados por Afonso, Köhler, Freitas (2009) revelam que o ambiente legal, o nível 

de risco da economia, a taxa de crescimento e a taxa básica de juros afetam o spread. Outros 

autores acrescentam que os níveis elevados do compulsório sobre os depósitos dos bancos, a 

tributação excessiva sobre as operações de crédito e ainda o elevado volume de créditos 

direcionados têm influência no prêmio cobrado pelos bancos. Há evidências de que a 

incerteza do ambiente econômico que envolve os bancos parece ser uma importante causa dos 

spreads bancários. (OREIRO et al., 2006) 

O spread está fortemente correlacionado com a conjuntura macroeconômica, aumentando em 

períodos de incerteza. A razão é que a instabilidade da economia se reflete em um elevado 

risco de crédito. Estudo de Afanasieff et al. (2002 apud Oreiro et al., 2006), sugere que 

variáveis macroeconômicas, como a taxa básica de juros e o crescimento do produto são 

fatores relevantes para explicar o spread bancário. O nível de risco da economia é usualmente 

mensurado pela volatilidade de alguma variável macroeconômica, como taxa de câmbio, 

inflação ou crescimento do PIB. (OREIRO et al., 2006; AFONSO; KÖHLER; FREITAS, 

2009) 

A prática de altas taxas básicas de juros torna a aplicação em títulos públicos muito atrativa 

para os bancos. Isso faz com que o custo de oportunidade envolvido nas operações de crédito, 

seja também muito elevado, aumentando o spread. (OLIVEIRA; CARVALHO, 2007) 

Outros estudos procuraram aferir se o spread bancário elevado estaria relacionado à baixa 

concorrência existente no setor, mas os resultados não são conclusivos. A dificuldade em 

detectar o impacto da concentração do sistema financeiro sobre os spreads é devido as duas 

vias de causalidade do problema. Por um lado, a maior concentração implica maior 

oportunidade de abuso de poder econômico, e consequente aumento dos spreads. Por outro, 

se houver ganhos de escala significativos, o custo pode cair. (OREIRO et al., 2006; 

AFONSO; KÖHLER; FREITAS, 2009) 

Tan (2012) buscou determinantes para o spread bancário de países asiáticos. Como equação 

base o autor utilizou, entre outras variáveis, PIB, inflação, compulsórios, capitalização dos 

bancos e indicador de concentração bancária. 
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A medida de capitalização bancária utilizada (equity / asset) aponta que níveis mais altos de 

capital sugerem uma solidez maior do banco. Isto permite que o banco consiga fontes de 

fundos, com o preço relativamente mais baixos que o cobrado na concessão de crédito, 

aumentando o spread. Por outro lado, os bancos podem cobrar um spread maior para mitigar 

o custo do compulsório. De qualquer maneira, Tan (2012) espera um efeito positivo desta 

variável. Afanasieff, Lhacer e Nakane (2002) encontraram um sinal positivo para o efeito da 

liquidez bancária, no spread. 

Tan (2012) espera um efeito ambíguo do crescimento do PIB no spread. Pode-se um esperar 

um efeito negativo, já que crescimento econômico pode levar a menos inadimplência. Por 

outro lado, os bancos podem exercer seu poder de mercado. Com maior demanda podem 

aumentar as taxas de juros. O autor encontrou um efeito negativo em sua análise empírica. 

Uma questão relevante para este trabalho é o efeito da força dos direitos legais no spread. 

Quanto pior for o ambiente legal, maior deve ser o spread. Conforme já colocado, ambientes 

legais ruins estimulam a inadimplência, importante componente do spread, e também 

contribuem para aumentar o risco da economia. (AFONSO; KÖHLER; FREITAS, 2009) 

A própria política de crédito dos bancos e principalmente a seleção de clientes, têm efeito 

direto no spread. Neste ponto, o compartilhamento de informação pode reduzir o spread 

bancário. A troca de informações de clientes permite ao banco melhor mensurar o risco de 

crédito dos clientes e minimizar a seleção adversa dos tomadores. Além disso, com mais 

informação o custo de triagem dos clientes tende a cair. Estes efeitos tendem a reduzir o 

spread. (AFONSO; KÖHLER; FREITAS, 2009) 

 

 

2.8.4. Determinantes das instituições 

 

 

Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007) mostraram que o nível de desenvolvimento econômico e a 

origem legal dos países são importantes para determinar se um país investirá mais no direito 

legal do credor, ou no compartilhamento de informação de crédito. Trabalho de Stulz e 

Willianmson (2003 apud DJANKOV; MCLIESH; SHLEIFER, 2007) trouxeram que a cultura 

é determinante na proteção do credor. 
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Para aprofundar mais a questão Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007) investigaram os 

determinantes dos direitos dos credores, dos registros públicos e dos bureaus privados. 

Controlando apenas por PIB per capita, os autores identificaram que origem legal e religião 

são determinantes destas instituições. 
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3. DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

 

A base de dados coletada é um painel de 182 países com informações, entre os anos de 2003 e 

2010 (oito anos). No entanto, para avaliação empírica da revisão teórica, descrita nos 

capítulos anteriores, algumas variáveis importantes não são preenchidas para todos os países 

e/ou em todos os períodos. Deste modo fez-se necessário o tratamento da base. 

Para isso, o preenchimento das informações relevantes para o trabalho foi analisado. 

Verificaram-se variáveis como PIB, taxa de juros, inadimplência, índice de direitos legais e de 

profundidade das informações de crédito, dentre outras. Deste modo, um indicador de 

preenchimento de informação foi construído. A taxa de preenchimento de informação é a 

quantidade de campos que contem informação como percentual da quantidade de campos 

totais. 

 A análise de cada país em cada período do tempo trouxe os seguintes índices de 

preenchimento: 

 

Tabela 3.1 – Taxa de preenchimento de informações relevantes da base de dados inicial 

Estatística 
% de campos 

preenchidos 

Média 75.9% 

Mínimo 9.1% 

Quartil 25% 69.7% 

Quartil 50% 78.8% 

Quartil 75% 87.9% 

Máximo 100.0% 

Nota: Elaborado pelo autor 

 

Pela análise acima, percebe-se que há cerca de 25% da base de dados (quartil 25%), com 

menos de 70% de preenchimento das informações relevantes. O principal problema seria que 

o programa econométrico STATA, entenderia a base de dados como um painel balanceado. 
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No entanto, como visto, não há dados para todos os países, em todos os períodos de tempo. 

Este problema poderia ocasionar a estimação incorreta das equações. 

Para resolvê-lo, a base de dados original foi manipulada, transformando-se em um painel não 

balanceado. Foram mantidos na base de dados, apenas os países que possuem, nos oito anos 

de observação, uma média de preenchimento de informação superior a 70%. Além disso, dos 

países restantes, retiraram-se os períodos que não possuíam pelo menos 60% de 

preenchimento das informações relevantes. 

Esta manipulação foi possível porque, a falta de dados nos períodos observados, não está 

correlacionada com os erros idiossincráticos, problema potencial para a técnica de painel com 

efeitos fixos a ser utilizada no trabalho.  Como o motivo dos dados não serem preenchidos, 

não está correlacionado com os fatores não observados, que mudam ao longo do tempo e 

afetam as variáveis que queremos explicar neste trabalho, é possível retirar os períodos com 

dados faltantes. Caso contrário, a manipulação poderia levar a estimadores viesados. 

(WOOLDRIDGE, 2011) 

Na base final restaram 136 países. O indicador de preenchimento possui variância menor nos 

dados finais. 

 

Tabela 3.2 - Taxa de preenchimento de informações relevantes da base de dados final 

Estatística 
% de campos 

preenchidos 

Média 83.3% 

Mínimo 60.6% 

25% 75.8% 

50% 84.8% 

75% 90.9% 

Máximo 100.0% 

Nota: Elaborado pelo autor 
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3.1. FONTE DE DADOS 

 

 

Dados referentes ao ambiente institucional e compartilhamento de informação foram retirados 

da pesquisa Doing Business do World Bank e International Finance Corporation (IFC). 

Dados macroeconômicos foram coletados das bases do Fundo Monetário Internacional, 

principalmente os relatórios International Financial Statistics, Global Financial Stability 

Report e Access Survey Statistics database. Base de dados do World Bank National Accounts 

Data e OECD National Accounts Data Files também foram utilizadas. 

Outra fonte de informação foi a base de dados Bankscope, uma fonte de dados de bancos do 

mundo. Bankscope contem informações detalhadas de bancos públicos e privados a nível 

mundial. Dados dos balanços dos bancos são reportados. Foi a partir desta fonte de dados que 

o índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) foi calculado. (BUREAU VAN DIJK, 2011) 

 

 

3.1.1. O PROJETO DOING BUSINESS 

 

 

O projeto Doing Business tem por objetivo medir as regulações que influenciam no ambiente 

de negócios. Traz indicadores quantitativos de regulação do ambiente de negócio e de 

proteção dos direitos de propriedade. Ao captar questões relevantes sobre o arcabouço 

regulatório para os negócios, o projeto tem sido usado como referência de melhores práticas. 

(DOING BUSINESS, 2012) 

São cobertas questões que afetam onze áreas do ciclo de vida dos negócios: abrindo um 

negócio (starting a business), lidando com permissões para construir, obtendo eletricidade, 

registrando propriedade, obtendo crédito (getting credit), pagando impostos, comércio 

exterior, executando contratos (enforcing contracts), resolvendo insolvência (resolving 

insolvency) e contratando trabalhadores. (DOING BUSINESS, 2012) 

Uma premissa fundamental do projeto Doing Businnes é a de que uma boa atividade 

econômica requer boas regras, desenhadas para serem simples e eficientes de implantar e 

acessíveis a todos que precisem usar. Estas regulamentações incluem estabelecer e deixar 

claro os direitos de propriedade e reduzir o custo de resolver disputas, regras que aumentem a 
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previsibilidade das interações entre os agentes econômicos e que proporcionem proteção às 

partes dos contratos. De acordo com essas premissas os indicadores são construídos. (DOING 

BUSINESS, 2012) 

O projeto cobre 183 países, incluindo economias com pouca, ou nenhuma informação, em 

outra fonte de dados. Os dados coletados são baseados nas leis e regulações internas e 

requerimentos administrativos enviados às empresas e escritórios de direito, por exemplo. A 

pesquisa é realizada desde o ano de 2003. (DOING BUSINESS, 2012) 

 

 

3.1.1.1. Getting Credit 

 

 

O Doing Business mede 2 tipos de instituições e sistemas que facilitam o acesso a crédito: 

registros de informação de crédito (bureaus) e o direito legal dos tomadores e credores nas 

transações e leis de falência. (DOING BUSINESS, 2011) 

O primeiro tipo analisa o arcabouço legal que assegura as transações. É levado em 

consideração o quanto as garantias e a legislação de falência auxiliam o ambiente de crédito. 

É avaliado o tamanho da proteção legal para os credores, em caso de inadimplência. A 

variedade de garantias possíveis para os tomadores usarem para tomar um empréstimo 

também é levada em consideração. (DOING BUSINESS, 2011) 

Ainda para avaliar os direitos legais, outro ponto importante é a avaliação da lei de falências 

do país. Esta deve ter uma lista clara de prioridades, para resolver conflitos de dívida, por 

exemplo com um cadastro único de garantias. (DOING BUSINESS, 2011) 

O segundo tipo de indicador avalia a cobertura, escopo e qualidade da informação de crédito, 

disponível através dos sistemas de informação de crédito públicos e privados. Três índices são 

criados para este fim: profundidade das informações compartilhadas, cobertura do bureaus 

públicos e privados. (DOING BUSINESS, 2011) 

O indicador de força do direito legal inclui oito aspectos relacionados ao uso de garantias nas 

transações e dois aspectos sobre lei de falência. No total são 10 pontos avaliados. Assim, este 

indicador é uma medida que varia de zero a dez. As maiores pontuações indicam que a 
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legislação relacionada a garantias e falência, é desenhada para favorecer a expansão do 

crédito. (DOING BUSINESS, 2011) 

O indicador de profundidade da informação de crédito disponível mede as regras e práticas 

que afetam a cobertura, escopo e acessibilidade das informações disponibilizadas por bureaus 

públicos e privados. São seis aspectos avaliados neste indicador, que variam de zero a seis. As 

questões medidas são: Troca de informação positiva e negativa, compartilhamento de dados 

de consumidores e empresas, se informação de varejistas e prestadores de serviço (utilities) 

estão no escopo do sistema de crédito, armazenamento de dados por pelo menos dois anos, 

disponibilidade de informação de empréstimos, com montante abaixo de 1% da renda per 

capita e existência de legislação que permite os tomadores acessar e corrigirem suas 

informações disponíveis nos bureaus. Neste indicador, valores mais altos indicam a 

disponibilidade de mais informação de crédito. O país é pontuado apenas se possui cobertura 

superior a 0,1% nos bureaus. (DOING BUSINESS, 2011) 

Percebe-se que o indicador é construído de acordo as melhores práticas também observadas 

por Kallberg e Udell (2003) 

A cobertura dos bureaus públicos e privados indica o número de consumidores e firmas 

listados no registro de crédito, com informação de seus empréstimos, pelos últimos 5 anos. O 

indicador é expresso em porcentagem da população adulta. Se não há existência de um bureau 

o valor é 0. (DOING BUSINESS, 2011) 

 

 

3.1.2. BANKSCOPE 

 

 

Administrada pelo Bureau van Dijk e Fitch rating, a base de dados Bankscope é a única a 

reunir informação de bancos, no detalhe das linhas do balanço, para diferentes países. 

Segundo Bhattacharya (2003), estes dados são usados por muitas instituições financeiras, 

incluindo bancos centrais, para estudos e desenho de políticas. 

Cerca de 90% dos 1000 maiores bancos do mundo estão registrados. No total são 8000 

maiores bancos europeus, 14.000 maiores bancos norte americanos, 1.000 bancos japoneses, 

1.200 russos e outros 5.000 dos maiores bancos do mundo. (BUREAU VAN DIJK, 2011) 
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3.1.2.1. Qualidade das informações 

 

 

Banckscope é uma amostra, que não cobre a totalidades dos bancos de um país. Bhattacharya 

(2003) dedicou um trabalho especificadamente para avaliar a viabilidade de uso desta fonte de 

informação. O estudo foi realizado para os bancos da Índia. A restrição do trabalho a um país 

se deu ao fato de não existir base de comparação mundial de bancos. O autor utilizou dados 

do Banco Central da Índia como referência. 

Uma das formas que Bhattacharya (2003) utilizou para avaliar as informações foi o cálculo de 

diferentes índices de concentração bancária. O autor compara os resultados do indicador 

utilizando, dados do Bankscope, versus elementos do Banco Central indiano. Para isso, 

verificou os resultados de cinco medidas de concentração: concentração do primeiro banco do 

mercado, dos três primeiros bancos, dos dez maiores bancos, HHI e medida de entropia. 

Bhattacharya (2003) encontrou uma possível tendência de o índice de concentração bancária 

ficar superestimado utilizando dados do Bankscope. Isto acontece devido a menor cobertura 

do bureau em bancos pequenos, caso dos bancos rurais indianos. Consequentemente, há um 

aumento da concentração bancária medida. Devido a este viés, o autor alerta para o uso da 

base de dados para comparação entre países. 

Apesar desta limitação, a pesquisa conclui que os valores reportados na base de dados são 

consistentes com os das fontes primárias de informação. O trabalho também considera que a 

discrepância dos valores de concentração bancária é pequena, sem prejuízo aos usos 

correntes. Conclui ainda que o cálculo de HHI pode ser obtido precisamente com os dados do 

Bankscope, principalmente se a cobertura do bureau no país é superior a 90%. 

 

 

3.1.2.2. Testes adicionais 

 

 

Apesar da avaliação positiva do Bankscope, na pesquisa de Bhattacharya (2003), este trabalho 

investiu em duas análises adicionais. Primeiro, comparou-se os dados reportados na base de 

dados com as informações públicas dos balanços de alguns bancos. Segundo, três índices de 
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concentração bancária para o caso brasileiro foram construídos e examinados. A comparação 

foi feita utilizando – se os dados do Banco Central do Brasil. 

Na primeira análise confirmou-se a consistência das informações do Bankscope com aquelas 

publicadas nos balanços dos bancos. As informações de ativos totais, empréstimos, 

patrimônio liquido, Tier 1 capital, lucro líquido, ROE, foram algumas das usadas no estudo. 

A seguir alguns bancos, país correspondente e datas de balanço analisados: Banco Barigui 

(Brasil) – 2009 e 2010, Banco Itaú BBA (Brasil) – 2009 e 2010, Banco Itaú (Brasil) - 2009 e 

2010, Dexia (Bélgica) – 2005 a 2009, Irish Bank (Irlanda) – 2010, Groupe Crédit Mutel 

(França) - 2009 e 2010, Credit Populaire D`Algerie (Argélia) - 2009 e 2010, Tarjetas 

Cuyanas (Argentina) - 2009 e 2010, First International Bank of Israel (Israel) – 2010, Israel 

Discount Bank (Israel) – 2010, Banco Popolare (Itália) – 2010, Unicredit Group – 2006, 

Alliance Financial Group (Malásia)  - 2007 a 2010 e RHB Capital (Malásia) - 2009 e 2010. 

Todos os bancos analisados apresentaram convergência entre os balanços e os valores 

reportados no Bankscope. 

Na segunda análise, três indicadores de concentração bancária foram construídos para o 

Brasil: índice de Herfindahl–Hirschman (HHI), soma da participação dos três primeiros 

bancos da economia (C3) e soma da participação dos cinco primeiros bancos da economia 

(C5). Dados do Banco Central do Brasil de 2009 e 2010 foram utilizados para a comparação. 

Do teste visual da base de dados percebeu-se um potencial problema. A base de dados 

continha informações de holdings financeiras, além de suas subordinadas. Com isso, os dados 

de uma divisão menor do conglomerado estariam duplicados. As informações estariam 

contidas no balanço registrado do conglomerado, além de registrar o balanço da instituição 

subordinada. A consequência esperada é a queda dos índices de concentração devido a esta 

repetição de dados. Neste sentido, a crítica aos índices de concentração foi utilizada para 

entender a necessidade de reorganizar a base de dados. 

Na tabela 3.1.2.2.1 abaixo, as colunas representam o indicador utilizando os dados do Bacen 

(coluna denominada Bacen sem BNDES), o indicador com dados do Bankscope na visão 

conglomerado (coluna denominada Bankscope conglomerado) e por fim, Banksope na visão 

subsidiárias (coluna denominada Bankscope CNPJ). Os seguintes resultados foram obtidos: 
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Tabela 3.1.2.2.1 – Resultados do cálculo dos índices de concentração 

 

Nota: Elaborado pelo autor 

 

Duas conclusões podem ser tiradas da tabela acima. A primeira é que, como esperado, os 

índices na visão subsidiária (Bankscope CNPJ) são mais baixos que os do Bacen. Segundo é 

que, os índices de concentração calculados com os dados do Banckscope na visão 

conglomerado são suficientemente próximos aos indicadores, usando com fonte o Banco 

Central do Brasil. 

Para os propósitos do trabalho entendeu-se que a visão de concentração bancária do Banco 

Central do Brasil, via conglomerado, faria mais sentido. Isto porque um conglomerado 

financeiro terá maior monopólio de informação interna que se analisado uma unidade isolada 

deste grupo. Por este motivo se fez necessária a manipulação da base de dados. 

 

 

3.1.2.3. Restruturação da base de dados 

 

 

Durante a verificação da base de dados, percebeu-se a duplicação de algumas informações. 

Estes dados foram excluídos, permanecendo apenas uma informação de balanço. Os bancos 

centrais nacionais também apareciam no Bankscope. Para o objetivo de medir a concentração 

bancária e seguindo a metodologia do Bacen, decidiu-se por retirar esta categoria de bancos. 

Além disso, os bancos de desenvolvimento foram retirados da análise de concentração. 

Depois da primeira revisão da base de dados restava ainda retirar as subsidiárias, deixando 

apenas os conglomerados. Com isto, a visão holding usada pelo Bacen seria replicada no 

Bankscope. 

Cerca de 180 países fazem parte do Bankscope. Com dados de 2003 a 2010, este painel de 

bancos, resultou em mais de 180.000 linhas de dados. Para construir a visão conglomerado, 
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seria necessário explorar cada uma destas linhas. Além disso, seria essencial conhecer os 

conglomerados e subsidiárias de cada um dos países. Esta análise não era possível de ser 

realizada para todos os países. 

O efeito da presença da visão por subsidiária, só estaria divergente com as fontes primárias 

(Bancos centrais), caso houvesse um conglomerado financeiro. A presença de conglomerados 

é mais comum em economias maiores. Dado isso, foram escolhidos cerca de 40 países mais 

importantes, para se construir a visão conglomerado. Assumindo-se a possibilidade de 

divergência nas economias menores. 

Os países analisados foram: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colômbia, Coréia dos Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, 

Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hong Kong, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Malásia, 

México, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Rússia, 

Singapura, Suécia, Suíça, Turquia, Uruguai, Venezuela e Zimbabue. 

 

 

3.2. ÍNDICE DE HERFINDAHL–HIRSCHMAN (HHI) 

 

 

Para poder comparar a indústria bancária entre diferentes países, este trabalho usará o índice 

de Herfindahl–Hirschman (HHI). Segundo Shy (1996), HHI é uma função convexa da 

participação de mercado de certa indústria, no caso deste trabalho, o setor bancário. Isto a 

torna sensível a participações de mercado desiguais. O indicador é definido como a soma dos 

quadrados da participação de mercado de cada banco. A participação de mercado é calculada 

utilizando-se o volume de crédito concedido de cada banco. 

HHI é definido por: 

 

Onde,  é a participação de mercado de um determinado banco. 
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4. TÉCNICA PROPOSTA 

 

 

À formatação de dados que busca acompanhar os mesmos países, ao longo do tempo, 

denomina-se dados em painel. 

Estas observações não são supostas independentes, ao longo do tempo. Ou seja, fatores não 

observados que afetam uma variável, em um período de tempo, influenciam este mesmo 

indicador, em períodos diferentes do tempo. Fatores que mudam de forma lenta ao longo dos 

anos também tratados como efeitos fixos no tempo. 

Na maioria das aplicações, a principal razão para coletar dados de painel é levar em conta 

que, o efeito não observado das variáveis omitidas é correlacionado com as variáveis 

explicativas. Sem um método adequado para tratar essa correlação, a estimação será viesada e 

inconsistente, devido a omissão das variáveis constantes no tempo e correlacionada com as 

explicativas. 

Para este tipo de problema foram desenvolvidos modelos e métodos especiais. Entre eles o 

painel com efeitos fixos e o painel com efeitos aleatórios. Pela natureza do problema com o 

qual este trabalho pretende contribuir, o estimador de efeitos fixos parece o método mais 

adequado. 

O objetivo de usar efeitos fixos é eliminar os fatores não observáveis constates, ao longo do 

tempo, porque eles são supostamente correlacionados com uma, ou mais variáveis de 

controle.  

O estimador de efeitos fixos remove os efeitos não observados constantes no tempo antes da 

estimação. No problema a ser estudado, sabe-se pelo trabalho de Djankov, Mcliesh e Shleifer 

(2007) que fatores culturais e de origem histórica influenciam nas instituições dos países. 

Esses fatores não mudam ao longo do tempo e são determinantes no volume de crédito, força 

do direito legal, existência de um bureau público ou privado, por exemplo. 

Vale mencionar a possibilidade de se usar o estimador de efeitos aleatórios. Isto acontece, 

quando o efeito não observável (variável omitida) é não-correlacionado com cada variável 

explicativa em todos os períodos de tempo. (WOOLDRIDGE, 2011) 
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Segundo Wooldridge (2011) nos trabalhos aplicados, a decisão entre usar efeitos fixos ou 

aleatórios é notar se os efeitos não observados fixos ao longo do tempo são parâmetros a 

serem estimados, ou são variáveis aleatórias. O uso de dados de países ou cidades não pode 

ser considerado uma extração aleatória de uma grande população. Neste caso, frequentemente 

é racional pensar em estimar os efeitos não observados fixos, ao longo do tempo, ou seja, usar 

o método de efeitos fixos. 

Wooldridge (2011) pontua que se os efeitos não observados fixos ao longo do tempo forem 

correlacionados com algumas variáveis explicativas, o método do efeito fixo será necessário. 

Neste caso, o uso do método de efeitos aleatórios trará estimadores inconsistentes. 

Por fim, o teste de Hausman testa se, existe ou não, correlação entre os efeitos fixos e as 

explicativas. Deste modo, este teste será utilizado como apoio na seleção da técnica. 

A técnica de painel a ser usada neste trabalho é um diferencial em relação a literatura 

revisada. Outros trabalhos usam nas análises empíricas a técnica de cross section como 

Kallberg e Udell (2003) e o Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007). A primeira pesquisa a usar 

técnica de painel foi do próprio Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007), usando como avaliação 

complementar aos ensaios em cross section e apenas para avaliar o impacto do 

compartilhamento de informação no volume de crédito com percentual do PIB. 

A especificação de efeitos fixos com dummys de tempo foi tentada, mas o resultado não foi 

significante para os ensaios propostos. 
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5.  ENSAIOS 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as formas funcionais escolhidas para estimar o 

impacto do compartilhamento de informação e força do direito legal na Inadimplência, no 

Crédito como Percentual do PIB, no Spread e nos determinantes das instituições.  

Em cada sessão serão apresentadas: a equação proposta, as variáveis de controle, as variáveis 

de interesse da dissertação (índice de força do direito legal, índice de profundidade das 

informações compartilhas, cobertura do bureau público e cobertura do bureau privado) e o 

sinal esperado para cada uma delas. 

Nos ensaios serão utilizadas as variáveis relacionadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Variáveis utilizadas nas análises 
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(continuação) Tabela 5 – Variáveis utilizadas nas análises 

 

 

 

 



46 
 

5.1. IMPACTO NA INADIMPLÊNCIA 

 

 

De acordo com o arcabouço teórico do capítulo 2, a decomposição da inadimplência que este 

trabalho usará como equação base será a seguinte: 

 

Inadimplênciat = f(Txdejurosaotomadort, Inflaçãot, lnPIBrealt, Desempregot , ForçaLegalt, 

QualiInfot, CobPúblicat, CobPrivadat,)                                                                                (2) 

 

Onde, Inadimplênciat é a taxa de inadimplência de um país no período t. Txdejurosaotomadort 

é a taxa cobrada nos empréstimos. Inflaçãot é a inflação do país. Proxy de estabilidade 

econômica.  lnPIBrealt é o logaritmo natural do PIB real. Serve de controle do tamanho da 

economia e da situação econômica do país. Desempregot é a taxa de desemprego do país no 

tempo t. ForçaLegalt é o índice de força do direto legal do projeto Doing Business. Variável 

que avalia a qualidade do ambiente legal. As medidas de compartilhamento de informação 

são: QualiInfot é o índice de profundidade da informação de crédito disponível, calculado pelo 

projeto Doing Bussiness. CobPúblicat e CobPrivadat são respectivamente, as coberturas dos 

bureaus públicos e privados existentes nos países.  

Quanto as variáveis de controle, espera-se que a taxa cobrada nos empréstimos tenha uma 

relação positiva com a inadimplência. Ou seja, quanto maior a taxa de juros cobrada dos 

clientes, maior a parcela do custo do empréstimo no comprometimento de renda do tomador, 

com consequente aumento da taxa de atraso. Espera-se também, uma relação positiva entre 

inflação e inadimplência. Quanto maior a inflação, maior a instabilidade da economia, 

aumentando os atrasos. É esperada uma relação negativa entre PIB real e inadimplência. Um 

maior crescimento da economia reduz a taxa de atraso dos empréstimos. Quanto ao 

desemprego, é racional pensar que quanto maior a taxa de desemprego maior a inadimplência. 

Ou seja, espera-se uma relação positiva entre as variáveis. 

Quanto as variáveis de interesse deste trabalho, espera-se uma relação negativa entre o 

ambiente legal e a inadimplência, ou seja, quanto melhor o direito legal vigente no país, 

menor a inadimplência. Como visto na sessão 2.8.1, um credor é mais propenso em conceder 

empréstimo, quanto mais fácil for, forçar o repagamento, executar o colateral ou até assumir a 
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administração dos projetos que financia, em caso de default da firma. A mesma relação é 

esperada quanto aos indicadores de compartilhamento de informação. Quanto maior a 

cobertura dos bureaus e maior a profundidade da informação compartilhada, menor o nível 

dos atrasos. Quando os credores têm maior quantidade e qualidade de informações sobre os 

clientes, podem diferenciar melhor os “bons” dos “maus”. Como é possível conceder crédito 

com maior qualidade, o atraso da carteira de clientes reduz. 

 

 

5.2. IMPACTO NO CRÉDITO COMO PERCENTUAL DO PIB 

 

 

De acordo com o arcabouço teórico do capítulo 2, a equação do crédito como percentual do 

PIB, deste trabalho, será a seguinte: 

 

CreditoPIBt = f(Spreadt, Inflaçãot, lnPIBrealt-1, ReservasLiquidast , ForçaLegalt, QualiInfot, 

CobPúblicat, CobPrivadat,)                                                                                                (3) 

 

Onde, CreditoPIBt representa o volume de recursos financeiros aplicados no setor privado 

sobre o Produto Interno Bruto (PIB). Spreadt é a diferença entre as taxas cobradas nos 

empréstimos e paga pelos bancos nos depósitos. Inflaçãot é a inflação do país. Proxy de 

estabilidade econômica. lnPIBrealt-1 é o logaritmo natural do PIB real defasado em um 

período. Serve de controle do tamanho da economia e da situação econômica do país. 

Conforme sessão 2.8.2 utilizou-se o crescimento do PIB real defasado para evitar causalidade 

reversa. ForçaLegalt é o índice de força do direto legal do projeto Doing Business. Variável 

que avalia a qualidade do ambiente legal. As medidas de compartilhamento de informação 

são: QualiInfot é o índice de profundidade da informação de crédito disponível, calculado pelo 

projeto Doing Bussiness. CobPúblicat e CobPrivadat são respectivamente, as coberturas dos 

bureaus públicos e provados existentes nos países. 

Quanto as variáveis de controle, espera uma relação negativa entre spread e volume de crédito 

como percentual do PIB. Conforme sessão 2.8.2, um preço maior cobrado pelo credor 

desestimula a demanda por financiamentos. Negativa também é a relação esperada entre 
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inflação e volume de crédito sobre PIB. Maior inflação, indicando instabilidade econômica, 

também diminui a demanda por crédito. Já a relação entre o PIB real e o volume de crédito 

sobre PIB, espera-se que seja positiva. Países com maior crescimento econômico e riqueza 

impactam positivamente na demanda um volume de empréstimos. Quanto a variável de 

reservas líquidas, seguindo Blum e Nakane (2005) espera-se uma relação positiva com o 

volume de crédito, indicando que um sistema mais sólido, propicia uma maior concessão de 

empréstimo. Vale ressaltar, no entanto, que a exigência de compulsório pode reduzir a 

capacidade de emprestar dos bancos. 

Para as variáveis de interesse da dissertação, espera-se uma relação positiva entre o ambiente 

legal e o volume de crédito sobre PIB. Ou seja, quando melhor o direito legal vigente no país, 

maior seria a taxa de crédito sobre PIB. Segundo sessão 2.8.2, o crédito pode ser estimulado 

por sistemas legais que protegem o direito de propriedade. A mesma relação é esperada 

quanto aos indicadores de compartilhamento de informação. Quanto maior a cobertura dos 

bureaus e maior a profundidade da informação compartilhada, maior incentivo ao mercado de 

crédito e maior a relação crédito sobre PIB. Este resultado foi encontrado por Djankov, 

McLiesh e Shleifer (2007). Os autores encontraram que os registros de crédito estão 

associados com uma taxa maior de crédito sobre PIB. 

 

 

5.3. IMPACTO NO SPREAD 

 

 

De acordo com o arcabouço teórico revisado no capítulo 2, a decomposição de spread que 

este trabalho usará como equação base será a seguinte: 

 

spreadt = f (Txjurosrealt, Inflaçãot, lnPIBrealt, Inadimplênciat, ForçaLegalt, QualiInfot, 

CobPúblicat, CobPrivadat,)                                                                                     (1) 

 

Onde, Txjurosrealt é a taxa de juros real da economia. Usada como medida do custo de 

oportunidade. Inadimplênciat é a taxa de inadimplência. Medida de risco de crédito. Inflaçãot 

é a inflação do país. Proxy de estabilidade econômica. lnPIBrealt é o logaritmo natural do PIB 
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real. Serve de controle do tamanho da economia e da situação econômica do país. ForçaLegalt 

é o índice de força do direto legal do projeto Doing Business. Variável que avalia a qualidade 

do ambiente institucional aos credores. As medidas de compartilhamento de informação são: 

QualiInfot é o índice de profundidade da informação de crédito disponível, calculado pelo 

projeto Doing Bussiness. CobPúblicat e CobPrivadat são respectivamente, as coberturas dos 

bureaus públicos e privados existentes nos países. 

Para as variáveis de controle, espera uma relação positiva entre taxa de juros da economia e 

spread. Segundo Oliveira e Carvalho (2007), a prática de altas taxas básicas de juros torna a 

aplicação em títulos públicos muito atrativa para os bancos. Isso faz com que o custo de 

oportunidade envolvido nas operações de crédito, seja também muito elevado, aumentando o 

spread. Espera-se uma relação positiva entre inadimplência e spread. A alta taxa de atraso nos 

empréstimos é repassada ao tomador como forma de mitigar o risco de crédito implícito nas 

operações. A mesma relação é esperada entre inflação e spread. A razão é que a instabilidade 

da economia se reflete em um elevado risco de crédito. Por fim, uma relação negativa entre 

PIB real e spread é esperada. 

Espera-se uma relação negativa entre o ambiente legal e spread. Ou seja, quando melhor o 

direito legal vigente no país, menor o spread cobrado. Um bom ambiente legal proporciona a 

recuperação dos atrasos e indicada aos tomadores que em caso de não pagamento o ambiente 

legal favorece o cumprimento do contrato pelo credor. Com isso, há a redução de custo e de 

inadimplência, impactando o spread no sentido de reduzi-lo.  A mesma relação é esperada 

quanto aos indicadores de compartilhamento de informação. Quanto maior a cobertura dos 

bureaus e melhor a informação compartilhada, menor o nível do spread. Isto acontece, porque 

o nível de risco dos clientes é mais bem avaliado em ambiente de informação de crédito 

disponível. Neste sentido, há a redução do preço médio cobrado dos clientes devido à melhor 

precificação de risco. 

 

 

5.4. DETERMINANTES DAS INSTITUIÇÕES 

 

 

Na revisão bibliográfica, foi levantada a questão sobre a influência do compartilhamento de 

informação, na competição bancária e qual situação da concentração do mercado bancário 

incentiva ou não a troca de informação de crédito. 
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Para contribuir com a questão, este trabalho busca avaliar os determinantes das instituições de 

crédito, inspirado no trabalho de Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007). 

Contribuindo, especificadamente, com a avaliação da origem das instituições de 

compartilhamento de crédito, este trabalho acrescentará a questão da concentração bancária 

como determinante da troca de dados de crédito. De acordo com a revisão bibliográfica, o 

indicador de concentração bancária utilizado será o índice de Herfindahl–Hirschman (HHI). 

Semelhante a Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007), este trabalho terá como variáveis 

dependentes: cobertura do bureau público e cobertura do bureau privado. Adicionalmente, o 

indicador de profundidade da informação compartilhada também será avaliado. 

Para isto, as seguintes equações serão utilizadas: 

 

QualiInfot = f(lnPIBrealt, ForçaLegalt, CobPúblicat, CobPrivadat, HHIt-1, 

NprocedExecContratost)                                                                                                     (4) 

CobPúblicat = f(lnPIBrealt, ForçaLegalt, lnPopt, HHIt-1, NprocedExecContratost)               (5) 

CobPrivadat = f(lnPIBrealt, ForçaLegalt, lnPopt, HHIt-1, NprocedExecContratost)              (6)                                                                      

 

Onde, QualiInfot representa o indicador de profundidade da informação de crédito disponível, 

calculado pelo projeto Doing Bussiness. lnPIBrealt representa o logaritmo natural do PIB real. 

Uma medida de renda do país e tamanho da economia.  ForçaLegalt é o índice de força do 

direto legal do projeto Doing Business. Variável que avalia a qualidade do ambiente legal. 

CobPúblicat e CobPrivadat são respectivamente, as coberturas dos bureaus públicos e 

provados existentes nos países. HHIt-1 é o índice de Herfindahl–Hirschman (HHI) defasado 

em um período. Esta variável é a medida de concentração bancária. lnPopt é o logaritimo 

natural da população do país. NprocedExecContratost é o número de procedimentos para e 

execução de um contrato. Este indicador é usado como proxy da eficiência do sistema legal. 

Nas equações acima (4, 5 e 6) espera-se uma relação positiva entre o tamanho da economia 

(lnPIBrealt) e a profundidade das informações compartilhadas e a cobertura dos bureaus. 

Países de maior renda têm mais condição de investir em sistemas de coleta e distribuição de 

dados. 
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Quanto ao índice de concentração bancária de Herfindahl–Hirschman (HHI), espera-se uma 

relação negativa entre este e a profundidade das informações compartilhadas. Isto porque, sob 

um ambiente de concentração há menos incentivo à troca de dados entre os bancos. Este 

sentido de relação também pode ser esperado HHI e cobertura privada. Como os sistemas 

privados de informação são geralmente mecanismos voluntários, espera-se menor incentivo 

dos bancos em participar deste tipo de bureau em uma situação de concentração de mercado. 

Já a relação entre HHI e a cobertura dos bureaus públicos não deve ser significativa. Isto 

porque os sistemas públicos geralmente funcionam por imposição da lei, ou seja, os 

participantes do mercado são obrigados a fornecer informações sobre seus clientes, 

independente do nível de concentração do mercado. 

Sob hipótese de complementariedade das instituições de direito legal e compartilhamento de 

informação, espera-se que seja significante e com sinal positivo a proteção legal do credor nas 

equações 4, 5 e 6. Este resultado indica que as duas instituições funcionam melhores juntas. 

A eficiência do sistema legal, medida através de uma proxy, é variável de controle nas três 

equações acima (4, 5 e 6). Espera-se que a execução de garantias, negativação de clientes e 

outras medidas legais reforcem a qualidade e quantidade de informações de crédito 

disponíveis. Deste modo, espera-se uma relação positiva entre o número de procedimentos 

para a execução de um contrato e as variáveis respostas. 

O tamanho da população é variável de controle das equações 5 e 6. Espera-se que quanto 

maior a população, mais difícil a cobertura de parcela significativa da população. Ou seja, 

espera-se uma relação negativa entre cobertura dos bureaus e tamanho da população.  
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6. MODELOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo será feito a análises dos modelos estimados e a discussão dos resultados 

obtidos. A descrição das variáveis utilizadas pode ser encontrada na Tabela 5. 

 

 

6.1. INADIMPLÊNCIA 

 

 

Na Tabela 6.1, a equação base (1) dos determinantes de inadimplência inclui: inflação, taxa de 

juros ao tomador, logaritmo natural do PIB real e desemprego. Esta equação foi construída de 

acordo com o levantamento bibliográfico feito na sessão 2.8.1.  

Nesta especificação, diferentemente do esperado, a relação entre inadimplência e inflação é 

negativa. No entanto, inflação a níveis muito altos corrói o poder de compra da moeda. Neste 

sentido, a equação (2) foi formulada incluindo uma não linearidade nesta variável. 

O impacto da inflação na inadimplência é decrescente com a inflação no teste (2), conforme 

apontado no Gráfico 6.1.1. Deste modo a equação base terá o quadrado da inflação como 

controle. 

 

Gráfico 6.1.1 – Impacto da inflação na inadimplência (equação (2) da Tabela 6.1) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 
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Vale ressaltar que a decomposição da inadimplência fica prejudicada pelo baixo 

preenchimento de dados de duas variáveis: a própria inadimplência e a taxa de desemprego. 

Testes feitos para verificar a importância desta última variável indicam grande relevância. Por 

isso, opta-se por continuar com esta variável como controle. 

Conforme o esperado na sessão 5.1, é importante notar que as variáveis de controle foram 

significantes e têm o sinal esperado. Exceção feita ao PIB real, a qual não apresentou nível de 

significância aceitável. 

Na equação (3) foram adicionadas as instituições de compartilhamento de informação e 

direito do credor. Nesta equação, o crescimento da economia (PIB real) passa a ser 

significativo. Já a inflação deixa de ser significativa, possivelmente tendo seu efeito capturado 

pela própria variável de PIB real. 

A força legal do país foi significante e com o sinal da relação com inadimplência conforme 

esperado por OECD e Pagano e Japelli (1993). Este resultado indica que o ambiente de 

segurança ao credor para executar garantias e recuperar o valor devido é relevante para a 

redução da inadimplência. 

No entanto, a cobertura dos bureaus públicos e privados, além do índice de profundidade das 

informações de crédito apareceram com sinal positivo, sendo apenas o primeiro significante. 

Esta relação é contrária ao esperado. Kallberg e Udell (2003) e Japelli e Pagano (2000) 

indicam que quanto maior a cobertura dos sistemas de informação e quanto melhor sua 

qualidade, menor será a inadimplência. 

Sendo assim, na especificação (4) exploraram-se possíveis não linearidades destas variáveis. 

Foi incluído também, como proxy da eficiência do sistema legal, o custo da execução de 

contratos. 
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Tabela 6.1 – Determinantes da inadimplência 

 

Nota 1: Elaborado pelo autor 

Nota 2: As equações estimadas podem ser vistas nas colunas numerada de (1) a (5) e as variáveis de 

interesse juntamente com seus níveis de significância e desvio padrão encontram-se nas linhas. As 

equações (1) a (5) foram desenvolvidas usando o método de efeitos fixos.  
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Na equação (4) a relação quadrática do direito do credor foi significante, indicando retornos 

decrescentes deste indicador na inadimplência. Pelos resultados apresentados no Gráfico 

6.1.2, quanto menor o nível inicial do direito do credor maior o impacto marginal na taxa de 

atraso. 

 

Gráfico 6.1.2 – Impacto do índice de força do direito legal na inadimplência (equação (4) da 

Tabela 6.1) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 

 

A área no Gráfico 6.1.2 onde o impacto é positivo pode ser explicada por dois pontos. O 

primeiro seria uma relação com o default estratégico, ou seja, o ambiente legal é tão rígido 

que o tomador escolhe não honrar o contrato de crédito, mesmo tendo condições de fazê-lo. 

Outro fator possível é a própria precisão do ensaio, não sendo suficiente para determinar os 

níveis corretos de força do direito legal com potencial a trazer um impacto positivo na 

inadimplência. 

O resultado encontrado para a relação não linear do índice de profundidade das informações 

compartilhadas indica que há retornos decrescentes deste indicador na inadimplência.  Quanto 

menor o nível do índice de profundidade das informações de crédito, maior o impacto na 

margem na inadimplência, conforme Gráfico 6.1.3. Seguindo Pagano e Japelli (1993) e Japelli 

e Pagano (2000), com níveis maiores de profundidade de informação de crédito espera-se que 

os bancos avaliem melhor o risco implícito dos clientes. Com isso, espera-se uma redução da 

inadimplência. 

O Gráfico 6.1.3 mostra uma área onde o impacto do índice de profundidade de informação de 

crédito na inadimplência é positivo. A precisão dos testes não permite afirmar se há aumento 

da inadimplência nos níveis superiores do indicador. No entanto, segundo Jappelli e Pagano 
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(2000), na sessão 2.4.3, uma possibilidade para a ocorrência deste resultado seria tal que com 

mais informação de crédito os bancos passam a emprestar para novos clientes. Como o 

comportamento destes não é conhecido, a inadimplência pode aumentar. Se a inadimplência 

subirá ou não depende então do número de novos tomadores no mercado. 

 

Gráfico 6.1.3 – Impacto do índice de profundidade da informação de crédito na inadimplência 

(equação (4) da Tabela 6.1) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 

 

A relação quadrática entre a cobertura do bureau público e a inadimplência foi significante. 

Os resultados apresentam que quanto maior a cobertura do bureau público, maior o impacto 

na inadimplência. O impacto negativo esperado, no entanto, só acontece depois de um 

determinando nível de cobertura. O Gráfico 6.1.4 deixa claro esta relação.  

 

Gráfico 6.1.4 – Impacto da cobertura do bureau público na inadimplência (equação (4) da 

Tabela 6.1) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 
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O Gráfico 6.1.4 indica que coberturas baixas do bureau público aumentam a inadimplência. 

Não se espera que haja impacto positivo nestes casos de baixa cobertura, mas sim, tudo mais 

constante, que o impacto seja nulo. 

A relação para o bureau privado não foi significante. Este resultado não está de acordo com 

Kallberg e Udell (2003). Os autores encontraram relevância dos sistemas privados de 

informação de crédito na redução da inadimplência. 

Já a proxy de eficiência do sistema legal indicou que, quanto maior o custo de execução de 

contratos, maior a inadimplência. Resultado significante e com sinal no sentido esperado. Este 

resultado reforça a importância da eficiência do sistema jurídico na proteção ao credor, 

apresentado por Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007). 

Para explorar as possíveis relações entre força do direito legal e da profundidade da 

informação compartilhada, a equação final (5) testa a interação entre as duas instituições. 

O impacto do direito do credor varia com o nível de profundidade de informação e vice versa 

(Gráfico 6.1.5).  Os resultados apontam que há retornos decrescentes para o direito legal na 

inadimplência, reforçando o exposto e discutido no Gráfico 6.1.2. 

 

Gráfico 6.1.5 – Impacto da profundidade da informação na inadimplência com a variação da 

força do direito legal (equação (5) da Tabela 6.1) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 

 

Mais intuitivo é o resultado encontrado para o impacto do índice de força do direito legal na 

inadimplência (Gráfico 6.1.6). A interação entre as duas instituições impacta negativamente a 

inadimplência para qualquer nível de profundidade de informação. O resultado também indica 

que quanto menor o nível inicial do índice de profundidade de informação, maior o impacto 
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do direito legal na inadimplência. A significância da interação aponta o resultado 

complementar que as duas instituições funcionam bem juntas. Esse último resultado é 

semelhante ao encontrado por Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007). 

 

Gráfico 6.1.6 – Impacto da profundidade da informação na inadimplência com a variação da 

força do direito do credor (equação (5) da Tabela 6.1) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 

 

A cobertura do bureau privado na forma quadrática continuou não significante a 5%, assim 

como o resultado da equação (4).  

O teste de Hausman foi realizado na equação final (5) confirmando a utilização da 

metodologia de efeitos fixos (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 – Resultado para o teste de Hausman na equação (5) da Tabela 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b = consistente sob Ho e Ha, obtido a partir de xtreg 

 
B = inconsistente sob Ha, eficiente sob Ho, obtido a partir 
de xtreg 
 
Teste: Ho: diferença nos coeficientes não sistemáticos 
 
chi2 (12) = (b-B) '[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 
= 35,52 

 
Prob> chi2 = 0,0004 

 
(V_b-V_B não é definida positiva) 
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6.2. VOLUME DE CRÉDITO COMO PERCENTUAL DO PIB 

 

 

Seguindo a revisão bibliográfica da sessão 2.8.2, usou-se a equação base (1) da Tabela 6.2 

para avaliar o efeito do compartilhamento de informação na taxa de volume de crédito como 

percentual do PIB. As variáveis de controles empregadas foram: inflação, spread, logaritmo 

natural do PIB defasado em um período e taxa de reservas líquidas sobre ativos dos bancos. 

A equação 1 da Tabela 6.2 indicou spread e PIB real como significantes e com o sinal 

esperado pela literatura revisada na sessão 2.8.2. Quanto maior o preço cobrado dos 

empréstimos, ou seja, maior o spread bancário, menor é a demanda por empréstimos, 

implicando em uma relação negativa entre spread e volume de crédito com percentual do PIB. 

Uma relação positiva foi encontrada entre PIB real e a variável resposta, indicando que quanto 

maior a economia e seu crescimento, maior a concessão de crédito. 

A relação entre inflação e crédito sobre PIB não foi significante, mesmo resultado encontrado 

por Tan (2012). Diferentemente de Blum e Nakane (2005) a relação entre reservas líquidas e 

crédito sobre PIB foi negativa. Este resultado indica que quanto maior o requerimento de 

reservas menor o volume de crédito concedido. 

Incluindo os controles de compartilhamento de informação e direito do credor (equação 2),  

sugere-se que a cobertura dos bureaus públicos e privados impactam o volume de crédito 

concedido como percentual do PIB. Os estimadores destas variáveis são significantes e têm 

sinal positivo, conforme esperado. Esse resultado é semelhante ao encontrado por Djankov, 

Mcliesh e Shleifer (2007). 

A profundidade da informação compartilhada não foi significante nesta equação. Ela o virá a 

ser ao interagir com o índice de força do direito legal. 

O direito do credor aparece com sinal negativo, ao contrário do esperado por Djankov, 

Mcliesh e Shleifer (2007). O efeito negativo apontado pelos dados indica que uma melhora do 

ambiente legal diminui a relação de crédito sobre PIB. Este resultado não é intuitivo. Partiu-se 

então para outras especificações, buscando-se explorar mais a relação não intuitiva do direito 

legal do credor com o volume de crédito. Para isso, uma relação não linear foi incluída na 

especificação da equação (3). 
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A variável reserva líquida de bancos sobre total do ativo, conforme descrita anteriormente, 

possui baixo preenchimento na base de dados. Sendo assim, esta variável será retirada do 

controle da decomposição do crédito sobre PIB, com o objetivo de aumentar a amostra do 

ensaio. 

A equação (3) trouxe resultado significante para a não linearidade do direito do credor. Os 

resultados apontam que a relação entre ambiente legal e volume e crédito é crescente, ou seja, 

quanto maior o nível do direito legal, maior o impacto no volume de crédito. Partindo de 

níveis baixos índice do direito do credor, o impacto desta variável no volume de credito é 

negativo. Este resultado reforça que ambientes legais desfavoráveis ao credor, reduzem o 

volume de empréstimos concedidos pelo sistema bancário, sendo necessário um arcabouço 

legal mínimo para fomentar a concessão de crédito, resultado semelhante ao de Djankov, 

Mcliesh e Shleifer (2007). Os resultados são apresentados no Gráfico 6.2.1. 

 

Gráfico 6.2.1 – Impacto do índice de força do direito legal na taxa de crédito sobre PIB 

(equação (3) da Tabela 6.2) 

 

                            Nota: Elaborado pelo autor 

 

A proxy de eficiência do ambiente jurídico acrescentada na especificação (3) não foi 

significante. Este resultado não era o esperado, já que é reconhecida por Djankov, Mcliesh e 

Shleifer (2007) a importância da eficiência legal como fator de impacto no mercado de 

crédito. 
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Tabela 6.2 – determinantes do crédito sobre PIB 

 

Nota 1: Elaborado pelo autor 

Nota 2: As equações estimadas podem ser vistas nas colunas numerada de (1) a (5) e as variáveis de 

interesse juntamente com seus níveis de significância e desvio padrão encontram-se nas linhas. As 

equações (1) a (4) foram desenvolvidas usando o método de efeitos fixos e a especificação (5) com 

efeito aleatório. 

 

 

Na equação (3) foram significantes e mostraram sinal esperado: a relação da variável resposta 

e as coberturas do bureaus públicos e privados. Aumentos na cobertura dos registros de 
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crédito impactam positivamente o volume de crédito como percentual do PIB. Estes 

resultados seguem o esperado na revisão bibliográfica da sessão 2.3. (DJANKOV; 

MCLIESH; SHLEIFER, 2007). 

Resultado não significante foi a relação entre profundidade das informações de crédito e a 

razão de volume de crédito e PIB. Esperava-se que quanto mais completa for a informação 

que o credor tiver do tomador, maior o volume de crédito concedido. 

Para explorar a interação entre as instituições de compartilhamento de informação e direto do 

credor, a especificação (4) inclui uma interação entre as duas variáveis. 

Os resultados indicam que as duas instituições funcionam melhor juntas, seguindo o esperado 

em Doing Business (2012). Neste sentido o impacto do direito legal é potencializado por uma 

melhor profundidade de informação de crédito disponível e vice-versa. No Gráfico 6.2.2 é 

apresentado o impacto da profundidade da informação compartilhada dependendo do nível de 

ambiente legal do país. 

 

Gráfico 6.2.2 – Impacto da profundidade da informação compartilhada na taxa de crédito 

sobre PIB (equação (4) da Tabela 6.2) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 

 

 

O teste com outras especificações não encontrou não linearidades para a profundidade da 

informação compartilhada e a coberturas dos sistemas de informação de crédito. 
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O teste de Hausman foi realizado na especificação (4). O resultado do teste indicou que não 

há correlação entre os erros e as variáveis explicativas, indicando o uso do método de efeitos 

aleatórios (Figura 6.2). 

A equação (5), desenvolvida usando efeitos aleatórios, altera apenas um resultado obtido na 

equação (4). A eficiência do sistema legal passa a ser significativa e com relação positiva com 

o volume de crédito sobre PIB. Porém, segundo Wooldridge (2011), ao se usar dados de 

países ou cidades frequentemente é racional se pensar em estimar os efeitos não observados 

fixos ao longo do tempo, ou seja, usar o método de efeitos fixos. Sendo assim, preferiu-se 

considerar os resultados da equação (4), usando o método do efeito fixo. 

 

 

Figura 6.2 – Resultado para o teste de Hausman na equação (4) da Tabela 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. SPREAD 

 

 

De acordo com o que foi mostrado na sessão 2.8.3, a equação (1) da tabela 6.3 será a base 

para se iniciar os testes de spread. As variáveis independentes iniciais desta equação são: 

inflação, taxa de juros real, logaritmo natural do PIB real, inadimplência, índice de 

Herfindahl–Hirschman (HHI) defasado em um período e índice de reservas líquidas sobre 

ativos dos bancos. 

Na equação (1), taxa de juros da economia, inadimplência e reservas líquidas foram 

significantes e com sinal conforme esperado na sessão 2.8.3. Inflação e PIB real não foram 

significativas. Quanto a relação de PIB real e spread, apesar de Tan (2012) encontrar um 

b = consistente sob Ho e Ha, obtido a partir de xtreg 

 
B = inconsistente sob Ha, eficiente sob Ho, obtido a partir 
de xtreg 
 
Teste: Ho: diferença nos coeficientes não sistemáticos 
 

chi2 (10) = (b-B) '[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 
= 14,52 

 
Prob> chi2 = 0,1506 

(V_b-V_B não é definida positiva) 
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efeito negativo em sua análise empírica, o autor via como possibilidade um efeito ambíguo do 

crescimento do PIB no spread. Pode-se um esperar um efeito negativo, já que crescimento 

econômico pode levar a menos inadimplência. Por outro lado, os bancos podem exercer seu 

poder de mercado, aumentando as taxas de juros frente a mais demanda. O resultado 

encontrado na equação (1) indica, no entanto, que não há impacto no PIB real no spread. Este 

resultado não é esperado. 

HHI não foi significante na equação (1), no entanto, é conhecida a dificuldade de se encontrar 

a relação entre concentração bancária e spread. Por não ser plenamente estabelecido como 

variável na decomposição do spread bancário, este indicador foi eliminado da equação base, 

sendo apenas utilizado em testes posteriores. (OREIRO et al., 2006; AFONSO; KÖHLER; 

FREITAS, 2009) 

A variável de Taxa de Reservas Líquidas sobre Ativo dos Bancos, apesar de importante na 

decomposição do spread – vide equação (1) e (2) – teve sua utilização prejudicada pelo baixo 

preenchimento na base de dados (62%). Para diminuir a variância dos estimadores preferiu-se 

usar um número de observação maior e retirou-se este controle da equação base.  

Pelos motivos apontados acima, em relação a HHI e Reservas Líquidas, a equação base terá 

como controles: inflação, taxa de juros real, logaritmo natural do PIB real e inadimplência. 

Esta composição para a equação base foi apresentada na sessão 5.3. 

A equação (3) introduz as variáveis de interesse deste trabalho: força do direito legal, 

profundidade da informação de crédito compartilhada, cobertura do bureau público e do 

bureau privado. A importância de cada um destas variáveis de interesse na decomposição do 

spread foi discutida no capítulo 2. 
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Tabela 6.3 – determinantes do spread 

 

Nota 1: Elaborado pelo autor 

Nota 2: As equações estimadas podem ser vistas nas colunas numerada de (1) a (8) e as variáveis de 

interesse juntamente com seus níveis de significância e desvio padrão encontram-se nas linhas. As 

equações (1) a (8) foram desenvolvidas usando o método de efeitos fixos.  

 

 

Na equação (3) os controles adicionados não foram significantes, com exceção da cobertura 

do bureau privado. Nesta equação, inadimplência também não foi significante. Duas causas 
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podem ser apontadas. A primeira é o fato de a variável inadimplência possuir baixo 

preenchimento (49%) na base de dados, reduzindo o tamanho da amostra usada na estimação 

e consequentemente, aumentando a variância dos estimadores e levando-os a serem menos 

eficientes. A segunda explicação pode ser demostrada no ensaio 6.1, onde a inadimplência é 

explicada pelas variáveis de interesse deste trabalho. Deste modo, a maneira que o direito do 

credor e o compartilhamento de informação afetam o spread pode acontecer via taxa de 

atraso. Com o objetivo de testar essa última hipótese, a variável inadimplência foi retirada dos 

ensaios e será apenas usada em testes posteriores. 

A equação (4), sem a variável inadimplência, não indica significância das coberturas do 

bureau público e privado na decomposição do spread bancário. O esperado seria uma relação 

negativa entre a cobertura do bureau - público ou privado - e o spread. Como foi visto na 

sessão 2.3, Kallberg e Udell (2003) e Jappelli e Pagano (2000), a maior disponibilidade de 

informação possibilita melhor avaliação do risco implícito dos clientes, possibilitando uma 

melhor precificação. Ao conceder crédito para os melhores clientes, o preço médio tende a 

reduzir. 

A força do direito legal também foi não significativa, diferente do esperado segundo Djankov, 

Mcliesh e Shleifer (2007). Os autores mostraram que um ambiente legal que facilite a 

execução de garantias e garanta o direito do credor diminui os custos de cobrança e triagem, 

possibilitando preços menores. A relação de spread e profundidade das informações 

disponíveis também não foi significante. É sabido que a profundidade das informações 

disponíveis melhora a avaliação de risco. Esta melhora na qualidade da avaliação de risco faz 

com que os bancos selecionem mais precisamente os melhores clientes, diminuindo o preço 

médio cobrado. (OCDE). 

Na equação (5) as variáveis de direito do credor e profundidade da informação de crédito não 

foram consideradas devido à sua não-significância na equação (4). Além disso, foram tentadas 

outras especificações com estas variáveis, sem encontrar significância. Poder-se-ia esperar 

uma ambiguidade no sinal das variáveis
1
, mas a não significância não era esperada, pois como 

foi descrito nos parágrafos anteriores e na sessão 2.3, ambas variáveis deveriam diminuir o 

spread.  

                                                           
1
 Como foi visto na sessão 2.4.1 poderia haver uma ambiguidade no sinal da variável de profundidade da 

informação disponível, na medida que uma correta avaliação de risco classificaria mais tomadores como 
“maus”, tendo sua probabilidade de inadimplência aumentada e vendo sua inadimplência subir. 
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O número de procedimentos para a execução de um contrato foi incluído como proxy de 

eficiência legal de acordo com Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007). Não basta existir as leis de 

direito do credor, mas estas devem ser eficientes em custo e velocidade de execução.  

Incluiu-se também, o índice de Herfindahl–Hirschman defasado em um período (HHI_lg1), 

pois espera-se que a concentração bancária de hoje afete as variáveis testadas não 

contemporaneamente, mas em períodos posteriores. 

Quanto a proxy de eficiência nas execuções de contratos, houve significância e relação 

positiva com spread, como esperado. Conforme mencionado em Djankov, Mcliesh e Shleifer 

(2007) e Cruz (2004), a eficiência de um sistema legal é tão importante quanto a existência 

das leis que dão segurança ao credor. Na equação (5) essas ideias foram corroboradas, pois o 

direito do credor não possui uma relação significante com o spread, mas a eficiência do 

sistema sim. 

A concentração bancária foi não significante na equação (5). A literatura não têm resultados 

definitivos sobre a relação entre concentração bancária e spread. (OREIRO et al., 2006; 

AFONSO; KÖHLER; FREITAS, 2009) 

A equação (5) traz como resultado complementar a não significância da cobertura do bureau 

público no spread e a significância da cobertura do bureau privado. Isto não era esperado. 

Este resultado pode indicar que a limitação de escopo do registro público pode fazer que o 

impacto de sua cobertura fosse reduzido. Em OCDE mostra-se que o bureau público só coleta 

informações de acordo com o escopo do regulador. Por exemplo, empresas varejistas e de 

serviços de utilidades públicas, que coletam informações de seus clientes as compartilham 

com um bureau privado, mas não com um público, pois está fora de seu desígnio. Este 

resultado pode indicar também que há outra relação entre as variáveis, como uma relação não 

linear por exemplo.  

Por este motivo, na equação (6) buscou-se verificar se há algum nível de cobertura que possui 

mais impacto na redução de spread. Isso foi feito, incluindo uma não linearidade na cobertura 

dos bureaus públicos e privados.  

Foi encontrada uma não linearidade relacionada aos bureaus públicos. Esta está exemplificada 

no Gráfico 6.3.1 abaixo. O resultado indica que só há redução no spread quando existe um 

bureau com baixa cobertura. Este resultado não é intuitivo. Esperava-se que a curva fosse 

positivamente inclinada, mas que o impacto no spread (i.e. sua redução) fosse negativo para 
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todo intervalo de cobertura do bureau, mesmo que com impactos mais negativos em 

coberturas menores.  

 

Gráfico 6.3.1 – Impacto da cobertura do bureau público no spread (equação (6) da Tabela 6.3) 

 

     Nota: Elaborado pelo autor 

 

 

Apoiando-se na sessão 2.4.1, este aumento do spread com uma maior cobertura do bureau só 

aconteceria por duas vias: com um aumento do preço ao tomador ou um aumento de custo de 

transação do banco. Com mais informação de crédito disponível, os bancos têm melhor 

condição de avaliar o risco dos clientes. Assim, um aumento do spread seria possível caso 

fosse observado uma probabilidade de inadimplência maior dos clientes do que o previsto sem 

informação de crédito suficiente. Segundo Pagano e Jappelli (1993) o sentido da variação dos 

preços de crédito depende da composição de clientes do mercado. Quanto mais “maus” há no 

mercado após avaliação de crédito sob ambiente de troca de informação, maior a taxa média 

cobrada e, portanto, não há redução de preços conforme esperado. Outro caminho é a 

possibilidade de que para aumentar a cobertura dos bureaus, o custo para os participantes seja 

alto, fazendo aumentar o custo administrativo implícito no spread. Essa última hipótese não é 

razoável ao se tratar de bureaus públicos, cuja participação dos bancos é, geralmente, 

compulsória. 

Outra explicação para este efeito seria a função primária e a limitação de escopo dos registros 

públicos. O resultado de um impacto negativo no spread nas coberturas mais baixas poderia 

se um indicativo que os bureaus públicos têm a função de atender mercados menos maduros, 

i.e., com menos força do direito legal e menos cobertos por bureaus privados. Neste caso cabe 
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aos governos locais implantar um sistema de informação de crédito para permitir a expansão 

do mercado. 

A profundidade dos dados compartilhados não foi significante nas equações. Porém, é de se 

esperar que apenas a cobertura do bureau não seja suficiente para impactar negativamente o 

spread. O tipo de informação compartilhada, sua qualidade e escopo têm potencial para 

impactá-lo. Neste sentido a equação (7) buscou verificar uma possível interação entre 

profundidade e cobertura. 

Mais uma vez foi encontrado um diferencial no bureau público. Os resultados encontrados 

apontam que o impacto deste tipo de sistema de informação no spread depende da 

profundidade da informação de crédito compartilhada. 

 

Gráfico 6.3.2 – Impacto da cobertura do bureau público no spread (equação (7) da Tabela 6.3) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 

 

O resultado indica que, quanto menor o índice de profundidade das informações 

compartilhadas, maior o impacto na margem, de um aumento no indicador. O índice de 

profundidade da informação compartilhada possui critérios que podem ser antagônicos com o 

escopo do bureaus públicos, por exemplo, pela limitação do valor do empréstimo a ser 

reportado e o compartilhamento de dívidas com varejo e prestadores de serviço. Deste modo, 

pode-se intuir que níveis altos no indicador profundidade da informação compartilhada da 

pesquisa Doing Business estão mais relacionados aos sistemas privados. Posto isso, pode-se 

considerar o resultado encontrado na equação (7). 

Para corroborar a explicação acima, não foi encontrada relação entre profundidade da 

informação e cobertura do bureau privado. Pode-se sugerir que a limitação de escopo dos 



70 
 

sistemas públicos esteja causando a diferença. O que se intui é que os bureaus privados já 

sejam desenvolvidos, pensando nas melhores práticas de compartilhamento de informação. 

Escopo mais amplo, incluindo empresas de cartão de crédito, financeiras e varejistas e não 

possuir limite de valor de crédito para registro no bureau podem ser algumas das explicações. 

(KALLBERG; UDELL, 2003; OECD) 

Vale observar que a equação (7) indica como não significante o HHI defasado. 

Na equação final (8), a qual exclui as relações não significantes obtidas na equação (7), a 

relação entre bureau público e profundidade da informação compartilhada passar a ser não 

significativa. Este resultado pode reduzir a importância dos resultados encontrados na 

equação (7). 

Percebe-se que neste ensaio as variáveis de interesse, força do direito legal, profundidade das 

informações compartilhadas e as coberturas dos sistemas de informação públicas e privadas, 

não foram significativos.  

Dada a não significância das variáveis de interesse, conclui-se que a forma na qual estas 

variáveis impactam o spread será através da variável inadimplência, conforme ensaio 6.1. 

Note que na equação (1) a inadimplência é significante, mas à medida que se adiciona as 

variáveis de interesse, vide equação (3), a correlação entre inadimplência e as variáveis de 

interesse pode causar multicolinearidade, viesando os estimadores e tornando os parâmetros 

estimados não significantes.  

O teste de Hausman foi realizado na equação final (8) confirmando a utilização da 

metodologia de efeitos fixos (Figura 6.3). 

 

Figura 6.3 – Resultado para o teste de Hausman na equação (8) da Tabela 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

b = consistente sob Ho e Ha, obtido a partir de xtreg 

 
B = inconsistente sob Ha, eficiente sob Ho, obtido a partir 
de xtreg 
 
Teste: Ho: diferença nos coeficientes não sistemáticos 

 
chi2 (8) = (b-B) '[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 
 

= 31,50 
 
Prob> chi2 = 0,0001                 
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6.4. PROFUNDIDADE DAS INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS 

 

 

O quarto teste do trabalho avalia a influência da concentração bancária no índice de 

profundidade das informações compartilhadas (Quali_infos). Para isso será usada a equação 

base desenvolvida na sessão 2.8.4 e apresentada na sessão 5.4. 

Na equação (1) da Tabela 6.4 todas as variáveis de controle foram significantes e 

apresentaram sinais conforme o esperado. 

A relação entre concentração bancária defasada em um período (HHI_lg1) e profundidade das 

informações compartilhadas (Quali_info) foi significante e negativa. Ou seja, quanto maior a 

concentração bancária, pior a profundidade da informação compartilhada. Este resultado 

segue o esperado por Pagano e Japelli (1993) e Japelli e Pagano (2000) como apresentado na 

sessão 2.5. 

Padilla e Pagano (2000) apontam que o incentivo a compartilhar informação depende do tipo 

de informação compartilhada: negativa ou positiva. Analisando o índice de profundidade de 

informação do projeto Doing Business, o resultado apresentado pode indicar que quanto mais 

concentrado o mercado, mais relutantes são os bancos em compartilhar dados sobre as 

características (informação positiva) dos clientes, mas não as negativas. A razão para tal será 

explicada pelos testes complementares 6.5 e 6.6.  

Na especificação (2) buscou-se explorar se o nível da concentração bancária influencia na 

troca de informação, conforme sugerido por Pagano e Japelli (1993). Para isso incluiu-se uma 

não linearidade no modelo. 

Conforme apresentado no Gráfico 6.4, quanto menor o nível de concentração inicial do 

mercado, maior o impacto na margem de um aumento do HHI. Ou seja, em um mercado 

pouco concentrado, um aumento marginal na concentração bancária, tem um impacto maior 

(negativo) na profundidade de informação do que o aumento marginal de HHI em um 

mercado com concentração inicial maior. 

Continuando na análise do resultado do Gráfico 6.4, não é esperado que houvesse impacto 

positivo no índice de profundidade das informações compartilhadas em um mercado 

fortemente concentrado, tendendo ao monopólio. O impacto na variável resposta de altos 

índices de concentração possivelmente deve ser nulo. 
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É importante notar que os testes apresentados indicam relação significante e positiva entre 

força legal e profundidade da informação. Isto reforça a complementariedade das duas 

instituições. Ambientes legais favoráveis ao credor e sistemas de informações de crédito são 

instituições complementares e importantes para o funcionamento do mercado de crédito. 

Reforçando este resultado, a proxy de eficiência legal também foi significante, indicando que 

a velocidade de recuperação dos contratos enriquece as informações de mercado. 

 

Tabela 6.4 – determinantes da profundidade das informações compartilhadas 

 

Nota 1: Elaborado pelo autor 

Nota 2: As equações estimadas podem ser vistas nas colunas numerada de (1) a (2) e as variáveis de 

interesse juntamente com seus níveis de significância e desvio padrão encontram-se nas linhas. As 

equações (1) a (2) foram desenvolvidas usando o método de efeitos fixos. 
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Gráfico 6.4 – Impacto do HHI na profundidade das informações compartilhadas (equação (2) 

da Tabela 6.4) 

 

    Nota: Elaborado pelo autor 

 

 

As coberturas dos sistemas de informação públicos e privados também se mostraram 

significantes na decomposição do índice de profundidade de informação de crédito. 

Significante também foi o tamanho da economia (PIB real). Este resultado pode indicar que 

países mais ricos possuem mais condição de investir em sistemas avançados de coleta, 

armazenamento e distribuição de dados. 

O teste de Hausman realizado na equação (1) confirma o método de efeitos fixos (Figura 

6.4.1). Já o teste realizado na equação (2) aponta uso de efeitos aleatórios (Figura 6.4.2). 

Porém, segundo Wooldridge (2011), ao se usar dados de países ou cidades frequentemente é 

racional se pensar em estimar os efeitos não observados fixos ao longo do tempo, ou seja, usar 

o método de efeitos fixos. Sendo assim, preferiu-se considerar os resultados da equação (2), 

usando o método do efeito fixo. 

 

Figura 6.4.1 – Resultado para o teste de Hausman na equação (1) da Tabela 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b = consistente sob Ho e Ha, obtido a partir de xtreg 

 
B = inconsistente sob Ha, eficiente sob Ho, obtido a partir 
de xtreg 
 
Teste: Ho: diferença nos coeficientes não sistemáticos 

chi2 (6) = (b-B) '[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 

 
= 19,35 

 
Prob> chi2 = 0,0036 



74 
 

Figura 6.4.2 – Resultado para o teste de Hausman na equação (2) da Tabela 6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. COBERTURA DO BUREAU PÚBLICO 

 

 

A existência do bureau público é causada pela necessidade do supervisor bancário de 

monitorar o sistema. Na sessão 2.2, foram colocadas as limitações que esta motivação cria à 

cobertura do bureau público. 

Neste sentido, o número de bancos ou a concentração bancária não deveriam influenciar na 

cobertura do bureau público. O bureau público não necessita de escala para se materializar, 

posto que este existe geralmente por força de lei. Como os reguladores têm poder para forçar 

o compartilhamento de informação, espera-se que a concentração bancária não seja 

significante para explicar a cobertura do bureau público. (OECD) 

A equação (1) da Tabela 6.5, especificada na sessão 5.4, aponta que a influência do número 

de bancos é não significante. Este resultado converge com a literatura na medida em que não 

indica a necessidade de escala para a cobertura do bureau público. O regulador pode forçar o 

compartilhamento de informação dos participantes do mercado. Outras variáveis podem ser 

analisadas, reforçando este resultado. (JAPELLI; PAGANO, 2000; OECD) 

A concentração bancária não foi significante para explicar a cobertura do sistema público de 

informação. Resultado esperado e alinhado com o escopo deste bureau. Sendo a troca de 

dados pelos sistemas públicos, regulado por lei, não há motivo para o HHI ser significante. 

Seguindo na mesma linha, o PIB real é não significante para explicar a cobertura do bureau 

público. Este resultado indica que o tamanho da economia não influencia na abrangência da 

b = consistente sob Ho e Ha, obtido a partir de xtreg 

 
B = inconsistente sob Ha, eficiente sob Ho, obtido a partir 
de xtreg 
 
Teste: Ho: diferença nos coeficientes não sistemáticos 

 
chi2 (7) = (b-B) '[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 
             

= 9,41 
 
Prob> chi2 = 0,2245 
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população com dados de crédito disponível. Vale pontuar que Djankov, Mcliesh e Shleifer 

(2007), usando dados em cross section, encontraram uma relação negativa entre a cobertura 

do bureau público e a renda per capita, indicando que países ricos tinham menor cobertura nos 

sistemas públicos, usando para a distribuição de dados, os bureaus privados. O tamanho da 

população também não é significante. 

O teste mostrou que há relação entre o índice de força do direito legal e a cobertura do bureau 

público. A proxy eficiência do ambiente legal também foi significante e teve o sinal esperado. 

Estes resultados indicam que um ambiente legal que favorece o cumprimento dos contratos 

também favorece a cobertura da população com informações de crédito disponíveis. Pode-se 

imaginar que mais dados são disponibilizados quanto mais sólido e ágil for a legislação de 

direito do credor. 

 

Tabela 6.5 – determinantes da cobertura do bureau público 

 

Nota 1: Elaborado pelo autor 

Nota 2: As equações estimadas podem ser vistas nas colunas numerada de (1) a (2) e as variáveis de 

interesse juntamente com seus níveis de significância e desvio padrão encontram-se nas linhas. As 

equações (1) a (2) foram desenvolvidas usando o método de efeitos fixos. 
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O teste de Hausman realizado na equação (1) indica a presença de efeitos fixos (Figura 6.5).  

 

Figura 6.5 – Resultado para o teste de Hausman na equação (1) da Tabela 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. COBERTURA DO BUREAU PRIVADO 

 

 

Na especificação (1) da Tabela 6.6 verifica-se que quanto maior o número de bancos e 

financeiras, maior a cobertura do bureau privado. Isto sugere o fato de que quando um grupo 

de bancos decide compartilhar informação, há incentivo para outros também participarem, 

conforme teorizam Pagano e Jappelli (1993). O teste feito indica a significância das 

financeiras na determinação da cobertura do bureau privado. Como dito na sessão 2.2, este 

tipo de sistema de informação privado possui um escopo maior de cobertura. 

A concentração bancária defasada em um período (HHI_lg1) não impacta na cobertura. Este 

resultado reforça o argumento anterior. Se há participantes do mercado trocando informação, 

o melhor aos outros bancos é participar do sistema. 

Com este resultado e o encontrado nos itens 6.4 e 6.5, pode-se dizer que concentração 

bancária impacta na profundidade dos dados compartilhados, mas não na cobertura. Os 

benefícios do compartilhamento de informação à avaliação de risco dos clientes feita pelos 

bancos, incentiva ao menos a troca de informações negativas entre os participantes. 

(PADILLA; PAGANO, 2000) 

 

b = consistente sob Ho e Ha, obtido a partir de xtreg 
 
B = inconsistente sob Ha, eficiente sob Ho, obtido a partir 
de xtreg 
 
Teste: Ho: diferença nos coeficientes não sistemáticos 
 
chi2 (6) = (b-B) '[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 
 

= 24,84 
 
Prob> chi2 = 0,0004 
 
(V_b-V_B não é definida positiva) 
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Tabela 6.6 – determinantes da cobertura do bureau privado 

 

Nota 1: Elaborado pelo autor 

Nota 2: As equações estimadas podem ser vistas nas colunas numerada de (1) a (2) e as variáveis de 

interesse juntamente com seus níveis de significância e desvio padrão encontram-se nas linhas. As 

equações (1) a (2) foram desenvolvidas usando o método de efeitos fixos. 

 

 

Assim como no ensaio 6.5, o tamanho da economia (PIB real), não interfere na cobertura dos 

bureaus privados. Este resultado vai contra Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007), os quais 

encontraram usando dados em cross section, que quando maior a renda per capita de um país, 

maior a cobertura do bureau privado.  Por este motivo, esperava-se a mesma relação para o 

PIB. 

O índice de força do direito do credor também é significante como determinante da cobertura 

dos bureaus privados. Ao contrário do encontrado no ensaio 6.5, a proxy de eficiência do 

sistema legal não foi significante. A agilidade na execução de contratos pode ter tido sua 

importância reduzida na equação, pois este dado é apenas um dos tipos de informação 
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coletados pelos bureaus privados. Estes têm outras fontes de informação, como financeiras e 

serviços públicos. 

O teste de Hausman para o determinante do bureau privado não foi conclusivo (Figura 6.6.). 

Como há 35% de correlação entre os erros e as variáveis explicativas, optou-se por usar o 

método de efeitos fixos. 

 

 

Figura 6.6 – Resultado para o teste de Hausman na equação (1) da Tabela 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. RESUMO DAS DISCUSSÕES 

 

 

O ensaio 6.1 indica que há retorno decrescente para direito do credor em relação à 

inadimplência. Níveis iniciais baixos do índice de força do direito legal implicam em um 

impacto na margem, maior (negativo), na inadimplência. Neste ensaio também foram 

encontrados indícios que um alto nível de força legal aumenta a taxa de atraso. Isto pode estar 

relacionado ao default estratégico, onde o cliente escolhe não pagar mesmo tendo condições, 

devido à rigidez excessiva da proteção do credor. 

Este ensaio também indica retornos decrescentes para o índice de profundidade das 

informações compartilhadas. Níveis iniciais baixos do indicador apresentam impacto marginal 

maior (negativo) na inadimplência. Também se encontrou significância no impacto da 

cobertura do bureau público na inadimplência. Quanto maior a cobertura do bureau menor a 

inadimplência. Uma avaliação não linear da variável indicou, no entanto, que o impacto 

b = consistente sob Ho e Ha, obtido a partir de xtreg 

 
B = inconsistente sob Ha, eficiente sob Ho, obtido a partir 
de xtreg 
 
Teste: Ho: diferença nos coeficientes não sistemáticos 

 
chi2 (7) = (b-B) '[(V_b-V_B) ^ (-1)] (b-B) 
 

= -5,52 Chi2 <0 ==> 

 
modelo montado sobre estes dados não cumpre os pressupostos 
assintóticos do teste de Hausman. 
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negativo (esperado) na inadimplência só acontece depois de um nível mínimo de cobertura. O 

resultado indica que é necessário que uma parcela mínima da população tenha informações de 

crédito disponíveis para que a inadimplência seja reduzida. Isto porque a maior quantidade de 

informação disponível melhora o conhecimento do banco acerca das características dos 

tomadores, permitindo uma melhor avaliação das probabilidades de pagar. Como 

consequência, melhora a qualidade dos clientes tomadores (alocação de crédito), reduzindo a 

inadimplência. (KALLBERG; UDELL, 2003; JAPPELLI; PAGANO, 2000) 

Diferente de Kallberg e Udell (2003) e Jappelli e Pagano (2000), não se encontrou relação 

entre a cobertura privada e a inadimplência no teste 6.1. 

No ensaio 6.2, corroborando Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007), as coberturas dos bureaus 

públicos e privados impactaram positivamente o volume de crédito como percentual do PIB. 

No entanto, o índice de força do direito legal parece possuir um nível mínimo para começar a 

fazer efeito (positivo) no volume de crédito como percentual do PIB. 

Nos ensaios 6.1 e 6.2, a interação entre as instituições de direito legal e compartilhamento de 

informação foram significantes. Seguindo resultado semelhante de Djankov, Mcliesh e 

Shleifer (2007), há indícios que as duas instituições são complementares. O ensaio 6.4 

também mostrou que há relação significante entre estas variáveis. 

O resultado do ensaio 6.3, indicou que direito legal e compartilhamento de informação 

impactam o spread através da inadimplência. O ensaio 6.1 mostrou que estas mesmas 

variáveis reduziam a taxa de atraso, mitigando, portanto um componente importante do 

spread, a inadimplência. 

No ensaio 6.4 mostrou-se que o índice de concentração bancária (HHI) impacta 

negativamente o índice de profundidade das informações compartilhadas. Ou seja, quanto 

maior a concentração bancária, menor o índice de profundidade das informações 

compartilhadas. É interessante notar a complementariedade dos testes 6.5 e 6.6. Nestes 

ensaios mostrou-se que o HHI não impacta a cobertura dos bureaus. Como o HHI reduz a 

profundidade das informações compartilhadas, mas não a abrangência do bureaus, os 

resultados indicam que a concentração deve reduzir a troca de informações positivas, mas não 

de atrasos.  

O teste 6.5 confirmou o indicado pela literatura ao mostrar que cobertura pública é alimentada 

por informações exigidas legalmente pelo regulador. A cobertura pública não depende da 
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concentração bancária, do tamanho da economia do país ou do número de participantes do 

mercado. Este tipo de sistema de informação não depende de economia de escala para existir. 

Mostrado no teste 6.5, o índice de força do direto legal e a proxy de eficiência do sistema 

jurídico, aumentam as informações compartilhadas nos bureaus públicos. Isto deve acontecer 

porque quanto mais rígido o sistema legal e mais ágil a aplicação de contratos, mais 

informação disponível para ser coletada, armazenada e distribuída. 

No ensaio 6.6, mostrou-se que os bureaus privados, por serem um mecanismo voluntário de 

troca de dados, dependem do número de participantes do mercado, indicando a necessidade de 

economias de escala. Deste modo, se há bancos trocando informação, há incentivo aos demais 

a fazerem o mesmo. Reforçando este raciocínio, o HHI não influencia na cobertura dos 

bureaus privados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho discutiu questões relativas à seleção adversa e risco moral no mercado de 

crédito na forma de ensaios. Os conceitos teóricos de seleção adversa e risco moral assim 

como suas implicações para variáveis como spread, inadimplência, volume de crédito como 

percentual do PIB entre outras foram discutidas no capítulo 2. Neste mesmo capítulo 

introduziu-se a noção do compartilhamento de informação como possível solução para estes 

problemas. 

Os ensaios apresentados buscaram entender como o compartilhamento de informação melhora 

os indicadores do mercado citados acima (inadimplência, volume de crédito com percentual 

do PIB, dentre outros). Para isso, buscou-se, à luz da revisão bibliográfica, construir e 

interpretar equações que testavam as teorias levantadas pelos autores consultados.  

Um diferencial apresentado por este trabalho é o tratamento empírico para a questão do 

compartilhamento de informação. São poucos os artigos que o fazem, como Djankov, Mcliesh 

e Shleifer (2007) e Kallberg e Udell (2003). Além disso, trabalhou-se com dados em painel, 

técnica utilizada apenas em Djankov, Mcliesh e Shleifer (2007), e de forma a complementar 

aos estudos em cross section. Vale notar também que os dados aqui utilizados são mais 

recentes (2003 a 2010) do que aqueles empregados na literatura citada acima. 

Deve-se notar também que nenhum trabalho empírico traz a discussão do impacto da 

concentração bancária no compartilhamento de informação. Os trabalhos encontrados sobre o 

tema tratam o problema de maneira teórica, como em Pagano e Japelli (1993), Japelli e 

Pagano (2000), Padilla e Pagano (1997). A contribuição para este ponto foi feita no capítulo 

6, mostrando que o índice de concentração bancária tem impacto significante e negativo no 

indicador de profundidade de informação de crédito trocada entre os bancos. Este resultado 

indica que a concentração bancária pode limitar a profundidade das trocas de informação de 

crédito. Daí pode-se derivar como sugestão de política pública, a necessidade da atenção do 

regulador à concentração bancária do mercado, evitando problemas de incentivos 

relacionados à assimetria informacional. 

Outros dois resultados encontrados em relação ao impacto da concentração bancária na troca 

de informação são aqueles que mediram sua influência na cobertura dos sistemas de 
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informação. Nestes ensaios mostrou-se que a concentração bancária não tem significância na 

cobertura dos bureaus, sejam eles, públicos (sessão 6.5) ou privados (sessão 6.6). 

Este conjunto de resultados pode indicar que a economia de escala dos sistemas de 

informação pode possuir mais efeito na cobertura dos bureaus que a própria concentração 

bancária. Ou seja, uma vez que um participante decidiu disponibilizar informação, os outros 

também são incentivados a fazê-lo, aumentando taxa da população com informações de 

crédito disponíveis nos bureaus. Já a concentração bancária pode influenciar no tipo de 

informação compartilhada. Mesmo em um mercado concentrado, há interesse dos bancos em 

compartilhar indicadores de inadimplência (negativos). No entanto, as características dos 

clientes, (informações positivas), podem permanecer como informação privada a cada 

participante do mercado. 

Outro ponto importante de discussão apontado no capítulo 6 foi a complementariedade entre 

as instituições de força legal e o compartilhamento de informação. Há a indicação de que 

estes funcionam melhor juntos, ou seja, são complementares, vide Djankov, McLiesh e 

Shleifer (2007) e Doing Business (2012). Estes resultados foram obtidos nas equações da 

sessão 6.1, 6.2 e no ensaio da sessão 6.4, comprovando a importância das instituições de 

direito legal do credor e compartilhamento de informação para o mercado de crédito. 

Os ensaios incluíram não linearidades nas variáveis de interesse. Os trabalhos empíricos 

existentes não utilizam este tipo de artifício. 

Como tópico de pesquisa futura sugere-se a avaliação do impacto do compartilhamento de 

informações positivas no mercado de crédito. O indicador de profundidade de informação de 

crédito do Doing Business utilizado neste trabalho possui como critério, a troca de 

informações positivas. No entanto, seria interessante decompor este indicador em seus seis 

quesitos para avaliar o impacto destes individualmente, principalmente o referente ao 

compartilhamento de características dos tomadores. 
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