
1200200454
1111'" 11111111 I 11111111111111 I II1111 I11

o USO DE INFORMAÇÕES EXTERNAS NO
MERCADO DE CRÉDITO

Lauro Gonzalez



o USO DE INFORMAÇÕES EXTERNAS NO
MERCADO DE CRÉDITO

Banca Examinadora

Prof. Orientador: Alkimar Moura

Prof. : Armando Castelar Pinheiro

Prof. :João Carlos Douat



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

LAURO GONZALEZ

o USO DE INFORMAÇÕES EXTERNAS NO
MERCADO DE CRÉDITO

~ UllmlllU I1II
1200200454

Dissertação apresentada ao Curso de

Pós-Graduação da FGV/EAESP.

Área de Concentração: Economia de

Empresas como Requisito para

obtenção do título de mestre em

Economia de Empresas.

Orientador: Prof. Alkimar Moura

SÃO PAULO

2002



GONZA.LEZ,Lauro. O uso de informações externas no mercado de crédito.
São Paulo: FGV/EAESP, 2002. (Dissertação apresentada ao Curso de Pós-
Graduação da FGV/EAESP. Área de Concentração: Economia de Empresas).

..•.

Resumo: Trato do problema da assimetria de informação no mercado de crédito e
do uso da informação externa como forma de minimizar esse efeito negativo.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo discutir os efeitos da utilização de mecanismos

de troca de informações, ou compra de informação externa1, realizada através de

bureaus de crédito, doravante abreviados "CB" (do inglês credit bureau), em um

mercado de crédito caracterizado pela existência de assimetria de informação.

Obviamente, a existência dos CB visa minimizar os efeitos negativos da assimetria

de informação para o mercado de crédito. Basicamente, este trabalho será

composto por uma revisão bibliográfica e uma abordagem empírica para o
mercado brasileiro.

A chamada economia da informação assimétrica lida com situações onde, em

meio a uma transação econômica, uma das partes envolvidas detém, de maneira

exclusiva, alguma informação relevante. São três os tipos de informação

assimétrica: ex-ante, ou seleção adversa, ínterim e ex-posto Estes últimos

conhecidos, respectivamente, como risco moral e custo de monítorarnento"

O exemplo mais conhecido dos efeitos da assimetria de informação sobre as

transações econômicas é o mercado de carros usados, ou lemmons, analisado de

maneira seminal em Akerloff (1970). Neste mercado, o equilíbrio tende a ser

afetado pelo fato de o comprador desconhecer as reais condições dos veículos

postos à venda. O que parece ser uma boa compra pode acabar revelando o
gosto amargo de um nível de qualidade indesejável.

Além disso, economia da informação assimétrica ganha mais espaço, dentro da

literatura de bankíng, quando se discute a própria existência da intermediação

1 Neste trabalho, troca de informação ou compra de informação externa terão sentido semelhante.
Também poder-se-ia falar em compartilhamento de informação. Todos estes termos estão sendo
usados como tradução de inforrnation sharing.
2 Alguns autores falam exclusivamente em informação assimétrica ex ante e ex post, tratando o
custo de monitoramento como uma causa do risco moral. Este último, para os propósitos deste
trabalho, será considerado como qualquer ocorrência .de informação assimétrica depois da
operação.
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financeira, ou, em um sentido mais estreito, dos bancos. Um dos argumentos diz

respeito aos custos de transação, onde, de forma análoga aos intermediários das

organizações industriais tradicionais, os brokers e dealers do mercado financeiro

contornariam o problema das fricções nas tecnologias de transação, comprando e

vendendo títulos para tomadores e depositantes, cujos desejos são bastante

diferentes quanto a prazo, montantes etc... Portanto, caberia aos bancos, aqui

entendidos como agentes da intermediação financeira, adequar essa situação e

permitir o funcionamento do mercado. Em suma, nesta abordagem, os bancos

poderiam ser encarados como espécies de coalizões de tomadores e doadores de

recursos, cujos objetivos são a exploração de economias de escala e escopo nas
tecnologias de transação.

Entretanto, a natureza dos custos de transação se modificou. Com o

desenvolvimento da informática e das telecomunicações, é possível argumentar

que a importância dos custos de transação se reduz, fragilizando as justificativas

acima para existência dos bancos. Daí a constatação segundo a qual existiriam

formas específicas de custos de transação geradas a partir de imperfeições de

mercado causadas por assimetria de informação. Surge assim a vertente que

vislumbra os bancos como coalizões cujos objetivos, desta feita, são explorar

ganhos de escala e escopo nas "trocas de informação". Portanto, os argumentos

acima destacam fortemente a importância da economia da informação
assimétrica.

Dentro desta idéia de intermediação financeira como uma coalizão de tomadores

e aplicadores de recursos, que exploram ganhos de escala na troca de

informação, é possível destacar os modelos desenvolvidos em Diamond e Dybvig

(1983), Ramakrishnan e Thakor (1984). E, a partir daí, chegar-se-ia aos modelos

que, em um ambiente de assimetria de informação, consideram a presença de

uma central de informação (CB) e seus efeitos para bancos e tomadores.
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Ou seja, incorpora-se aos modelos o fato de que, em vária situações, os bancos

incrementam sua capacidade de obter informações relevantes dos tomadores

através da troca centralizada de informações, viabilizada pelo funcionamento de

um CB . Os resultados teóricos indicam que a troca de informações através de um

CB é importante por possibilitar aumento no grau de competitividade dentro dos

mercados de crédito, melhora na eficiência de alocação creditícia e aumento no
volume de empréstimos.

Diante dos resultados dos modelos acima, é interessante verificar as

características da utilização dos CB no mercado brasileiro de crédito. Por

exemplo, quais são os segmentos de mercado que mais utilizam informação

externa e qual o peso destas informações no processo decisório de crédito. Dada

a limitação na abertura de informações por parte dos bancos, essa abordagem é

eminentemente qualitativa. Para uma análise quantitativa, é necessário utilizar

informações agregadas para todo o sistema bancário, o que tende a limitar a

possibilidade de verificação de alguns resultados teóricos. Pata citar apenas um, o

impacto do uso da informação externa na rentabilidade de crédito demandaria

controlar, por exemplo, o grau de sofisticação da cultura de crédito das

instituições, tarefa complicada face à ausência de informações vindas dos bancos.

Sendo assim, o capítulo 1 discutirá os diferentes tipos de informação assimétrica

no contexto do mercado de crédito. Posteriormente, serão exemplificados, de

maneira sucinta, os efeito da assimetria de informação no mercado de crédito,

destacando a possibilidade da seleção adversa e do risco moral gerarem

situações onde há racionamento de crédito, conforme proposto, respectivamente,

por Stiglitz e Weiss (1981) e Bester e Hel/wig (1987). Este capítulo objetiva

colocar, de maneira formal, os problemas derivados da assimetria de informação

no mercado de crédito, sem preocupação com os mecanismos de troca de
informação através dos CB.
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o capítulo 2 trata especificamente dos modelos que discutem a troca de

informação através do CB e seus impactos no tamanho do mercado de crédito

(volume),nas taxas de juros cobradas e nas as taxas de default. Nestes modelos,

o problema da assimetria de informação é tratado de acordo com a ocorrência ex-

ante ou ex-post . Ou seja, os bancos se vêem diante de problemas envolvendo
seleção adversa ou risco moral.

O capítulo 3 apresentará uma avaliação qualitativa sobre o uso da informação

externa por parte dos bancos brasileiros. Este capítulo fará uma descrição sobre a

forma pela qual o mercado de crédito brasileiro está segmentado e as demandas

específicas de cada um destes segmentos junto aos CB. Ou seja, serão avaliados

para quais casos a consulta ao CB é insumo fundamental para decisão de

aprovar uma operação, assim como os segmentos onde esta consulta é menos

importante ou até irrelevante. Serão avaliados ainda números relativos ao uso da

Serasa como fonte de informação assim como os efeitos sobre os bancos, tanto

em termos de rentabilidade como em termos de foco ou segmento de atuação.

O último capítulo objetiva uma análise quantitativa dos resultados dos modelos do

capítulo 2. Para tanto, serão analisadas as séries de tempo relativas a

empréstimos e uso de informação externa. A técnica de análise das séries

envolverá testes de cointegração , verificando empiricamente a relação de longo

prazo esperada entre as séries. Por fim, será apresentada uma conclusão geral
sobre o tema.
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1. OS EFEITOS DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO NO MERCADO DE
CRÉDITO

1.1 Caracterização dos Tipos de Informação Assimétrica

o mercado de crédito é notadamente marcado pela assimetria de informação. É

exatamente por essa razão que os bancos alocam vultosas quantias de recursos

para tentar diminuir a probabilidade de erro na avaliação dos tomadores. Sem

dúvida, a informação assimétrica a priori, ou seleção adversa, constitui um dos

grandes desafios dos gestores do risco de crédito. Não ser capaz de diferenciar os

tomadores implica maiores riscos, provisões de perda insuficientes, inadequação

de capital e sub-precificação das operações de crédito.

Há ainda o problema da informação assimétrica a posferiori, o risco moral. Este

advém do fato de os bancos não participarem da condução e do gerenciamento

dos projetos que financiam. Isso pode ser fruto de uma política interna de

manutenção de imagem e reputação, que podem ser abaladas com atitudes de

ingerência nos negócios dos clientes. Além disso, pode haver algum tipo de

impedimento legal a esse procedimento, como, por exemplo, no caso de

liqüidação de uma empresa, quando um banco pode ser prejudicado no

ressarcimento de recursos emprestados pelo fato de haver interferido na

condução do projeto. Em última instância, o envolvimento implica co-

responsabilidade, o que pode sujeitar o banco a outros riscos, como ser acionado
judicialmente pelos demais credores.

Uma vez que os recursos foram emprestados, o que deve entrar em ação são os

mecanismos que garantem o cumprimento dos contratos. Acontece que, na

maioria das vezes, o alcance destes mecanismos é bastante limitado. Daí o
surgimento do risco moral no mercado de crédito.

Tanto no problema da seleção adversa como no risco moral, a taxa de juros

cobrada nas operações desempenha papel crucial. No primeiro caso, age como
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um "mecanismo de seleção", qual seja, os tomadores observam as taxas e

escolhem recorrer ou não ao empréstimo. A partir de determinadas magnitudes de

taxas, apenas aqueles agentes cujos projetos são mais arriscados recorrerão ao

mercado. Ou seja, há, de fato, uma seleção via taxa de juros, cujas alterações

afetam a natureza de -risco do conjunto de tomadores. A seleção adversa surge

quando aumentos nas taxa de juros elevam o risco do conjunto de tomadores,

produzindo um efeitonegativo sobre o retorno esperado do banco.

No caso do risco moral, a taxa de juros não age como mecanismo de seleção,

mas sim como "mecanismo de incentivo", afetando as decisões dos tomadores

depois da obtenção do empréstimo. Precisamente, o risco moral ocorrerá se

elevações das taxas de juros induzirem os tomadores a investir em projetos que

trazem ao banco uma taxa de retorno inferior àquela que poderia ser auferida em

outro projeto, igualmente possível de ser escolhido.

1.2 Efeitos Adversos da Assimetria de Informação: Equilíbrio com
Racionamentode Crédito

A seguir serão apresentados modelos teóricos que exemplificam o efeito negativo

do racionamento de crédito em um contexto de seleção adversa e risco moral. O

racionamento de crédito deve ser entendido como uma situação em que parte da

demanda não é atendida, mesmo quando existem tomadores capazes e dispostos

a pagar as taxas de juros e cumprir as demais exigências contratuais requeridas

para a obtenção do empréstimo. Nestes modelos, o retorno esperado do banco

não é uma função monotônica da taxa de juros. O racionamento de crédito ocorre

desta não-monotocidade. O gráfico abaixo exemplifica essa situação:
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Gráfico (1.1)

Retorno esperado pelo banco como função da taxa de juros nominal

retorno
esperado
pelo banco

7t (r*) .

r* taxa de juros nominal

Conforme o gráfico acima, quanto maior a taxa de juros, maior será o retorno

esperado pelo banco, até que a taxa de juros r* seja alcançada. Para taxas de

juros maiores, o retorno esperado cai. Considerando que a oferta depende do

comportamento dos depósitos nos bancos; e se os ofertantes sabem da relação

entre retorno esperado e taxa de juros dada pelo gráfico, a oferta de crédito terá

uma forma particular, conhecida como "backward bending supp/y"

Gráfico (1.2)
Oferta e demanda por crédito

volume
de
crédito

r* taxa nominal de juros

Considerando a demanda 01, o ponto A no gráfico corresponde ao equilíbrio

competitivo, não ocorrendo qualquer situação caracterizada pelo racionamento de
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crédito. Entretanto, no caso da demanda ser representada por D2, ter-se-á uma

situação de equilíbrio com racionamento, representado pelo segmento CB.

1.3 Modelo Stiglitz e Weiss (1981)

Em Stiglitz e Weiss (1981), a assimetria de informação, per se, pode gerar

racionamento de crédito. É importante sublinhar que o resultado do modelo

apresenta situação de equilíbrio com racionamento como uma possibilidade

teórica e não como uma efeito inevitável.

A hipótese básica diz que os tomadores de empréstimo possuem um parâmetro e,
que caracteriza o risco de cada um. Maior valor do parâmetro, maior o risco. A

seleção adversa surge pelo fato de os bancos serem incapazes de observar, em

cada caso, o valor deste parâmetro, sabendo apenas como e se distribui na

população de potenciais interessados no empréstimo. Obviamente, cada tomador

agirá conforme uma participation constraint, e as características do empréstimo

oferecido pelo banco, notadamente a taxa de juros cobrada, afetarão a natureza

de risco daqueles que efetivamente recorrerão ao banco.

O modelo supõe ainda que cada tomador oferece o mesmo montante de garantia,

C, que, portanto, não pode ser usada como mecanismo de screening. O contrato

de empréstimo é padrão, estabelecendo o pagamento de uma quantia fixa R, caso

o projeto tenha êxito. Não havendo êxito, o banco se apropria de todo o valor de

seu fluxo de caixa gerado pelos tomadores. Estes últimos não têm opção de diluir

o financiamento dos projetos junto a mais de um banco, ou seja, os projetos são

indivisíveis. Bancos e tomadores são neutros ao risco. Sendo y o fluxo de caixa

dos agentes que recorrem a empréstimos, o lucro esperado" destes é dado por:

3 Obviamente, este lucro refere-se, exclusivamente, às operações realizadas com os recursos
captados pelas empresas no formato do contrato padrão, anteriormente mencionado. Este último,
por sua vez, gera uma função lucro convexa.
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7r{y) = max (-C, y-R) (1.1)

Adicionalmente, é suposto que o lucro esperado é uma função crescente do

parâmetro de risco a. Ou seja, valores elevados devem indicar distribuições mais
dispersas de fluxos de caixa y.

Como já mencionado, cada empresa tem um valor de lucro esperado abaixo do

qual não recorrerá ao banco. Chamando este valor de 7rmin. recorrerão ao banco

aquelas empresas cujos lucros esperados sejam maiores do que 7rmin. Para este

valor de lucro esperado, deve existir pelo menos um valor fr tal que:

E[ 7r{y) / frJ =7rmin (1.2)

Portanto, existe um intervalo de a para o qual uma parcela da população demanda

empréstimos. Em outras palavras, apenas aqueles tomadores com um nível
mínimo de risco recorrerão aos bancos.

Quanto aos bancos, seu lucro esperado depende diretamente da taxa de juros

cobrada por cada empréstimo, R. Depende também , ainda que indiretamente, da

distribuição dos fluxos de caixa das empresas que tomaram recursos. Deste

modo, qual seria o efeito de um aumento das taxas de juros sobre o lucro

esperado dos bancos? Para cada empréstimo concedido e efetivamente liqüidado,

o retorno seria maior. Precisamente, para cada tomador, correspondente a um

dado a, o lucro aumenta. Por outro lado, (1.2) indica que um menor lucro esperado

das empresas tomadoras corresponderá a um maior valor fr, para um dado 7rmin.

Portanto, o efeito de um aumento de juros para o lucro esperado dos bancos, em

um ambiente de informação assimétrica, é ambíguo. Se, por um lado, o retomo

esperado por tomador é maior, por outro, o conjunto de tomadores que

permanecem recorrendo ao banco é mais arriscado. A natureza de risco dos

tomadores se altera conforme as taxas de juros cobrada. O resultado final dos
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dois efeitos acima dependerá da distribuição de B. Surge então a possibilidade de

o lucro esperado dos bancos não manter uma relação monotânica com a taxa de

juros cobrada.

Se a distribuiçâo de B gerar uma função lucro com essas características, então a

seleção adversa estará, per se, gerando a chamada backward bending supp/y of

credit e o equilíbrio com racionamento de crédito,mesmo em um ambiente

competitivo. Relembrando que esse resultado é apenas uma possibilidade, não

necessariamente ocorrererá.

1.4 Modelo Baseado em Besfere He//wig (1987)

Supondo uma economia onde as empresas necessitam tomar recursos para

financiamento de projetos cujo tamanho é normalizado em "um". Tendo obtido os

recursos necessários, as empresas podem optar entre duas tecnologias. A

tecnologia "boa" produz G, com probabilidade 7rG e a tecnologia "ruim" produz B,

com probabilidade 7ra. Portanto, os retornos esperados são, respectivamente, lrGG

e lraB, conforme a escolha da tecnologia. Assume-se que somente a tecnologia

boa produz um valor presente líqüido positivo: lrGG > 1 > lraB. Adicionalmente,

B > G, o que implica, lrG> 7ra. A possibilidade de risco moral advém da hipótese

segundo a qual o êxito do projeto pode ser observado pelo banco, que, entretanto,

não tem como verificar qual foi a tecnologia escolhida pela empresa. Se esta

obtiver êxito, pagará um valor fixo R ao banco. Caso contrário, supõe-se que o

esse retorno será zero. Obviamente, o ideal para o banco seria a escolha da

primeira tecnologia e a taxa de juros cobrada desempenhará papel crucial nesta

escolha".

A tecnologia boa será escolhida se e somente se:

lrG (G-R) > lra (B-R) (1.3)

4 o montante R pode ser interpretado como o valor do empréstimo acrescido da taxa de juros cobrada.
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É possível determinar o valor de R a partir do qual a tecnologia ruim será

escolhida: Igualando (1.3):

(1.4)

Ou seja, para a tecnologia boa só será escolhida se R for menor ou igual a R* .

Para o banco, o retorno esperado, p, passa a ser uma função do montante de

repagamento R. Se R for menor ou igual a R*, o retorno esperado será 7rGG, caso

contrário, 7raB. Seguindo a restrição de participação, mencionada anteriormente,

as empresas não recorrerão caso R seja maior do que B. A oferta de crédito por

parte do banco é função do retorno esperado:

Se = S (p(R)) (1.5)

Se a oferta de crédito for infinitamente elástica e os bancos forem tomadores de

preços, poderá haver dois equilíbrios, onde as taxas de juros cobradas, supondo

R1 e R2, com R1 > R2, refletirão as probabilidades de sucesso das duas

tecnologias disponíveis. Se, entretanto, os bancos forem capazes de fixar preços,

R2 não seria poderia representar equilíbrio, uma vez que os tomadores seriam

atraídos por qualquer taxa marginalmente superior a R1. O problema do

racionamento de crédito surge quando adota-se a hipótese mais realista de uma

oferta de crédito que não é infinitamente elástica. Isso advém de uma função

depósito bancário, S (p), que não é infinitamente elástica.

Em Bestere Hel/wig (1987), há duas possibilidades, sendo que a oferta de crédito,

S (p(R)), atinge máximos globais ou locais em R*. Então, à maneira de Stiglitz e

Weiss (1981), surge a possibilidade de racionamento de crédito. Mais

precisamente, se a oferta de crédito não for estritamente crescente em p, o

racionamento de crédito ocorrerá se
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O> S (p(R)), (1.6)

Onde O representa a demanda de crédito para uma dada taxa de juros, no caso,

aquela relacionada ao montante R*.

Apesar da exposição acima ser bastante simplificada, apenas colocando em tela

os principais pontos de Bester e Hellwig, deve ter ficado claro a forma pela qual a

assimetria de informação depois da operação pode afetar o equilíbrio do mercado

de crédito. Mesmo introduzindo um valor colateral, C, os resultados aqui descritos

não se alteram, bastando trocar R* por R* +C. O fato é que a taxa de juros

cobrada confirma o que foi dito anteriormente, qual seja, age como um mecanismo

de incentivo, afetando as decisões ex post de maneira a produzir um efeito

negativo, no caso, racionamento.
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2. MODELOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO NO MERCADO DE CRÉDITO

2.1 Aspectos Gerais da Construção dos Modelos

Em geral, os ' -los tomam a falha de informação de maneira exógena e, a

partir daí, dei ''7.sultadoscomo racionamentos de crédito (capítulo 1) e

diferenças en , de juros básicas e finais, como em King (1986), Uma

das formas . nar essa possível falha de mercado é a troca de

informações. f.\:.; , .ando que os bancos podem ser vistos como instituições

cujo surgimento se justifica pela possibilidade de reduzir custos na reunião de

informações, ou seja, encontrar, coletar, processar e distribuir informação são

atividades que envolvem economias de escala e de escopo.

Ao invés de supor exogenamente a troca de informações no mercado de

crédito, é interessante examinar as razões pelas quais os bancos poderiam

endogenamente passar a trocar informação entre si. Surge então a

problemática acerca da melhor forma de viabilizar esse fluxo de informação. É

possível argumentar que o ideal seria a utilização de central(ais) de informação

de crédito, anteriormente genereralizados como CB.

Vale ressaltar que serão consideradas centrais de informação aquelas

instituições, privadas ou públicas, que permitem, mediante pagamento, a

obtenção de informações relativas a agentes engajados em transações de

crédito. Portanto, na prática, estar-se-ia falando não somente de CB, mas

também, agências de rating, órgãos ou instrumentos de informação ligados às
autoridades reguladoras etc...

Via de regra, o credor consulta uma central de informação a fim de obter

subsídios para sua tomada de decisão. Por esta definição, qualquer

interessado tem acesso à informação, desde que arque com os custos da

operação. Em alguns casos, porém, os CB funcionam como clubes fechados,

onde somente os membros podem consultar as informações, sendo que estes

mesmos membros são obrigados a fornecer suas informações, em um
esquema de reciprocidade.
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Do ponto de vista teórico, é necessário avaliar as questões acima à luz dos

tipos de informação assimétrica existentes, notadamente, a seleção adversa e

o risco moral. Na primeira, banco pode selecionar o "agente errado", qual seja,

na estilística da maior parte dos modelos, classificar como baixo quem é alto

risco e vice-versa. Sobre o risco moral, é necessário colocar em foco o

comportamento do devedor e sua estrutura de incentivos. Em outras palavras,

trocar informação pode afetar o comportamento do devedor a posteriori, o que
alteraria os payoffs esperados dos bancos.

2.2 Troca de Informação e Seleção Adversa

2.2.1 Modelo Pagano e Japelli (1993)

o modelo de Pagano e Japelli (1993) tem como objetivo estabelecer as

condições pelas quais a troca de informação entre os bancos surge de maneira

endógena, em um ambiente onde pode existir seleção adversa. Considerando

um país hipotético, com M cidades, onde há apenas um banco. Cada cidade é

composta por um continum de habitantes distribuídos uniformemente no

intervalo [0,1]. Cada habitante i atribui um valor Vi ao empréstimo, cujo tamanho

é normalizado e igual a "um". Deixando i indexar os indivíduos por valores
decrescentes de Vi, então, Vi = V(1-i).

Em um primeiro momento, admite-se que, para cada cidade, existe um único

banco capaz de financiar os indivíduos (os bancos das demais cidades

enfrentam custos que inviabilizam a concorrência).

A possibilidade de seleção adversa surge pelo fato de uma fração m dos

habitantes se mudar de cidade a cada período. E, para esses "migrantes", os

bancos ( nas M cidades) não sabem diferenciar quem é risco alto e quem é

baixo risco. Já os antigos clientes são perfeitamente distinguidos. Uma fração p
dos indivíduos tem risco baixo, com probabilidade de repagamento igual a Qs .

A parcela restante tem risco alto, com probabilidade de repagamento igual a Qr
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A questão é verificar como os lucros esperados deste banco monopolista local

se comportam diante de possibilidade de haver troca de informação através de

um bureau de crédito. Em outras palavras, haverá incentivo para o banco

promover troca de informação caso seu lucro esperado seja maior nesta
situação.

Não havendo de troca de informação, o lucro esperado do banco pode ser
escrito como:

E(1l") = (1- m)[p(Q~s - R)lr + (1- p )(QrRr - R)Ir] + n{p(QsRm - R) Im,s+(1- P)(QrRm - R) Im,r]

(2.1)

Onde Rs, R; e Rm, são, respectivamente, as taxas de juros cobradas dos

habitantes locais de baixo risco, alto risco e migrantes. R é o custo de capital

do banco. Is e Ir são os valores máximos atribuídos aos empréstimos pelos
agentes de baixo e alto riscos.

Na impossibilidade de distinguir entre os 2 tipos de "migrantes" , o banco acaba

cobrando uma taxa única ,Rm, que pune aqueles indivíduos de baixo risco e,

ao mesmo tempo, favorece aqueles cujo risco é relativamente mais alto. É

possível afirmar que os tomadores de baixo risco "subsidiam" os de alto risco,

promovendo uma externalidade dissipativa, conforme detalhado em Hillier

(1995). Para os antigos clientes, o banco pode diferenciar as taxas de juros,

cobrando Rs e Rr, respectivamente, dos agentes de baixo e alto risco. Vale

notar que aumentos nas taxas cobradas dos migrantes, Rm, além de um

determinado patamar, têm efeito ambíguo sobre o lucro esperado do banco,

uma vez que o ganho maior nos créditos liquidados pode ser superado pela

perda advinda do conjunto mais arriscado de tomadores. Qual seja, para cada

5 Para um tomador de baixo risco: RsQs = vIs logo RsQs = V(1-lsJ de onde Is = 1 - QsR/V.
Racioclnio análogo se aplica a para obter Ir 1- Q,RIV. o total demandado por baixo risco é
dado por Pis.
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empréstimo liquidado, o banco aufere um ganho maior, entretanto, a

inadirnplêncía" poderá aumentar.

À semelhança de Stiglitz e Weiss (1981), visto anteriormente, a taxa de juros

acaba alterando a natureza dos tomadores". Os de menor risco tendem a sair

do mercado. Em outras palavras, os tomadores que recorrem ao banco pós

aumento de juros são mais arriscados.

Em Pagano e Japelli (1993) importa verificar se , entre os migrantes, ainda

existem tomadores de baixo risco ou se o aumento das taxas de juros

engendrou uma situação onde restaram apenas tomadores de alto risco. O

equilíbrio será caracterizado a partir de duas situações distintas. Na primeira

situação (a), os migrantes de alto e baixo risco estão no mercado. Na segunda

(b), os migrantes de baixo risco já não estão mais no mercado.

Considerando o caso (a), as taxas que maximizam o lucro esperado do banco

são das pelas derivadas parciais da equação (1) em relação Rs, Rre
Rm.

ô[E(1r)] = O
ôRs

ô[E(1r )] = O ô[E(1r )] = O
es; ôRr

(2.2)

De onde se obtém,

R' s = (V + R J, R' r = (V + R J e R•m,a;;;; pQ~ + (1- p )Qr2 V + R
2Qs 2Qr pQs + (1- p)Qr 2

(2.3)

Substituindo os resultados acima na equação de lucro esperado:

6 Neste trabalho, inadimplência e default têm o mesmo significado.
7 Reside aí a diferença do mercado de crédito em relação a outros mercados: conforme o preço
se altera, qual seja, a taxa de juros cobrada, a natureza de risco dos agentes pode mudar. Isso
não pode ser captado por mecanismos tradicionais de oferta e demanda.
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risco, p, afeta negativamente o lucro esperado por reduzir o próprio número de

clientes, (1-p), que ainda estão dispostos a tomar recursos.

Verifica-se o caso (b) se a taxa de juros cobrada for demasiadamente alta

(comparada ao valor máximo atribuído ao empréstimo, va). Existe ainda a

possibilidade de o banco, para maximizar o lucro esperado, cobrar a taxa R;
ainda que à taxa Rm os tomadores de baixo risco pudessem permanecer no

mercado. Um resultado bastante interessante surge quando são examinados

os volumes de empréstimo de crédito nas 2 situações: no caso (b), com baixo

risco fora do mercado, o problema da seleção adversa se magnifica, gerando

volumes de empréstimos menores do que no caso (a). Adiante será

apresentada essa discussão.

A troca de informação é modelada da seguinte forma: os bancos criam um CB

que funciona em regime de reciprocidade, todos devem fornecer informações

à central a fim de poder consultar sobre os tomadores. Claramente, o objetivo

é poder discernir os perfis de risco dentre os migrantes. Sendo K o custo fixo

associado à constituição do CB e M o número de bancos, a equação de lucro

esperado passa a ser:

(2.7)

is: troca de informação (information sharing)

As condições sob as quais os bancos desta economia trocarão informações

relacionam-se à possibilidade de aumento do lucro esperado nas duas

situações propostas anteriormente. Qual seja,

8 Precisamente, a condição é Qs R*m.a > V.
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Caso (a):

=> n(l-Â) (V+R]2 > K
V 2 M (2.8)

Caso (b):

( )2[ ( )]• • V -R 1 l-mp K
E(1Z" is)-E(1Z" s ) => -2- V - V > M

(2.9)

Quanto maior V, ou seja, o valor que os agentes atribuem ao empréstimo,

maior a demanda por crédito. Neste caso, conforme as expressões de

incremento de lucros esperados acima, maiores as vantagens dos CB. A

mobilidade, m, também aumenta os benefícios da troca centralizada de

informação. Acima, (2.8) e (2.9) evidenciam que haverá aumentos nos lucros

esperados quanto menores os custos unitários de implementação do bureau,
qual seja, quanto menor K e maior M .
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No cáso (a), quanto maior a heterogeneidade, maior a vantagem da troca de

informação, uma vez que a incerteza sobre a qualidade dos tomadores pode

ser eliminada. A propo:çãO de baixo risco, p, aumenta inequivocamente os

ganhos com a instituição do CB no caso (b), uma vez que permite que parcela

-- maior de tomadores' volte ao mercado. Já no caso (a) , p terá efeito. ambíquo,

conforme seu impacto no grau de heterogeneidade. Aumentando esta última, o

efeito sobre o incremento de lucro esperado será negativo.

Em relação às taxas de default, para os migrantes, há uma queda nos dois

casos. Para o caso (b), como só restaram aqueles de alto risco, o raciocínio é

mais direto. Para o caso (a), há de se considerar o efeito da taxa de juros

cobrada dos migrantes, R·m,a sobre a natureza de risco dos tomadores.

(2.10)

(2.11 )

Onde da, db são, respectivamente, as taxas de default nos casos (a) e (b),

acima citados. Já dis representa a mesma taxa com o CB em funcionamento.

Tendo em vista os propósitos deste trabalho", vale a pena examinar os efeitos

sobre os volumes de crédito, dentro das condições do modelo. O volume

esperado de crédito para os migrantes é dado por:

.m[pim,s + (1-p )im,r} . (2.12)- ..

-
9 No último capítulo, será feito um teste de cointegração entre as séries de volume (saldo) de
crédito e de intensidade na troca de informação.
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Lembrando que im,s e im,r eram os tomadores marginais dos grupos de baixo e

alto risco de migrantes (ver nota de rodapé 5). Os volumes totais emprestados

a migrantes são:

Caso (a)

(2.13)

De (2.3)

E(Vol J = m (v _Â (V + RJ)
m,a V 2 (2.14)

Caso (b)

E (Vol m,b) = m{ (1- P{1- Q,:,)) }
sendo
R* _ V +R

r - 2Q,

(2.15)

(2.16)

Obtidas as equações (2.14) e (2.16), basta compará-Ias com o volume de

empréstimos associado à troca de informação, obtida de maneira análoga:
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(2.17)

As variações no volume de empréstimo são:

Caso (a)

(2.18)

Caso (b)

+ +,.....-.....,,----A---.,

E(Volm,is) - E(Volm,b) = (; )(V ~ R») ~> O

Por definição, V > R

(2.19)

Portanto, a troca de informação através do CB aumenta o volume de

empréstimos no caso (b) e diminui no caso (a). No primeiro, a lógica é simples:

havendo troca de informação, aqueles migrantes de menor risco, que sairiam

do mercado por um problema de taxa (preço), podem tomar recursos,

enquanto para os demais tomadores a situação não se altera. A troca de

informação promove uma melhora de Pareto. No caso (a), o aumento nos

empréstimos para aqueles de baixo risco é superado pela diminuição para os

de alto risco 10, uma vez que a eliminação da incerteza é concomitante à

possibilidade de discriminação de preços.

10 Isso decorre da presença de monopólio no mercado e alterações nas quantidades ótimas do
banco monopolista.
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Um dos resultados interessantes do modelo é a existência de ganhos de escala

no mercado de troca de informações, o que configura a presença de monopólio

natural neste mercado. Isto fica claro quando se considera a hipótese na qual

nem todos os bancos colaboram. No modelo, há um banco para cada uma das

M cidades. Se N bancos colaboram para a montagem do CB (N<M), então as

equações (2.8) e (2.9) deverão ser multiplicadas por NIM, uma vez que o

ganho com troca de informação passa a ser uma fração do que era obtido

anteriormente", sendo que o custo fixo unitário decresce. Tomando apenas o
caso (a), o benefício líquido é dado por:

N m(I-Â)(V+R)2
M V 2

K
N (2.20)

Certamente existe um N* mínimo que viabiliza o funcionamento, bastando

igualar a equação acima a zero. Supondo que N >N* bancos fundassem o

CB, é pertinente examinar i)os incentivos dos membros do CB a aceitarem

novos membros e ii) os incentivos destes últimos, potenciais sócios, a

ingressar. Examinando a equação (2.20), fica claro que ambos auferem

benefícios líqüidos positivos, ou seja, os atuais membros vão querer novos

membros e os de fora vão querer entrar. Portanto, existe uma tendência de

todos os N bancos fazerem parte do CB, o que constituiria um monopólio
natural".

Os resultados até aqui pressupunham a existência de monopólio do banco

local. Entretanto, as principais conclusões do modelo não se alteram com a

possibilidade de competição entre os bancos. Mesmo assim, é importante

ressaltar alguns aspectos subjacentes a essa alteração; notadamente por se

11 Lembrando que existe a suposlção de que os habitantes se distribuem da mesma maneira
em todas as cidades, que são inicialmente idênticas.
12 Esse resultado do modelo parece ser corroborado pelo que aconteceu nos EUA, onde, a
partir da década de 70, as centrais de informaçao passaram por fortes movimentos de fusão,
notadamente pela possibilidade de compartilhamento dos bancos de dados entre as diversas
centrais de informação locais, outrora predominantes.
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tratar de uma modificação que visa captar melhor o funcionamento real do
mercado.

A competicão é modelada de forma que, incorrendo em um custo adiciona!"

,e, os bancos de cidades vizinha podem concorrer entre si. Este custo

adicional situa-se em um intervalo que permite a concorrência somente pelos

clientes de alto risco. Ou seja, o custo é alto demais para gerar concorrência no

mercado de baixo risco e menor do que o patamar que inviabilizaria a

concorrência pelos agentes de alto risco. Sendo assim, a hipótese é de que

somente o mercado de alto risco é contestável.

A decisão individual acerca da troca de informação via CB passa a envolver a

possibilidade de enfrentar uma concorrência mais acirrada pelos clientes.

Trocando informações, os bancos poderão ter seus ganhos esperados

reduzidos por não mais contarem com uma situação de monopólio.

Resumidamente, as modificações no modelo são as seguintes: a mobilidade

entre os habitantes se dá para cidades distantes o suficiente para inviabilizar a

retenção dos migrantes como clientes. Tanto para o banco local quanto para o

concorrente, os migrantes são desconhecidos. O concorrente é capaz de

separar quem é migrante de quem é residente, restando ao banco local a

vantagem de saber quem é quem entre os residentes. A seqüência de decisões
é dada por:

Banco local escolhe taxas Banco concorrente Tomadores escolhem
para max. lucro, dada anuncia taxas max. lucro, banco
melhor resposta .. dada decisão já tomada ..concorrente. .. pelo banco local . •••

Considerando o caso (a), inexistindo troca de informação, supõe-se que o

único mercado acessível aos bancos de fora é o de alto risco. Neste caso, a fim

de manter o potencial concorrente fora do mercado, o banco local deve cobrar

13 O custo de capital para bancos "de fora" é R +c, onde c é o custo adicional.
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R, = (R+C)/Qr14
, admitindo que às mesmas taxas os tomadores preferem os

bancos locais. Havendo troca de informação, todos os segmentos do mercado

passam a ser contestáveis. Ou seja, para manter o concorrente fora do

mercado o banco local tem que cobrar uma taxa limite tanto para alto como

baixo risco: R, = (R+c)/Qr e Rs = (R+c)/Q . Como o custo de capital do banco

local é menor, R ao invés de R+c, no equilíbrio, seu lucro esperado com a troca

de informação é positivo. Porém, o incentivo para constituir o CB vai depender

de qual impacto será dominante: o ganho pela possibilidade de distinguir os

migrantes ou a perda de monopólio dos dados acerca da natureza dos
residentes.

O caso (b) é muito semelhante. Claro que, aqui, os bancos de fora têm acesso

a todos os tomadores de alto risco, migrantes e residentes. Novamente, os

incentivos para troca de informação passam pelo trede-ott ganho pelo melhor

conhecimento acerca do tipo de risco dos migrantes versus perda de

monopólio de informação sobre residentes. Formalmente:

Caso (a)

(
~

()
2 ()2• • 1 V+R V -R K

E(1Z" is)-E(1Z" a»O~ V m(1-À) -2- -[m+ p(l-m) -2--c }> M

(2.21)

Caso (b)

(l){ (V_R)2 (V-R )2} KE(1Z"'is)-E(1Z"'a) > O~ V mp -2- - P -2--c > M

(2.22)

14 Sendo Rra taxa cobrada para alto risco, Qr a probabilidade de repagamento e (R+c) o custo
de capital do banco; então, o banco local deve cobrar Rr = (R+c)/Qr ..
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As equações (2.21) e (2.22) mostram que, quanto maiores forem as vantagens

de custo dos bancos locais, medidas por c, maiores serão os incentivos para a

troca - de informação. Se estas vantagens de custo são muito baixas,

provavelmente o banco local, ao colaborar com os outros bancos através do

CB, terá seu lucro reduzido.

Quanto ao volume de empréstimos, usando raciocínio análogo às equações

(2.18) e (2.19), ocorre uma mudança no caso (a), cujo montante de crédito

oferecido aos migrantes é afetado de maneira ambígua pela troca de

informação. Em outras palavras, pode até haver aumento no volume de

crédito. Já no caso (b), o resultado permanece o mesmo, havendo,

inequivocamente, aumento de volume com a presença do CB.

As principais conclusões do modelo acima podem ser resumidas da seguinte

forma: i) a troca de informações através do CB se correlaciona positivamente à

mobilidade; ii) o volume de crédito com a presença do CB pode aumentar,

entretanto, o efeito da troca de informação não tem sinal inequivocamente

definido; iii) pode haver diminuição dos lucros esperados dos bancos com a

troca de informação, o que inviabilizaria a constituição do CB; iv) quanto menor

o custo de implementação do CB, maior sua possibilidade de existência e v)

uma vez constituído, o CB tem características de monopólio natural.

2.2.2 Modelo Pinheiro e Cabral (1998)

o trabalho de Pinheiro e Cabral (1998) discute a importância da performance

do sistema judicial para o crescimento econômico. Trata-se de uma revisão da

literatura sobre o relacionamento entre instituições componentes do sistema

judiciário e o desempenho econômico. Os autores desenvolvem um

instrumental analítico a fim de abordar essa questão. Para o presente trabalho,

interessa, mais especificamente, a discussão acerca das implicações do mau

funcionamento do sistema judiciário para a eficiência da economia. É
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apresentado um modelo" que aborda o problema da seleção adversa no

mercado de crédito.

o banco não é capaz de observar com qual tipo de perfil de risco está

negociando. Seguindo a linha de outros modelos, há dois tipos de tomadores:

Tipo I, que representa o risco baixo, devolverá o principal e os juros, r, para o

banco; Tipo 11 será sempre inadimplente. Neste caso, a taxa de recuperação

do banco é dada por r(1-a.), onde a. representa a fração dos juros, que

deveriam ser pagos ao banco, apropriada pelos tomadores tipo 11. Pela sua

experiência histórica, o banco sabe que o tipo 11 constitui uma parcela 1tdo total

de tomadores.

o retorno esperado de cada banco é dado por:

E(ret) = (1-1t)r +1tr(1-a.) = r(1-a.1t) (2.23)

Como existe inadimplência no mercado, obviamente, a taxa efetiva de retorno

será menor do que a taxa nominal cobrada, r. Cabe ao banco escolher esta

última de forma a obter o retorno efetivo almejado. A variância do retorno

esperado é tradicionalmente calculada a partir dos desvios e das

probabilidades de ocorrência, 1te (1-1t).

(2.24)

Assumindo que o banco deseja um prêmio de risco proporcional ao desvio-

padrão do retorno esperado, nos moldes do modelo de Sharpe (CAPM):

E(ret) = i + a 0", (2.25)

Onde i é a taxa de juros livre de risco e a é a sensibilidade do retorno

esperado ao risco, dado pelo desvio-padrão do retorno esperado, 0",.

15 O modelo desenvolvido pelos autores baseia-se em Pinheiro (1996)
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Usando as três equações acima, é possível determinar a taxa de juros nominal

a ser cobrada pelo banco:

r(1-u1t) = i + a 0""

r(1-a7l} = i + a ra[7t{1-7l}t12

Isolando r:

r {(1-a7l) - a a[7t{1-7l}t12} =i

r =i /[1-a7t{1+ a (1_7l}112/7rJ] (2.26)

Observando os sinais das derivadas parciais , conclui-se que, quanto maiores

os valores de a, a e 7r, maior será a expressão rli, ou seja, maior será o

acréscimo da taxa nominal cobrada pelo banco em relação à taxa de juros

livre de risco, tendo em vista obter o prêmio compatível com o risco, medido

por 0",.

Estes resultados são esperados, pois quanto mais aversão ao risco por parte

do banco, medida por a, maior será a taxa nominal. Da mesma forma, se a

proporção de tomadores tipo 11for muito alta (7r alto), e se houver a capacidade

destes últimos em impor baixas taxas de recuperação de empréstimos

inadimplentes, (o alto), as taxas nominais cobradas pelo banco se elevarão

em relação à taxa livre de risco".

Conforme o modelo acima, o banco, na tentativa de preservar seus ganhos,

reagirá aos elevados valores de 1[e u através de um aumento na taxa nominal,

r. Conforme esta última se eleva, o conjunto de tomadores se toma mais

arriscado. Claramente, o retorno esperado de um empréstimo não é uma

16 Os para metros 7r e (X se relacionam à proteção que o aparato judicial oferece aos bancos
contra os mau-pagadores. Isso porque os bancos podem, ao invés de renegociar com os
inadimplentes, recorrer à proteção legal. Se esta for eficiente, do ponto de vista do banco, os
valores dos dois parámetros tendem a ser menores.
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função monotônica de sua taxa de juros. Trata-se do conhecido problema da

curva de oferta de crédito backward bending.

Obviamente, parece bastante intuitivo a relação não-monotônica entre o

retorno esperado de um empréstimo e sua taxa de juros, na medida em que

existe uma restrição dos tomadores de crédito, que só recorrerão ao banco se

os' resultados do projeto e os juros cobrados gerarem um lucro esperado

positivo, ou participation constraint. Taxas de juros muito altas poderão gerar

. equilíbrios com baixo volume de crédito e altas taxas de inadimplência.

Resta verificar de que forma a troca de informações entre os bancos afetaria

esse resultado. No modelo, esta troca é efetuada através de uma central de

informações (CI), mediante uma taxa f paga pelo banco. Tendo acesso a

melhores informações, a probabilidade do banco emprestar para tipo II cai de 1t

para p. As novas equações de retorno esperado, variância e taxa de juros

nominal passarão a ser:

E(ret)is = r(1-ap)-f (2.27)

(2.28)

r =(i +f) / [1-ap (1+ a (1_p/l2/p)] (2.29)

O retorno esperado do banco decresce com os gastos incorridos para obtenção

de informação. Custos muito elevados certamente inviabilizarão o

funcionamento da CI. Ao mesmo tempo, o risco cai pela redução da

probabilidade de emprestar para tipo 11.

Para efeitos de conclusão, poder-se-ia, partindo de um 1t hipotético de 20% e

assumindo que, com o uso da CI, o banco consiga selecionar melhor seus

clientes, reduzindo a proporção de tipo 11 de sua carteira para 15% (p = 15%).

Então, ceteris paribus, isso reduziria o desvio-padrão do retomo esperado em
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cerca de 12%. Para chegar a este número, basta comparar as equações (2.24)
e (2.28)

Além _disso,a taxa nominal de juros a ser cobrada será maior se os custos com

a CI forem elevados. Por outro lado, a eficiência do banco em usar a

informação obtida para melhor selecionar seus clientes, qual seja, reduzir a

probabilidade de emprestar para tipo 11, poderá determinar a magnitude da

redução em r . Quanto maior a eficiência, ceteris paribus , menor r.

Portanto, a troca de informações, via CI, não só poderá reduzir a proporção

dos maus pagadores nas carteiras de crédito dos bancos, como também

poderá afetar a própria proporção de tipo 11 na população total de tomadores,

n. Isso porque os tomadores tipo 11 sabem que, em caso de inadimplência, a

probabilidade de conseguir um novo empréstimo será menor do que
anteriormente.

2.3 Troca de Informação e Risco Moral

2.3.1 Modelo Padilla e Pagano (1997)

o modelo de Padilla e Pagano (1997) analisa a troca de informações no

mercado de crédito em um ambiente de informação assimétrica pós-transação,

ou seja, marcado pela presença de risco moral. A idéia subjacente é que os

bancos podem escolher trocar informações com seus concorrentes, quer

através de uma central de informações, formalmente constituída, quer através

de mecanismos informais, do tipo compromissos preestabelecidos de repasse

de informação. Entretanto, os tomadores reagem à atitude dos bancos. Não

compartilhar ou trocar informações com os concorrentes propicia ao banco

local extrair todo excedente dos tomadores que o cercam, na medida em que

estes últimos não terão acesso a outros bancos, para os quais são
"desconhecidos".
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A reação à possibilidade de exploração dos bancos se dá através de um menor

esforço na consecução do projeto, o que afetaria negativamente o resultado

dos bancos. Estes podem evitar essa situação se comprometendo a

compartilhar informações. Caso exista, em um primeiro instante, algum tipo de

informação que dê ao banco local certa vantagem inicial, o maior esforço por

parte dos tomadores engendrará um maior lucro esperado. Contudo, a troca de

informações entre os concorrentes aumenta a competição no mercado,

diminuindo as taxas de juros cobradas e, consequentemente, afeta

negativamente os bancos. Portanto, existe um frade-off. O desdobramento

verificado terá efeitos sobre as taxas de juros praticadas, o volume de crédito e
o bem-estar social.

Em termos formais, o mercado de crédito é analisado conforme um jogo de 2

períodos, onde tomadores e bancos são neutros ao risco e os contratos de

empréstimos são feitos para um único período. Cada cidade da economia

conta com um único banco e com um confinuum [0,1] de tomadores. Os

bancos locais têm informações melhores a respeito dos habitantes ao seu

redor, incorrendo em um custo adicional para obter informações sobre
tomadores de outras cidades.

As características dos tomadores são as seguintes:

-Proporção y é de alta qualidade, doravante denominado tipo H , tendo

probabilidade p de sucesso. Neste caso, o retomo é de R*, caso contrário, o

resultado é nulo e o projeto para o qual o recurso foi tomado não gera resultado
algum.

-Proporção (1-y) é de baixa qualidade, doravante denominado tipo L , tendo

probabilidade nula de sucesso. Ou seja, no caso dos tomadores L, não vale a

pena para os bancos emprestar recursos, independente da taxa de juros
cobrada.
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Sendo y E [0,1] e P E [O, Pj. P depende do nível de esforço do tomador, que,

por premissa, não pode ser estabelecido contratualmente ou observado pelo

banco. Antes do empréstimo, o nível de esforço é escolhido. Outra suposição

do modelo é que P guarda relação monotônica com o esforço. Portanto, a

variável de escolha do tomador tipo H será a própria probabilidade de sucesso.

Sendo assim, P* pode ser entendido como o nível de esforço que seria

escolhido pelo tipo H, caso os bancos cobrassem taxas atuarialmente justas.

Os dois tipos de empreendedores, H e L, são tomadores de preço. Os de Tipo

L continuam no mercado por derivar utilidade positiva de "permanecer em

atividade", uma vez que os projetos para os quais emprestam não geram
resultado monetário algum.

Cada projeto implica investir uma unidade de capital, que será integralmente

emprestada junto aos bancos. Os projetos se assemelham a uma empresa

cujas atividades duram um período. Ou seja, se o projeto não lograr êxito, o

tomador não "carrega" a dívida, podendo, portanto, pleitear novos

financiamentos. O caso de default é observado unicamente pelo banco

emprestador, ou seja, este último é o único a observar a rentabilidade do
projeto de seus tomadores.

A função utilidade de um indivíduo i, tipo H , é dada por:

UH (P(i)) = P(i) [(R*- Rb1) +f3(R* -Rb2l1- V(p(i)) (2.30)

Onde Rb1 e Rb2 são, respectivamente, as taxas cobradas pelo banco no

período 1 e a taxa esperada de juros para o mesmo período. ~ é o fator de

desconto intertemporal eV(.) representa a desutilidade gerada pelo esforço do

indivíduo, sendo uma função crescente e convexa.

Os bancos têm um custo de capital Rk , sendo que, no início do primeiro

período, cada banco pode, sem custo, distinguir, entre os tomadores locais,



39

aqueles que são H e os que são L, assim como a probabilidade (P) ex-ante de

sucesso de H. A vantagem inicial dos bancos locais é dada pela condição:

yP*R~< e,<P*R* (2.31)

Ou seja, os bancos não podem competir em mercados não-locais, a menos

que detenham informação sobre os tomadores. Na ausência de troca de

informações, os bancos locais desfrutam poder de monopólio. Definindo P> 0,

tal que P R* = R«, então para todo P f; re, Pj os bancos têm lucros esperados

positivos, se emprestarem para tomadores H.

Para os bancos o objetivo é a maximização dos lucros nos 2 períodos:

Max Ik = Ik1 + /lll b2 (2.32)

Como se trata de um jogo em 2 períodos, no período 1 o banco escolhe as

taxas de forma a maximizar o lucro esperado e, no período 2, escolhe Rb2 para

maximizar o lucro naquele período. Não pode existir comprometimento a priori

com taxas de determinada magnitude.

Resumindo, a sequência de ações do jogo é a seguinte:

Os bancos decidem se trocam informações; o banco local apreende os tipos de

tomadores a sua volta, dados pela natureza; os tomadores escolhem onível de

esforço; o banco local escolhe as taxas de juros; resultados do período 1,

dados pela natureza; bancos trocam informações (se houve esse acordo);

banco escolhe taxas do período 2; resultados do período 2, dados pela

natureza.

Dada a suposição feita sobre o custo de capital dos bancos, na ausência de

troca de informações, os bancos locais podem extrair todo o excedente dos

tomadores que o cercam. Na verdade, a partir de um nível de esforço P > P ,

todo excedente é, de fato, extraído em forma de lucro, de tal forma que:
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TIOS (P) = (1+j3)y (PR* -RKJ se P> P (2.33)

c.c.

ns: sem troca de informações.

lembrando que R* é o retorno obtido pelos tomadores com os recursos

emprestados. Se o esforço estiver abaixo de P , simplesmente os bancos não
emprestam recursos.

Supondo, por um momento, que o esforço dos tomadores seja exogenamente

dado. Conforme já mencionado, ao concordar em trocar informações, os

bancos ficam sujeitos a uma maior competição pelos seus clientes no período

2, uma vez que os habitantes distantes passam a ser "conhecidos". Mais

precisamente, havendo troca de informação, no período 2, surgirá competição

entre os bancos e a taxa de juros cobrada será aquela atuarialmente justa, ou
seja:

RS2 = RklP

is: troca de informação
(2.34)

Substituindo a taxa acima na equação (2.33), percebe-se facilmente que todo

o lucro que o banco obtinha no período 2 desaparece devido ao acirramento da

competição. Resta o lucro do período 1, advindo da vantagem inicial e que

propicia aos bancos extrair todo o excedente. Formalmente:

TIiS (P) = y (PR* -RKJse P > P

TIis (P)= O c.c.
(2.35)

Comparando (2.33) e (2.35), percebe-se que:

TIiS (P) s TIos (P) para todo P (2.36)
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De onde se conclui que, se o esforço do tomador não for influenciado pela

decisão dos bancos acerca da troca de informação, estes últimos não terão

incentivos para compartilhar com os concorrentes os dados sobre os

investidores, uma vez que os lucros diminuiriam no período 2.

Entretanto, nos moldes acima, é inevitável estabelecer uma relação entre o

esforço dos tomadores e a decisão dos bancos em trocar ou não informação.

Os tomadores não querem ver seu excedente inteiramente apropriado. Ou

seja, sendo agentes que maximizam a utilidade, que tem como um dos

componentes o custo do esforço (desutilidade), não havendo troca de

informações, a escolha será exercer um esforço zero. P" = O. No modelo, a

conseqüência de um esforço zero é o colapso do mercado de crédito.

No caso de haver troca de informações, existiriam múltiplos equilíbrios dentro

do modelo. Inclusive, com esforço zero e consequente colapso do mercado.

Entretanto, os equilíbrios, envolvendo esforço diferente de zero, promoveriam

uma melhora de Pareto, sendo superiores à situação de esforço zero. Além

disso, parece bastante intuitivo supor que um mercado de crédito em

funcionamento tende a melhorar os níveis de utilidade dos tomadores e dos

bancos, se comparado a uma situação onde o mercado entra em colapso.

Contudo, a troca de informações não garante o funcionamento do mercado,

dentro do modelo. Trata-se de uma condição necessária, mas não suficiente. É

o caso do equilíbrio envolvendo esforço zero, onde, mesmo havendo troca de

informações, não há funcionamento de mercado. Se um tomador exerce um

esforço baixo, a taxa de juros cobrada será alta e os outros indivíduos,

supostamente idênticos, também escolherão níveis baixos de esforço. O

mesmo raciocínio se aplica para níveis altos de esforço e taxas de juros baixas.

A questão da multiplicidade de equilíbrios e a possibilidade de esforço nulo,

mesmo havendo troca de informações, se liga à problemática da coordenação

dos tomadores de forma a exercer um esforço positivo. Falhas de
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coordenação, por exemplo, na presença de cenários econômicos

desfavoráveis, podem comprometer o funcionamento do mercado.

Havendo troca de informação, o nível de esforço ótimo por parte de um

tomador tipo H é maior ou igual ao nível de esforço zero. Dependendo da

desutilidade associada ao esforço, ou seja, da forma funcional da desutilidade,

é possível destacar que haverá pelo menos um nível de esforço maior do que

zero e capaz de gerar lucro para o banco. Os lucros esperados dos bancos não

. serão menores na presença de troca de informação.

O problema passa a ser a maneira pela qual as informações vão ser trocadas.

Isso porque, se não houver um mecanismo que imponha sanções aos bancos

que não cumprirem os acordos, à medida em que um tomador liquidar sua

operação junto a um banco, este não terá incentivos para repassar essa

informação (white information), uma vez que perderá a "exclusividade" daquele

cliente. Este, por sua vez, antecipando esse resultado, exercerá esforço igual a

zero. O grande desafio é construir uma forma de repasse de informação

sustentável, o que significa impor sanções monetariamente superiores aos

ganhos advindos de um comportamento inadequado.

Supondo que o jogo de dois períodos, até aqui adotado, se repita infinitas

vezes. Os tomadores vivem por 2 períodos (overlapping generation) e os

bancos têm uma vida inifinita. Aqui, o fundamental passa a ser a capacidade de

transmissão do comportamento praticado pelos bancos. Não havendo

possibilidade de comunicação entre os tomadores, os bancos não trocarão

informações. Sendo assim, o tomador de um dado período é incapaz de

observar o comportamento do banco com os tomadores do período anterior.

Havendo comunicação entre os tomadores, esta pode ocorrer de maneira

descentralizada ou centralizada (CB). No primeiro caso, se esta troca envolver

qualquer tipo de custo, não haverá incentivo para que os tomadores repassem

a informação para os demais. Qual seria a vantagem de, em um segundo

período qualquer, informar àqueles que estarão vivos no próximo período
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acerca do que o banco fez? Quem repassou a informação não estará mais vivo

para usufruir eventuais benefícios de uma "pressão" sobre o banco.

Exatamente por essa razão, o compartilhamento de informações no mercado

ocorre, preponderantemente, através de CB. Este funciona como uma espécie

de clube, onde todos os membros trazem suas informações e têm o direito de

consultar as informações dos outros. Deve haver uma checagem e, em caso

de atitudes desonestas, são aplicadas sanções, que incluem o desligaemnto,

sem possibilidade de readmissão. Aos tomadores, é possível monitorar o

comportamento dos bancos através da divulgação periódica feita da

composição do CB ( membros). Obviamente, a decisão de centralização

dependerá do seu custo de manutenção e do custo fixo inicial.

O fato é que um mecanismo formal de compartilhamento de informações é a

melhor alternativa diante da existência de custos que inviabilizam um

mecanismo descentralizado de transmissão de reputação.

Alterando a hipótese de monopólio do banco local, mesmo na ausência de

troca de informações, é possível resgatar o funcionamento do mercado de

crédito. Essa modificação é feita pela alteração na taxa de retorno dos projetos

que lograram êxito. Relembrando, tínhamos uma situação onde os bancos não

podiam competir em mercados não-locais. Formalmente, isso era dado por

(2.31) rP*R* < Rk. Mudando a taxa de retorno dos projetos exitosos, R* , de

forma a permitir que os mercados locais se tornem "contestáveis" , teríamos

R* > RklrPo.=Ro. A diferença em relação a ( 2.31) é Po, que representa o nível

de esforço do empreendedor tipo H compatível com Ro.

Não havendo troca de informação, o empreendedor, como sempre, escolhe o

nível de esforço a partir das condições de primeira ordem da função utilidade.

Para o banco que atua fora de sua localidade, a menor taxa de juros a ser

oferecida é a taxa de break-even, Rk IrPo. = Ro. É importante ressaltar que o

esforço será positivo se uma parte do excedente for apropriada pelos

empreendedores, ou seja, R* > Ro.
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Supondo um jogo no qual os bancos escolham seqüencialmente as taxas de

juros, começando com o banco local, que, por suposição, leva vantagem em

caso de empate de taxas. Sendo assim, o banco local cobra uma taxa Ro dos

empreendedores tipo H nos dois períodos, o que deixa o competidor de fora.

Entretanto, o esforço no equilíbrio foi positivo. Mais precisamente, motivados

pela possibilidade de reter parte do excedente do projeto, os tomadores de

recurso têm esforço positivo e o mercado de crédito funciona, mesmo na

ausência de troca de informações.

Se os bancos trocam informações no segundo período, o resultado direto é que

a taxa de juros cobrada neste período será aquela atuarialmente justa, qual

seja, R« JFis. No primeiro período, o banco local deve cobrar a maior taxa

possível do tipo H que, ao mesmo tempo, mantenha o concorrente fora do

mercado. Esta taxa será dada por Rk/'ps. Claramente, o nível de esforço pis

é maior do que f11s.= Po. Isso fica claro pelas comparações das condições de

primeira ordem, quando há e quando não há troca de informação, assim como

pelo fato de o nível de desutilidade ser crescente em p.

É obvio que o lucro do banco cai com a troca de informações, uma vez que os

lucros do segundo período desaparecem. Dada a restrição imposta aos

montantes de juros praticados, não há incentivo para troca de informações se

não houver alguma vantagem inicial. Para haver troca de informações, é

preciso que os bancos locais se apropriem de um pedaço mínimo do
excedente.

Considerando a hipótese de um terceiro tipo de tomador de recursos, cuja

habilidade fosse média, M, ou seja, menor do que aquela associada a H, mas,

ainda assim, rentável para os bancos, podendo, portanto, ter acesso ao

mercado de crédito. Neste caso, o banco local pode reter algum tipo de

monopólio se, por exemplo, o banco competidor não discernir entre M e H.

Neste caso, um maior esforço do tipo H pode ser mais forte do que a queda
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nas taxas cobradas no primeiro período, quando o banco local ainda detém

vantagem de informação.

Como é razoável supor que o mercado de crédito é, de fato, composto por

inúmeros grupos de tomadores com habilidades bastante díterentes", a

introdução de mais um tipo de tomador enriquece o medeio, tornando-o mais

próximo à realidade de funcionamento do mercado. Além dlsso, considerando

os três tipos de tomadores, havendo troca de informação, as taxas de juros

são, em média, menores, o que permite que os tomadores de menor qualidade

acessem o mercado. Para certas características dos retornos dos projetos e

das taxas de desconto dos bancos e tomadores, é possível ainda prever

expansão do mercado de crédito. Do ponto de vista de bem-estar,

permanecem os resultados já obtidos: sempre que a troca de informações for

rentável para os bancos, aumenta o bem-estar dos tomadores18.

Outro resultado interessante ocorre com a endogeneização da demanda de

crédito, tornando-a elástica às taxas de juros. Certamente, neste caso, há

menos espaço para os bancos monopolistas extraírem o excedente dos

empreendedores. Entretanto, ainda restariam parâmetros específicos para os

quais seria economicamente rentável para os bancos efetuar a troca de

informações.

2.4 Mercado de Crédito Brasileiro: Modelo Pinheiro e Moura (2000)

O modelo de Pinheiro e Moura (2000) é parte de um trabalho que discute o uso

da informação externa, adquirida junto às centrais de informação de crédito, no

mercado de crédito brasileiro. Os autores denominam estas centrais de

informação como CIRs (credit information registries). Antecedendo à

apresentação do modelo, são analisadas, qualitativamente, as principais

características dos processos decisórios d~ êr?djtp:_1J.9.rnerçado brasileiro, a

17 Poderíamos, por exemplo, pensar nas tradicionais classificações de ratíng da Moody's e da
S&P, que atribuem a cada tomador (título) uma classe homogênea de risco, dentre oitõ'
Pt°ssíveis. -
8 Resultados formais apresentados em Padilla, Pagano( 1996 a)
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partir das quais a análise formal é construída. O capítulo 3 analisará

pormenorizadamente estes processos. Entretanto, cumpre salientar alguns

aspectos do funcionamento do mercado que certamente nortearam a
modeJagemdos autores.

A decisão de conceder crédito envolve procedimentos peculiares ao tipo de

banco e de tomador. O mercado brasileiro apresenta três segmentos: i)

pessoas físicas e pequenas empresas (retail market); ii) empresas médias

(middle market) e iii) grandes corporações (corporate market). No primeiro

caso, prepondera no mercado um tipo de decisão descentralizada, altamente

automatizada e baseada em modelos estatísticos, como modelos credit

scoring. O uso de informações externas é bastante relevante. Em alguns

casos, a consulta sobre as informações restritivas dos potenciais tomadores

(black information) pode constituir o principal, e até único, insumo para tomada
de decisão.

Para as empresas médias, os autores ressaltam que os bancos não se limitam

ao uso de informações restritivas, mas recorrem também às CIRs a fim de

obter informações positivas (white information) sobre os tomadores. Além

disso, a decisão de crédito também envolve informações levantadas pelo

próprio banco, que compreendem desde análises de demonstrações

financeiras e estudos de mercado até visitas de oficiais de crédito.

No caso das grandes corporações, o papel das CIRs é bastante reduzido. A

maior parte das informações é reunida pelo próprio banco. Análises de

demonstrações financeiras adquirem um papel significativamente mais

importante, uma vez que os balanços e as demonstrações de resultados

passam, muitas vezes, pelo crivo de auditores independentes, notadamente

quando são empresas com ações cotadas em bolsa.

Em relação aos spreads praticados no mercado de crédito brasileiro, os

autores observam que as menores margens são obtidas junto ao segmento das

grandes corporações, o que é bastante esperado, uma vez que este segmento
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dispõe de fontes mais variadas de financiamento. Além disso, o banco pode

diversificar as receitas geradas pelas grandes empresas, não auferindo ganhos

somente com operações de crédito. No caso do mercado de pessoas físicas e

pequenas empresas, os spreads são mais altos do que no segmento corporate,

entretanto, a competição entre os bancos é bastante elevada, contribuindo para

um estreitamento dos spreads. Estes são mais elevados no caso do segmento

middle, quando é comum um único banco ser o principal financiador de uma
dada empresa.

Considerando os aspectos acima, o modelo parte de um mercado de crédito

com três segmentos, onde cada um deles se diferencia pelo montante do

empréstimo tomado e pela natureza e tipo de informação utilizada no processo

decisório. No retail market, os empréstimos têm montante reduzido e a decisão

ocorre de maneira decentralizada e automática.

Para o middle market , os montantes envolvidos são maiores e as informações

são reunidas e monopolizadas pelos próprios bancos, que se valem de um

relacionamento diferenciado com um grupo de tomadores. Isso decorre,

principalmente, da elevada evasão fiscal e das práticas contábeis não

padronizadas, que acabam gerando informações de balanço e demonstrações

financeiras pouco confiáveis e, ao mesmo tempo, permitem que um único

banco tenha acesso aos dados gerenciais dos tomadores, dada a máxima

confidencialidade possível que estes últimos desejam", Por fim, o corporate

market reúne as maiores empresas do país, gerando montantes bastante

elevados de empréstimos. Neste segmento, a maior parte das informações

coletadas são públicas e os bancos alocam recursos consideráveis para

originação e manutenção de relacionamentos com as grandes empresas.

Tendo em vista o esboço geral do mercado de crédito brasileiro acima, os

autores desenvolvem um modelo teórico no qual os tomadores selecionam o

mercado onde querem atuar a partir de seu perfil de risco e tamanho desejado

19 Neste sentido, abrir certas informações significa incorrer em uma espécie de "custo da
formalidade" .
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de empréstimo. Obviamente, do ponto de vista dos tomadores, o ideal é

escolher o mercado com a menor taxa de juros cobrada. O problema é o custo
que essa escolha pode implicar.

Formalmente, o modelo estabelece dois tipos de tomadores, safe(s) e risky (r),

com probabilidades de default (1-qs) e (1-qr), respectivamente. Caso ocorra o

default, o banco não recebe montante algum2o. Os tomadores se diferenciam

pelo valor que atribuem ao empréstimo,v, e pelo montante de empréstimo

desejado, I. O primeiro se distribui uniformemente no intervalo [O, V], enquanto

o segundo tem uma distribuição exponencial com média À. Para determinados

intervalos de v e I, é assumido que existe uma proporção p de tomadores tipo

s. O tipo de tomador e a taxa de retorno dos projetos não são informações

públicas. Tomadores e bancos são neutros ao risco.

Cada tomador estabelece, no início de cada período, um relacionamento

diferenciado com um único banco". Para este, é mais fácil acompanhar o

cliente, porém há um custo de monitoramento. Já o tomador tem interesse em

revelar seu perfil de risco para os bancos. Fazendo isso, tem oportunidade de

acessar o mercado corporate, onde as taxas cobradas são mais baixas.

O problema para o tomador é que, para revelar seu tipo para o mercado em

geral, é necessário incorrer em um montante de custo, doravante Cc. Revelar-

se para o banco com o qual já mantém relacionamento é mais barato, Cm «
Cc). Os subscritos "c" e "m" referem-se aos mercados corporate e middle. Ou

seja, ao gastar mais para informar outros bancos acerca do seu tipo, o tomador

vislumbra a possibilidade de pagar as taxas de juros menores do mercado

corporate. Os dois custos acima são informação pública. O tomador pode

ainda acessar o mercado retail, que não envolve custos para revelar perfil de
risco.

20 Em relação ao funcionamento real do mercado, essa é uma simplificação, na medida em que
os bancos recuperam parte dos empréstimos pós-default (taxa de recuperação).
21 Poder-se-ia dizer que trata-se do principal banco do tomador, aquele que tem o melhor nível
de informação sobre o mesmo.
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o modelo, portanto, segmenta o mercado de crédito da mesma maneira acima

analisada: corporate, middle e retai/. No primeiro, as informações são

completas e os bancos distinguem plenamente os tipos de tomadores. No

middle, predomina um tipo de relacionamento exclusivo entre tomadores e um

único banco. Este conhece o tomador e seu perfil de risco. Para tanto, o banco

desfruta de monopólio ao acesso de informações não-oficiais, como fluxo de

caixa gerencial e aplicações financeiras. Quanto ao mercado retai/, prevalece

uma situação de assimetria de informação entre tomadores e bancos. Nos

mercados corporate e retai/, o modelo assume haver competição suficiente de

forma a gerar taxas de juros atuarialmente justas. No mercado middle, os
bancos desfrutam de monopólio".

A idéia é que, a cada período, os bancos fixem taxas para os três mercados.

Os tomadores decidem se vão emprestar e, em caso afirmativo, deverão

escolher em qual mercado irão atuar. A partir daí, é possível derivar um

equilíbrio de Nash, onde os bancos fixam os juros de forma a maximizar os

lucros esperados, condicionais às reações ótimas dos tomadores.

Inicialmente, há de se discutir as condições segundo as quais os tomadores

escolhem a qual mercado recorrer. Os tomadores tipo r só terão acesso ao

mercado retai/. Portanto, a opção de escolher entre os mercados é factível

apenas para aqueles tipo s. Para estes, são dois os critérios básicos de

escolha. Primeiro, o benefício líquido do empréstimo deve exceder o custo de

informar o tipo de risco ao mercado. Segundo, a economia gerada por uma

menor taxa de juros deve exceder o custo de informação. Em outras palavras,

existirá um trade-off entre o preço das operações, ou taxas de juros cobrada, e

os custos de informação ao mercado. Custo e taxa de juros variam conforme o
segmento escolhido.

Formalmente, o tomador s recorre ao mercado corporate se e somente se
forem observadas (2.37) e (2.38):

22 Nas condições reais de mercado, o segmento retai/ apresenta taxas de juros
significativamente mais altas do que aquelas do segmento corporate.
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qsh ( Vi - Rc) - Cc >0, isolando Vi, o valor atribuído ao empréstimo,

(2.37)

Re representa as taxas de juros cobradas pelo banco no mercado corporate.

Portanto, Vi deve cobrir Rc e c, sendo que este último será afetado pelo

montante almejado de empréstimo e probabilidade de repagamento.

Cc - Cm < h ( Rm - Rc)qs, isolando h, o montante almejado de empréstimo,

li > te,- Cm) / ( Rm - Rc)qs (2.38)

Desta maneira, há valores de Vi e h para os quais o tomador escolherá recorrer

ao mercado corporate. Chamando o lado direito de (2.38) de L, teríamos um

valor de fronteira de h , acima do qual compensaria recorrer ao mercado

corporate ou, alternativamente, abaixo do qual é melhor escolher o mercado

middle.

Usando raciocínio análogo, determina-se formalmente quando os tomadores s
recorrerão ao mercado middle:

(2.39)

De maneira similar, Rm representa as taxas de juros cobradas pelo banco no

mercado middle.

Cc - Cm > h (Rm - Rc)qs, que repete (2.38), obviamente, com símbolo invertido.

(2.40)
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R é a taxa de juros cobrada no mercado retail. Como neste mercado existe

assimetria de informação, os bancos não podem praticar diferenciação de

preços adequada aos riscos. A taxa de juros passará a depender também da

proporção de tipo s entre o total de tomadores. Se esta última for dada por p,
então: R t= (1+R)/ [pqs + (1-p)q,j-1, diferentemente dos mercados corporate e

middle, onde é assumido haver competição e as taxas cobradas são

atuarialmente justas. Ou seja, Rj = [(1+R) Iqi1 -1, sendo j igual a s ou r,

conforme o tipo de risco do tomador.

Fazendo em / qs (R-Rm) = Lm, é possível estabelecer:

Lm < ,; < Lc (2.41)

Lm e Lc são as fronteiras inferior e superior de I;, sujeitas às taxas de juros

praticadas pelos bancos e que condicionam a decisão do tomador de recorrer

ou não ao mercado middle.

As condições para o mercado retail são:

V; > Rt,

I; < Im
(2.42)

(2.43)

Espera-se uma taxa de default mais elevada no mercado retail, onde os

tomadores tipo s subsidiam os tipo r. Além disso, todos os tomadores r irão

recorrer ao mercado retail, uma vez que a taxa de juros cobrada, Rt, será

estritamente menor do que nos outros mercados.

Para os três mercados em questão, a decisão dos tomadores depende de

intervalos de valores ve I, que, relembrando, são independentes. Ou seja, para

calcular os volumes de crédito de corporate, middle e small é necessário

verificar as probabilidades de v e I se encontrarem dentro de intervalos que

definem cada mercado. Genericamente:

flf f (v)dv 1(l)dl (2.44)
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É possível separar para ve I:

fi -I
-exp(-)dlÀ. À.

P-dvv (2.45)

A fim de calcular os volumes em cada mercado, basta integrar a funções acima

para os intervalos de ve 1 ,definidas de (2.37) a (2.42), que delimitam cada um

dos três mercados. Assim, os volumes de crédito, em equilíbrio, serão os
seguintes:

Corporate:

VC= Npe(-LclJ..)[(Lc+À.} (V-Rc}N - CcNqJ (2.46)

Middle:

VM= Np {(V-Rm}N[(Lm+À.) e{-LmlJ..)-(Lc+À.}e{-LclJ..)]_ CmNqs[e(-LmlJ..) _ e(-LelJ..)]

(2.47)

Small:

VS= N(V-RrJN[Â,-p(Â,+Lm} e(-LmlJ..)] (2.48)

Considerando que V e Â, devem ser maiores para um estado de crescimento

maior da economia e que qs e q, se relacionam a um nível maior de eficiência

no cumprimento dos contratos de crédito, conforme esperado, o volume de

crédito é afetado positivamente por estas variáveis. Já aumentos em Cc e Cm

têm efeito contrário, traduzindo um custo maior de inferir o tipo do tomador. Ou

seja, a assimetria de informação gera volumes menores de crédito, uma vez
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que, em um mercado de informação simétrica, obviamente, não haverá

necessidade de alocar recursos para mostrar ao mercado o risco subjacente.

Para .os bancos, a maximização do lucro se dá pela escolha da taxa de juros,

Rm. Contudo, aumentos nesta última estreitam o mercado middle, afetando

negativamente os lucros. Formalmente:

Max E[IJ] = [(1+Rm)qs -(1+R)] VCm (2.49)

A resolução da equação acima dependerá dos parâmetros adotados. Os

autores realizaram um exercício de estática comparativa, simulando valores

para o custo de capital dos bancos, R, para os custos de acesso aos

mercados corporate e middle, Cc e Cm e nível de heterogeneidade entre

tomadores, medido por (qs -q,). Destacando alguns pontos, uma redução em R
é benéfica para todo o mercado, ou seja, tomadores e bancos. Há expansão do

volume de crédito em todos os mercados, incluindo o retail, onde a maior

parcela da expansão vai para os tomadores tipo r, aumentando as taxas de

default. Portanto, o resultado, para os bancos, acaba sendo menos benéfico.

Um menor custo de acesso ao mercado corporate amplia os tomadores que

podem desfrutar de taxas de juros menores e comprime os lucros dos bancos

no mercado middle. Já um aumento em Cc limita um número maior de

tomadores ao mercado middle, aumentando o excedente extraído pelos

bancos. Conforme Cm varia, o mercado retail é fortemente afetado. Valores

muito reduzidos em em podem fazer com que todos os tomadores neste último

mercado sejam do tipo r.

O nível de heterogeneidade dos tomadores produz diferentes impactos

conforme sofra alterações de q, e q; Se há menos tomadores r, o lucro dos

bancos diminui, uma vez que os spreads caem no middle. Já no mercado retail,

as taxas de juros cobradas caem mais intensamente, propiciando forte

expansão de volume de crédito. Se a probabilidade de repagamento dos

tomadores s cai, os lucros dos bancos são ainda mais afetados, desta vez, o
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volume no middle também é alterado. O mercado retai/ é afetado pela fronteira

inferior Lme pela própria taxa de juros cobrada, Rt , que sofre redução.

Dentro das características do modelo apresentado, parece claro que não

existe incentivo para os bancos trocarem informações positivas (white

information), uma vez que todo o ganho ocorre no mercado middle. Ou seja,

passar adiante informações sobre os bons pagadores seria aumentar a

concorrência e a erosão do lucro. Para os bancos, não há sequer trade-off,

uma vez que os tomadores, por suposição, não alteram sua atitude pela

existência ou não de troca de informação. Restariam então as informações

negativas, que poderiam servir como elemento de exclusão do mercado, o que

seria altamente benéfico para os bancos se houvesse uma correlação serial

entre os tipos de tomadores.

Sendo assim, a troca de informações restritivas serviria como mecanismo de

incentivo ao repagamento no mercado retai/. No middle, os bancos cotejariam

os ganhos acima com a perda do excedente apropriado. No corporate, por se

tratar de um mercado concorrencial, os tomadores teriam sempre a opção de

negociar com outros bancos, que poderiam auferir taxas de lucro

marginalmente positivas.

A fim de avaliar o papel das CIRs neste contexto segmentado, os autores

supõem que os bancos podem melhorar sua capacidade de inferir o tipo de

tomador no mercado através da aquisição e processamento de informações,

doravante chamada também tecnologia de screening. Estas informações terão

seus custo rateados entre os tomadores efetivos de crédito no retai/. Ou seja,

passa a existir a hipótese de que os tomadores optem por incorrer em um custo

adicional de screening. Aqueles que não fizerem essa· opção, simplesmente

pagarão a maior taxa vigente, qual seja, aquela cobrada de tomadores tipo r.

Com a possibilidade de diferenciar os tomadores no retai/, passa a existir um

novo segmento, denominado super-retai/(ST). Nos moldes anteriores, surge

uma nova taxa de juros, Rst, semelhante a R,. Ou seja, neste mercado todos
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pagam a maior taxa vigente. Com isto, é preciso examinar as faixas de v e I a

fim de estabeler novas fronteiras de cada mercado.

No corporate, nada acontece e as condições de escolha continuam

funcionando da mesma forma. No middle, além dos que já estavam pelas

razões anteiores, surge um grupo composto por tomadores tipo S,

erroneamente considerados tipo r. Para o caso do mercado retail, seguindo o

raciocínio anterior, deve-se definir uma nova fronteira a partir da qual poderá

ser traçado o novo mercado, ST. Ou seja,

Tipo r

li q,(Vi -RJ >Ct

Tipo s

h qs(Vi -RJ >Ct (2.50)

'st<h <Im (2.51)

Onde Ct representa o custo incorrido por cada tomador com o screening

(corresponde a parcela do custo total rateada), e Irte 1stsão os equivalentes de

Lc e Lm. Novamente tomadores s e r, para os quais I vale menos do que 1ste Irt

(pequenos tomadores), recorrerão ao novo mercado ST, desde que Vi> Rts.

Para que a tecnologia de screening permita a segmentação do mercado nos

moldes colocados acima, é preciso haver, grosso modo, um "grau médio" de

eficiência e custo. A idéia é que, para determinadas combinações de custo e

eficiência no processamento da informação, os tomadores abandonam os

mercados corporate e, principalmente, middle. Por exemplo, caso fosse

possível eliminar totalmente a assimetria de informação com o screening, e se

o correspondente custo para cada tomador fosse menor do que Cm, então a

decisão racional de qualquer tomador tipo s seria escolher o mercado retail,

esvaziando os demais mercados.

Sobre a condição de "grau médio" de custo e eficiência na adoção da

tecnologia de screening, parece possível observá-Ia no mercado. Os bancos
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usam informação de CIRs como forma de redução, mas não eliminação, da

assimetria de informação. Ao mesmo tempo, é evidente que a assimetria de

informação não é totalmente eliminada. Sobre os custos dos CIRs, que no

modelo serão rateados entre os tomadores do mercado retail, é bastante

razoável supor que, empiricamente, esses tenham um montante não-

desprezível e, ao mesmo tempo, viável economicamente.

Entretanto, mesmo com as condições acima, o equilíbrio sem o uso da

tecnologia de screening é dominante. Isso decorre, notadamente, pelo fato de

os bancos extraírem seus excedentes unicamente no mercado middle, que

será fortemente impactado se os bancos forem capazes de diferenciar os

tomadores no retai!. De fato, Rm precisará situar-se em um patamar

extremamente alto, enquanto Rt deverá cair significativamente. Portanto, para

todos os tomadores s será racional sair do middle, restando apenas aqueles

erroneamente considerados r. Como querem garantir seus lucros, os bancos

poderiam reagir através da redução em Rm até níveis próximos de Rc.
Contudo, para realizar tal redução, estar-se-ia abrindo mão da hipótese de

"grau médio" de custo e eficiência. A tecnologia de screening seria tão eficiente

e barata que eliminaria o mercado middle.

Portanto, a viabilidade da tecnologia de screening, no contexto de um mercado

de crédito segmentado, dependerá de algumas modificações e relaxamento

nas hipóteses. De forma geral, é necessário supor algum tipo de limite à

concorrência perfeita. Por exemplo, o mercado retai! pode não ser

perfeitamente competitivo. Isso poderia decorrer de um movimento coordenado

de fixação de taxas de juros. Os bancos poderiam ainda tentar preservar uma

parte do mercado middle pela limitação no volume de empréstimos por tomador

no mercado retai!. Como o tamanho desejado de empréstimos é uma das

variáveis observadas para a escolha do mercado, haverá um mercado middle

cativo, de onde os bancos extrairão seus lucros. Obviamente, neste caso, a

viabilidade das CIRs dependerá ainda mais fortemente dos custos envolvidos.
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2.5 Principais Conclusões dos Modelos e Resultados Empíricos

Vale sintetizar os principais resultados dos modelos teóricos apresentados

neste trabalho. Em Pagano e Japelli (1993), o mercado é afetado pela

possióilidade de seleção adversa e a troca de informação melhora a qualidade

dos tomadores, reduzindo as taxas de default e de juros cobrados. Os volumes

de. crédito, entretanto, dependerão da estrutura do mercado e da política de

maximização de preços adotada. Mais precisamente, se bancos monopolistas

promoverem discriminação de preços, pode haver uma redução de

. empréstimos para tomadores tipo r que não é contrabalanceada por um

aumento de operações com tomadores tipo s. Quando há competição, tende a

haver mais operações de crédito e os bancos diminuem a capacidade de

apropriação de excedente.

No caso de risco moral, Padilla e Pagano (1997) prevêem que a troca de

informações restritivas (black information) via CB altera os incentivos dos

tomadores, numa espécie de mecanismo de disciplina, o que diminui as taxas

de default, reduz os juros cobrados e aumenta o vofume de crédito. Outro

resultado importante, os CB promovem uma melhora de Pareto no mercado,

uma vez que os lucros dos bancos aumentam juntamente com o nível de bem-

estar dos tomad0rç's.

Em Pinheiro e Moura (2000), haverá somente troca de informações restritivas

porque, ao contrário de Pagano e Japelli (1993), não haverá benefício de estar

"melhor" localizado ou qualquer outro tipo de vantagem de informação. Mais

explicitamente, os primeiros supõem que a manutenção dos lucros dos bancos

no mercado middle dependerá do acesso à informações privilegiadas e o CB

funcionará como forma de aumentar as chances de cumprimento dos contratos

das operações, ou seja, do repagamento.

Em suma, os principais resultados são os seguintes: i) os CB melhoram a

capacidade dos bancos de inferir corretamente as probabilidades de

repagamento dos tomadores, atenuando o problema da seleção adversa. Logo,

maiores serão as vantagens de um CB quanto maior for a mobilidade dos
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tomadores; ii) os CB reduzem os excedentes advindos das vantagens

informacionais detidas pelos bancos, permitindo um maior retorno líquido do

tomador. Ou seja, as taxas de juros cobradas caem (spreads) há um maior

incentivo de repagamento; iii) se os CBs estão ativamente informando ao

mercado as restrições e os defaulfs, o tomador tem maior incentivo de

repagamento e, consequentemente, aumenta o nível de esforço para sucesso

nos seus projetos, o que diminui as taxas de default.

São escassos os trabalhos empíricos envolvendo análises dos resultados do

modelo. Como os capítulos finais desta dissertação apresentarão uma

avaliação empírica especificamente do mercado brasileiro, a seguir, serão

mencionadas algumas evidências dos modelos para os mercados
internacionais.

Japelli e Pagano (1999) avaliaram empiricamente os resultados acima, em

uma comparação entre diferentes países. A idéia era relacionar o total de

empréstimos e as taxas de default à presença e ao grau de desenvolvimento

das atividades dos CB, quando estes estavam operando. Os autores

separaram os CB conforme sua origem, qual seja, privada ou pública. No

primeiro caso, os autores enviaram questionários para 49 países diferentes,

obtendo dados relativos a 36. No segundo caso, o questionário foi enviado para

49 bancos centrais, dos quais 40 responderam. Destes, 17 informaram manter
instituições formais de troca de informação.

Os questionários continham perguntas relativas ao tempo de existência do CB,

porcentagem da população sobre a qual existe registro, número de fichas de

informação processadas a cada ano e tipo de informação contida nas fichas de

informação. Sobre esta última, trata-se de saber se as informações são

unicamente de caráter restritivo, como inadimplências e protestos, ou se há

também registros positivos, tais como operações liquidadas, total de passivos
etc...
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Os principais problemas deste tipo de abordagem envolvem ausência de dados

para um número significativo de países. No caso de algumas variáveis, como o

default, as disparidades de critérios podem tornar certos números

incomparáveis. Por exemplo, 5% de default nos EUA podem significar algo

bem diferente de 5% de default na Argentina. Fatores institucionais e legais

diferem fortemente de um país para o outro, entretanto, há pouca informação

sobre formas objetivas de mensurar tais diferenças23• Por fim, há de se

ressaltar que os modelos prevêem que os CB podem aumentar os volumes de

empréstimos e reduzir default. Entretanto, trata-se de uma via de mão-dupla,

uma vez que mercados de crédito maiores parecem mais incentivados a

constituir CB. Existe, portanto, um problema de dupla causalidade. A fim de

evitar a endogeneidade da troca de informação com respeito às atividades de

crédito, os autores utilizam medidas defasadas de qualidade e intensidade de
operação dos CB.

Os autores realizaram testes utilizando dados sobre o volume de crédito ao

consumidor, o endividamento total do setor privado e as taxas de default. O

crédito ao consumidor inclui as operações dos bancos comerciais, das caixas

econômicas e das financeiras e não-financeiras. O endividamento do setor

privado é definido pelas obrigações de dívida das empresas privadas junto aos

bancos e dos bonds não financeiros. As taxas de default são aproximadas pelo

uso dos atrasos nos empréstimos e pelas provisões para perda realizadas

pelos bancos. Abaixo estão apresentados os resultados dos testes para cada

uma das três variáveis dependentes. Os testes de significância foram feitos
para um níveis de 5 e 10%.

Troca de Informação no Mercado de Crédito ao Consumidor-Os autores

mostram que, dividindo os países conforme a existência de CB e o tipo de

informação trocada, o crédito ao consumidor é cerca de três vezes maior

naqueles países onde há troca de informação. Há de se ressaltar que, para os

diferentes mercados de crédito, existe claramente a influência de fatores

23 Os autores se utilizam dos trabalhos de La Porta et ali (1997) e La Porta et ali (1998) como
forma de contornar esse problema.
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relacionados ao nível de PIB per capita e ao aparato legal. Este último aumenta

a proteção aos direitos dos credores e, portanto, reforça o cumprimento dos

contratos. Essas últimas variáveis foram controladas pelo uso de análise de
regressão.

Usando o número de anos de operação dos CB (privados) como proxy para a

qualidade e a intensidade da troca de informação e duas variáveis dummy que

captam a troca de informação restritiva e positiva, respectivamente, foram

conduzidos testes onde a variável dependente era o volume de crédito ao

consumidor sobre produto nacional líquido. Há evidências estatísticas de

correlação positiva entre tamanho do mercado de crédito ao consumidor e o

número de anos de funcionamento dos CB. Havendo troca de informação, quer

seja i) exclusivamente restritiva ou ii) simultaneamente restritiva e positiva, o

mercado de crédito é afetado positivamente. Mesmo controlando as variáveis

PNB percapita e eficiência do aparato legal24
, os resultados mantêm a mesma

direção, qual seja, o mercado de crédito ao consumidor é afetado

positivamente pelas variáveis independentes.

Troca de Informação e Endividamento Privado Total -Ao testar a relação entre

a troca de informação e o endividamento privado total, os autores

consideraram não só os CB privados, mas também os públicos, doravante

denominados PCR (Public Credit Registries). Além disso, os dados relativos à
troca de informação eram mais recentes do que no caso anterior. Para a

amostra, nos países onde há troca de informação restritiva e positiva, o

endividamento do setor privado é significativamente maior. Entretanto, quando

as informações trocadas são apenas restritivas, parece não haver diferença

significativa. As regressões corroboram esse resultado, qual seja, quando

ocorre troca exclusivamente de informação negativa não há evidência de

efeitos sobre a variável dependente. O tempo de operação dos CB e peR têm

efeito positivo, assemelhando-se ao teste anterior.

24 As variáveis relacionadas à eficácia do aparato legal são baseadas em La Porta et ai (1997).
Mais precisamente, foram utilizadas duas variáveis, uma relacionada à "tradição" da lei e da
ordem no país e a outra ao grau de proteção ao credor propriamente dito. Literalmente, foram
chamadas, respectivamente, de "Rufe of Law" e "Creditor Rights".
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Nas demais regressões realizadas, os autores utilizaram as variáveis de La

Porta et ai (1997), e a variável dummy para troca de informação restriva e

positiva permaneceu com coeficiente elevado e signicativamente diferente de

zero. Já o tempo de operação dos CB e peR perdeu significância com a
inclusão dos demais regressores.

Troca de Informação e Taxas de Default-Os modelos teóricos prevêem que a

troca de informação propicia menores taxas de default. A fim de testar esse

resultado, os autores utilizam os empréstimos em atraso e as taxas de provisão

de perda dos bancos. Essas duas variáveis proxies, em uma comparação

entre diversos países, são influenciadas por fatores contábeis e regulatórios

diversos. Não existe uniformidade nas definições e um empréstimo

considerado em atraso em um dado país pode ser considerado um empréstimo

"normal" em outro.

Os resultados empíricos obtidos pelos autores parecem vitimados por essa

limitação. De fato, não há evidência estatística de que a troca de informação,

tanto restritiva, como restritiva e positiva, captada pelas duas variáveis dummy,

se relacione a taxas menores de empréstimos em atraso e provisões para

perdas. O tempo de operação dos CB e peR afeta negativamente os

empréstimos em atraso, mesmo na presença de outros regressores.

Entretanto, para a outra variável usada como proxy, provisões para perdas, as

regressões não permitem aceitar nenhum resultado advindo dos modelos

teóricos, qual seja, um efeito negativo sobre a variável dependente.
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3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO USO DE INFORMAÇÕES EXTERNAr NO
MERCADO DE CRÉDITO BRASILEIRO

3.1 O Contexto do Mercado de Crédito

A administração de risco de crédito no Brasil sofreu grandes alterações a partir de

julho 1994, quando as taxas de inflação caíram vertiginosamente. Até então, as

atividades de empréstimos tinham menos importância como fonte de receita dos

bancos, cujos resultados eram significativamente beneficiados pelas

transferências inflacionárias, o chamado f1oat. Conforme Barros e Almeida Junior

(1997), os ganhos eram gerados pela perda do valor real dos depósitos à vista

e/ou pela correção dos depósitos bancários em valores abaixo da inflação. Os

mesmos autores estimam que, nos anos 90, a receita inflacionária dos bancos

atingiu 4% do PIB, caindo para 2% do PIB, em 1994 e atingindo, em 1995,

valores inexpressivos.

É possível afirmar que não havia uma razão de mercado, suficientemente forte,

para incentivar o investimento em tecnologia de administração de risco de crédito.

Somente quando os problemas realmente surgiram, ou seja, quando os bancos

precisaram expandir suas carteiras de ativos de crédito como fonte de receita,

trazendo consigo aumento de inadimplência.P o risco de crédito passou a fazer

parte, de fato, da pauta de preocupações.

Vale ressaltar que a indústria bancária brasileira não está só nessa postura

preponderantemente reativa aos problemas do mercado de crédito. Basta lembrar

que, mesmo nos EUA, os fortes investimentos em modelos de gestão de risco

remontam ao final da década de 80 e início da década de 90, quando os efeitos da

concentração de empréstimos trouxeram pesadas perdas ao mercado.

25 No Brasil, comparando janeiro de 1995 com janeiro de 1997, houve um aumento de 125% nos
chamados empréstimos não-performados.
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Não é possível falar de contexto de mercado de crédito sem mencionar as

mudanças no ambiente competitivo da indústria bancária. A estabilidade,

associada à abertura da economia, inviabilizou economicamente muitas

instituições, ao mesmo tempo em que ace'erava a entrada de novos concorrentes

no mercado. Vide, por exemplo, a recente e relevante presença dos bancos

espanhóis no Brasil. O fato é que as instituições remanescentes neste ambiente

de maior competitividade deverão ter, inexoravelmente, uma administração

estratégica de risco de crédito,

3.2 Características e Determinantes do Uso da Informação Externa e o Novo

Contexto do Mercado de Crédito no Brasil

Tendo em vista o contexto do mercado de crédito, cumpre situar de que forma os

bancos brasileiros recorrem ao uso de informação externa no âmbito de seus

processos decisórios de crédito. Pinheiro e Moura (2000) discutem esse ponto a

partir de entrevistas realizadas com um conjunto de bancos. A forte expansão

das operações de crédito pós-real se deu em um contexto no qual, para parcela

significativa do mercado, o processo decisório de crédito limitava-se à manutenção

de cadastros sobre os tomadores, principalmente relacionados a informações

sobre restrições (black information),

No tocante à troca de informações, esta era preponderantemente informal;

funcionários dos bancos checavam, por telefone, as eventuais restrições de

potenciais tomadores junto aos demais bancos. Como uma boa parte dos

tomadores de crédito eram "debutantes" no mercado, a quantidade de informação

disponibilizada pelos CB estava aquém das necessidades do mercado. No caso

do crédito pessoa física, por exemplo, o número de agentes, para os quais não

havia registros anteriores, era significativo,

Observa-se que, ainda hoje, os processos decisórios de crédito no Brasil são-bastante heterogêneos, Para um mesmo tipo de tomador, os procedimentos

p -4 '-i_ IÇ •• ?';;9Q.;MIMA,_4i1i_,iW."""",_



64

podem variar conforme o grau de avanço de cada banco no estabelecimento dos

objetivos dos acionistas e de uma cultura de crédito condizente com estes

objetívos'". Bancos que ávançaram mais significativamente na implementação de

.vma cultura .adequada de crédito tendem a usar de maneira mais inter.siva

informações externas, tipicamente produzidas pelos CB mencionados ao bngo
;

deste trabalho, além, obviamente, de informações produzidas internamente: Por

outro lado, há instituições que ainda dão os primeiros passos na gestão

estratégica de risco de crédito. Estas tendem a usar menos intensamente fontes

de informação externa , indo pouco além de práticas tradicionais, tais como a

fixação de limites por clientes (ver próxima seção).

Coníorme Pinheiro e Moura (2000), para a maior parte dos bancos brasileiros,

observa-se uma situação intermediária, qual seja, investimentos relevantes para

adoção de tecnologia de gestão de crédito são recentes. Para estes bancos, o

uso mais eficiente de informações, tanto interna quanto externa, tem servido

como insumo para quantificação do risco de crédito, notadamente através de

modelos como credit scotinq e credit behavior.

Os mesmos autores identificam três fatores determinantes da intensidade com que

os bancos brasileiros recorrem ao uso de informação externa. O primeiro é o foco

de atuação, ou seja, se os bancos atuam no mercado de varejo ou de atacado. O

segundo relaciona-se às diferenças de porte e cobertura entre os próprios bancos

de varejo (bancos de varejo pequenos ou locais e bancos de varejo grandes, com

cobertura nacional), além da diversidade de atividades operacionais propriamente

ditas, tais como diferenciações entre bancos de investimento e bancos comerciais.

Por último, importa identificar se existe um comprometimento com a execução de

uma política de crédito. Usualmente, boa parte dos bancos brasileiros demandam

informações relativas às restrições quando avaliam se determinado processo

26 Sobre essa discussão, fVlcKiniey (1999) aborda cem bastante clareza a importância da
harmonização entre os objetivos da organização e a cultura de crédito. Na verdade, esta última;
deve nascer a partir da alta cúpula da instituição, sendo uma ferramenta de alcance dos objetiVos
preestabelecidos Trata-se do conceito de cultura de crédito ideal.
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decisório deve ou não ter prosseguimento. Dependendo do porte do tomador, a

existência de restrições impede o acesso a empréstimos, o que coloca em tela a

importância dos "segmentos" existentes no mercado de crédito e a decisão de

recorrer a fontes externas de informação, conforme analisado a seguir.

3.3 Segmentação de Mercado

Do ponto de vista de gestão de risco de crédito, há uma segmentação conforme o

porte dos tomadores. O mercado de varejo é composto pelas pessoas físicas e

pequenas empresas. Portanto, o número potencial de tomadores é bastante alto,

havendo milhares de transações de formato semelhante e montante reduzido. O

elevado número de pequenas operações (baixo valor) inviabiliza análises

individuais e ressalta a importância do uso de instrumentos estatísticos, que

possibilitam calcular probabilidades de inadimplência. É exatamente neste

mercado que os CB têm maior importância, na medida em que são os detentores

dos históricos de crédito mais abrangentes.

No Brasil, as informações fornecidas pelos CB são fundamentais para o

funcionamento do segmento varejo do mercado de crédito. Para algumas

instituições, a consulta sobre as restrições passadas do potencial tomador

constitui o principal dado para decidir a aprovação de uma operação". A

importância da restrição é maior quando considerada a precariedade dos dados

formais das pequenas empresas, cujos registros contábeis têm pouco valor como

forma de auferir qualidade de crédito. Em outras palavras, para este segmento,

importam as informações cadastrais, notadamente aquelas de caráter restritivo,

que servirão para discriminar os tomadores que terão acesso aos empréstimos.

Além disso, o cadastro dos CB serve como forma de acompanhamento do risco de

crédito. Ou seja, eventos que alterem a qualidade de crédito dos tomadores

27 Conforme Pinheiro e Moura (2000), muitas vezes, o "único" dado utilizado pelos bancos é a
existência de restrição.
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podem ser detectados, possibilitando aos bancos monitorar as carteiras d8
clientes.

No caso do mercado middle, composto pelas empresas de porte médi028, a

demanda por informações dos CB é mais diversificada do que no varejo, uma vez

que a informação negativa tem um papel menos significativo no processo

decisório de crédito. Além desta última, os bancos consultam os CB a fim de obter

informações positivas, como demonstrativos financeiros, operações com outros

bancos e empréstimos já liquidados. Na avaliação do tomador, as informações

internas desempenham papel fundamental. Estas informações advêm, sobretudo,

do histórico de operações da empresa com o banco e/ou da profundidade do
relacionamento existente.

o peso das informações internas é crucial para aprovar uma operação. Dados

formais, como balanço e demonstração de resultados, de maneira similar ao

mercado de varejo, permanecem secundários. Conforme o fluxo de informações

entre a empresa tomadora e o banco se intensifique, maior tende a ser a

importância do banco como fonte de recursos. Ou seja, o banco terá maior acesso

às informações quando efetivamente opera com a empresa. Para o primeiro, as

taxas cobradas tendem a ser bastante atrativas, tornando os empréstimos para o

mercado middle bastante rentáveis. Repetidas vezes, pelo custo que o tomador

atribui à abertura de suas informações (custo da formalidade), passa a haver
espaço para aumentos significativos das margens dos bancos 29.

Em suma, o papel das informações fornecidas pelos CB nas decisões de crédito

relativas ao mercado middle é menos importante do que no mercado de varejo,

principalmente pelo papel crucial das informações negativas para a aprovação de

empréstimos deste último. Além disso, são as informações produzidas pelo próprio

28 Os critérios para classificação de empresas por porte variam conforme a instituição. Geralmente,
empresas cujo faturamento e ativos sejam superiores a R$ 50 MM são consideradas de grande
~orte (corporate).
9 Em alguns casos, é possível verificar um único banco financiando determinada empresa, o que,

dado o custo da formalidade, pode até possibilitar ganhos de monopólio.
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banco que garantem as elevadas margens de lucro nos empréstimos. Por outro

lado, .0 tipo de informação que os bancos demandam sobre as empresas médias é

mais complexo. Ou seja, não importam somente as informações cadastrais ou só

as restrições, mas também as informações positivas. Com isto, os CB podem

oferecer produtos mais sofisticados e diversificados. Por exemplo, no Brasil, o

principal colateral usado nas operações de crédito das empresas médias é a

duplicata. Os CB oferecem vários produtos com objetivo de administrar as

duplicatas de seus clientes, começando por garantir sua autenticidade e indo até
tecnologias que visam reduzir o risco operacional.

No mercado de empréstimo para grandes empresas, denominado mercado

corporate, as avaliações de risco de crédito baseiam-se, sobretudo, nas

informações levantadas pelo próprio banco. Geralmente, o processo se inicia com

uma análise do balanço e da demonstração de resultados. Quando se trata de

uma empresa listada em bolsa, o fornecimento de informações auditadas é

obrigatório, assegurando um fluxo razoável de informações entre tomador e

banco. Analistas de crédito costumam visitar pessoalmente as empresas, onde,

conforme o grau de relacionamento existente, são recebidos pelos principais

dirigentes, responsáveis pelas decisões estratégicas da empresa. Também são

feitos estudos de mercado que objetivam identificar os fatores-chave para o

sucesso da empresa no seu campo específico de atuação.

Como se vê, neste mercado, resta relativamente menos espaço para o uso de

informações dos CB. O peso das informações negativa é praticamente nulo para

aprovação de empréstimos e os CB concentram-se nas informações positivas no

atendimento a este mercado. Ao invés de relatórios padronizados e análises

estatísticas de risco, os bancos demandam produtos que reunam informações de

diferentes fontes, tais como fornecedores e outros bancos, sintetizadas, por

exemplo, em um sistema de rating. Conforme Japelli e Pagano (1999), os CB

acabam se convertendo em agências de rating quando focados nas informações

relativas às grandes corporações. Um típico relatório de empresa corporate
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contém análise das condições financeiras, estudo das tendências de mercado,

análise da capacidade gerencial, análise das empresas ligadas (grupo
econômico), além de dados cadastrais.

3.4 Retorno de Crédito e Eficiência da Informação Externa

Os diferentes graus de sofisticação na gestão de risco de crédito têm como

desdobramento graus variados de eficiência no uso de informações. Mais

precisamente, levando-se em conta o conjunto de informações necessárias para

determinada decisão de crédito, existem combinações ótimas de uso de

informação externa e interna que geram melhores retornos de crédito, ou seja,
f

menores custos de levantamento de informação e menores taxas de

inadimplência. Importa aos bancos saber até que ponto é compensatório adquirir

(dos CS) ou reunir suas próprias informações.Avaliar quantitativamente a situação

acima é bastante complicado na medida em que o retorno de crédito é função de

vários argumentos. Poder-se-ia admitir, bastante simplificadamente, a função
retorno de crédito abaixo:

Rc= F (C, M, I) (2.1)

Onde C é um índice que mede a sofisticação da cultura de crédito existente, M

representa um conjunto de variáveis macroeconômicas e I refere-se ao uso de

informações externas. Ou seja, avaliar quantitativamente o impacto de I no retorno

de crédito implicaria, de início, controlar C e M. Igualmente complicado seria

definir uma forma de mensurar C, qual seja, o critério utilizado para determinar a
eficiência de uma cultura de crédito.

Em suma, estar-se-ia falando de um trabalho empírico que envolveria um elevado

nível de acesso às informações dos bancos. Não somente dados financeiros, mas

levantamentos mais detalhados sobre os procedimentos de crédito e seu grau de

comprometimento com as estratégia institucionais, tal qual avaliado por Mckinley
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(1999). Um estudo nestes moldes vai além do escopo deste trabalho. Sendo

assim, a próxima seção fará algumas observações empíricas sobre o uso de

informação externa para uma amostra de bancos brasileiros. Estas observações

__ serão baseadas em dados financeiros e gastos com informação externa adquirida

junto à Serasa, maior CB do mercado brasileiro, conforme detalhado adiante.

3.5: Avaliação Empírica da Amostra de Bancos

Nesta seção, objetiva-se avaliar algumas características da demanda por

informação externa no Brasil. Foi selecionada uma amostra constituída por 38

bancos, escolhidos pelo critério de relevância nos mercados específicos de

atuação, São cinco mercados: i) bancos de montadoras de automóveis; ii) bancos

de investimento; iii) bancos de varejo de grande porte; iv) bancos de varejo de

médio porte e v) bancos de varejo de pequeno porte. Os dados, aqui

apresentados, referem-se aos períodos de dezembro de 1998 e junho de 1999. A

tabela (3.1 )30 mostra de que forma os bancos se distribuem entre os cinco grupos.

Tabela (3.1)

Classificação da amostra de bancos

Mercado de Atuação Número
Bancos de Montadoras 4
Bancos de Investimento 7
Bancos de varejo 1* 7
Bancos de varejo 11* 11
Bancos de varejo 111* 9 I
.{;..:,:"." Total 38
*Referem-se, respectivamente, aos bancos de varejo de grande, médio e pequeno
porte.

Fonte: Serasa

-
30 As tabelas aqui apresentadas foram elaboradas a partir de dados da Serasa, cujas informações destinavrun- .
se, originalmente. ao trabalho de Pinheiro e Moura (2000).
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Os bancos de montadoras são instituições subsidiárias das grandes fabricantes

de veículos automotores. Sua atividade principal é a concessão de empréstimos

de longo prazo para consumidores de veículos motorizados, incluindo carros,

motos e caminhões. Os bancos de investimento são instituições de menor porte,

cujo foco de atuação são operações estruturadas, que independem da

manutenção de uma estrutura física de agências ou de um número significativo de

empregados. A escala é menor e cada operação tende a ter características

próprias, conforme as necessidades dos clientes. Em contrapartida, o valor
agregado de cada operação é elevado.

Os bancos de varejo efetuam uma grande variedade de operações, geralmente

com margens mais reduzidas. Entretanto, para cada operação, estes bancos

tendem a auferir ganhos de escala. O foco das atividades se volta para as

operações de crédito e os portes I, 11e 111referem-se ao patrimônio líquido em
junho de 1999.

O apêndice 2 apresenta os estoques de operações de crédito, as taxas de

inadimplência e a rentabilidade das operações de crédito, conforme os dados de

balanço para cada período. A última coluna refere-se à intensidade com que

cada banco usa informações da Serasa, denominado índice de informação. A

inadimplência é definida pela somatória dos créditos em liquidação e créditos em

atraso e a rentabilidade das operações de crédito é definida pela porcentagem das

rendas de crédito sobre o estoque total das operações de crédito31. O índice de

informação representa o gasto com informação externa (Serasa) para cada mil

reais de estoque de operações de crédito. Por questões de confidencialidade, os

nomes dos bancos foram omitidos, tendo sido apenas numerados.

31 A rentabilidade das operações de crédito aqui apresentadas não são liquidas, ou seja, ainda há
custos que devem ser apropriados para que se obtenha a lucratividade líquida. Vale ressaltar que
não se trata também do conceito de spread de operação, obtido razão entre as taxa da operação
e a taxa de captação.
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Quanto ao uso da informação externa, são necessários alguns comentários

iniciais. O primeiro diz respeito à construção do índice de informação. Como o

objetivo aqui é verificar a intensidade com que os bancos recorrem a fontes

externas de informação para tomar decisões de crédito, é fundamental ajustar os

gastos com informação pelos volumes totais de operação de crédito. Se isto não

fosse feito, haveria um viés advindo dos diferentes portes das instituições da

amostra. Desta forma, um índice de informação maior indica que houve um maior

gasto com informação para um volume semelhante de operação de crédito. Um

segundo comentário é que, sob a rubrica operações de crédito, há uma

diversidade de tomadores, pertencentes a diferentes segmentos de mercado. Ou

seja, o ideal seria uma desagregação maior, que permitisse, por exemplo, avaliar

as carteiras de acordo com segmentos varejo, middle e corporate, citados

anteriormente. Por último, é importante registrar que a Serasa não é a única fonte

de informação externa dos bancos. Entretanto, dado seu porte, seu uso pode ser

razoavelmente aceito como uma proxy.

Tabela (3.2)

índices de Informação por Segmento

**Refere-se à mediana geral, para os 38 bancos tomados conjuntamente.

Fonte: Serasa

A análise dos números do apêndice 2 deixa claro o grau de heterogeneidade no

que diz respeito à intensidade do uso da informação externa. Basta dizer que os

valores máximo e mínimo do índice de informação foram 63.46 e 0.2, em

dezembro de 98, e 71.82 e 0.02, em junho de 99. Ou seja, enquanto, em um
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extremo, certo banco dispendeu quase R$72 para cada R$ 1.000 de operações

de crédito, no outro foi gasto apenas R$0.02. Essa amplitude elevada é resultado

dos diferentes focos e mercados de atuação que emergem da amostra em

consideração. Por exemplo, bancos de investimento têm como foco o mercado de

grandes corporações, para as quais, conforme já mencionado, a informação

externa tem papel bastante reduzido no processo decisório de crédito.

Para lidar com esse problema é necessário avaliar o índice de informação

separadamente, qual seja, para cada um dos cinco mercados de atuação. Fica

claro que a combinação foco de atuação e porte determina as magnitudes dos

índices de informação. Por exemplo, com o auxílio da tabela (3.2), percebe-se,

conforme esperado, que os valores mais baixos do índice de informação aqueles

relacionados aos bancos de investimento. Para estes bancos, poder-se-ia até

argumentar que o mais adequado seria sua exclusão da amostra, já que a

recorrência a fontes externas de informação é mínima32, entretanto, sua inclusão,

em conjunto com os demais dados da tabela (3.2) reforçam as características do

processo decisório de crédito e segmentação de mercado descritos por Pinheiro e
Moura (2000).

Alguns pontos importantes surgem quando considerados apenas os bancos de

varejo, principais responsáveis pela demanda por informação externa.

Primeiramente, o porte parece ser fator fundamental para decisão acerca da

intensidade do uso da informação externa. Como mostra a tabela (3.2), os bancos

de varejo de grande porte demandam menos informações externas do que seus

concorrentes (varejo) de menor porte. De maneira geral, por estarem mais focados

em empréstimos, os índices de informação são maiores para os bancos de varejo.

Ou seja, não seria correto afirmar que grandes bancos de varejo demandam

"pouca" informação externa, basta comparar com os números correspondentes

32 Pelo fato do índice de informação se basear, exclusivamente, em informações da Serasa, os
números para os bancos de investimento tendem a ser menores. Provavelmente, se fossem
obtidos montantes relativos à utilização de agências de. rating, como Moody's e S &P. os índices
de informação seriam mais significativos (para esse mercado de atuação).
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aos bancos das montadoras. Sendo que estes últimos, pelas características de

suas .operações, preponderantemente dirigidas a pessoas físicas, necessitam das
informações de mercado, notadamente restritivas33.

É possível concluir que os maiores bancos de varejo, embora utilizem informação

externa, se valem pesadamente de sua própria estrutura como forma de obter

informação sobre os tomadores. Dado seu tamanho relativo, principalmente a rede

física de agências, essas instituições podem auferir ganhos de escala no

processo de levantamento de íntormação". Os bancos de varejo menores

dependem mais fortemente das informações externas, não dispondo de uma

estrutura capaz de originar informação que atenda às necessidades do processo

decisório. Conforme já mencionado, em alguns casos, a informação adquirida de

fontes externas acaba sendo o principal insumo para decisão de empréstimo.

A atitude dos grandes bancos de varejo mostra claramente haver interesse em

combinar fontes interna e externa de informação. Ou seja, a despeito da

capacidade técnica de reunir informações, há demanda pelos CB. A explicação

advém de dois fatores. O primeiro, já mencionado, é a possibilidade de ganhos de

escala que podem ser obtidos pelos CB. Ou seja, a centralização das informações

do mercado, tal qual desempenhada pelos CB, pode gerar um menor custo

marginal de reunir informação". O segundo fator diz respeito à possibilidade de

ter acesso às informações dos demais bancos. Qual seja, para algumas

instituições interessa explorar sua própria capacidade de processar a informação

obtida externamente, isto é, usá-Ia de maneira mais eficiente, muito mais do que
garantir o monopólio de seu próprio banco de dados.

Obviamente, permanece a questão do trade-of! na troca de informações, tal qual

discutido na primeira parte deste trabalho. Abrir mão do monopólio da informação

33 Assumindo que a maior demanda dos bancos de montadoras se relacione às informações
negativas, os dados da Serasa refletiriam com relativa propriedade o uso de informações externas.
34 Sobre ganhos de escala no processo de reunir informações, ver Freixas e Rochet (1997)
35 Japelli e Pagano (1997) discutem a possibilidade do CB constituir um monopólio natural.
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implica, ceteris paribus, maior concorrência e, consequentemente, menores lucros

esperados. Por outro lado, há o efeito positivo do maior acesso às informações

como forma de reduzir a inadimplência. O uso da informação externa pelos

bancos de varejo no Brasil representa empiricamente este trade-off. Parece haver

uma combinação ótima de fontes internas e externas de informação, qual seja, até

um determinado ponto, há troca de informação. Certamente, a determinação deste

ponto dependerá de parâmetros específicos de cada banco, determinantes,

sobretudo, da capacidade de usar fontes externas de maneira eficiente.

A questão do uso ótimo da informação externa traz à tona o impacto da utilização

dos CB na inadimplência e na rentabilidade dos empréstimos. Conforme já

mencionado, sendo o retorno de crédito uma função de vários argumentos, muitos

dos quais não observáveis diretamente, apenas comparar dados de desempenho

e intensidade de uso de informação externa não é adequado. Para os dados da

amostra, não há evidência de que um maior uso de informação externa traga

menores taxas de inadimplência.

Tomando os 38 bancos, a relação é contrária à esperada. Por exemplo, o

coeficiente de Pearson, que mede a extensão da relação linear entre dois

conjuntos de dados, é de 0.23 para os dois períodos. Seria, obviamente, esperado

um valor negativo para este coeficiente. Fazendo o mesmo cálculo para os cinco

grupos definidos acima, somente os grandes bancos de varejo apresentam uma

relação negativa (esperada) entre os dois conjuntos de dados. Portanto, para os

dados da amostra, não há nada conclusivo acerca da relação entre índice de

informação e taxas de inadimplência. Talvez faça sentido observar um melhor

aproveitamento (menor inadimplência) por parte dos grandes bancos de varejo.

Um estudo quantitativo mais conclusivo poderia percorrer dois caminhos. O

primeiro seria conseguir uma massa maior de dados para os bancos. Um maior

número de períodos para os quais fosse possível medir o uso da informação

externa e sua evolução dentro de um horizonte temporal maior, controlando as
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demais variáveis da função retorno de crédito. Uma segunda alternativa seria

escolher uma determinada instituição bancária e aprofundar o conhecimento das

variáveis determinantes do desempenho das operações de crédito, como, por

exemplo, a adoção de uma cultura de crédito adequada às estratégias. Isso

propiciaria mapear de que forma a informação externa é utilizada, viabilizando

analisar economicamente os montantes de gastos com os eB.

Em ambos os casos, o empecilho maior seria a abertura de dados e informações

quantitativas por parte dos bancos. Tendo em vista a dificuldade de acesso a

dados individuais, o próximo capítulo utilizará dados agregados, referentes aos

montantes totais de empréstimos ao setor privado e à intensidade no uso da

informação externa, discutindo alguns resultados dos modelos previstos na

primeira parte do trabalho.
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4.AVALlAÇÃO QUANTITATIVA DO USO DE INFORMAÇÕES EXTERNAS
NO MERCADO DE CRÉDITO BRASILEIRO

Este capítulo tem como objetivo avaliar alguns resultados dos modelos teóricos

no contexto do mercado de crédito brasileiro. Conforme apresentado no

capítulo 1, os efeitos da troca de informação sobre os tomadores de

empréstimo podem ser, genericamente, classificados em três grupos. O

primeiro diz respeito a melhor capacidade de previsão da probabilidade de

inadimplência, advinda de um nível maior de aprendizado sobre as

características dos tomadores. O segundo se liga a um incremento na

competitividade entre os bancos e os efeitos sobre os preços dos empréstimos.

Por último, a troca de informação desempenha papel relevante como

mecanismo de disciplina dos que recorrem a empréstimos, ou seja, tem efeito

sobre a estrutura de incentivos de repagamento do tomador.

Especificamente, as principais previsões dos modelos dizem respeito ao

volume de crédito e às taxas de inadimplência. Estas últimas podem ser

definidas de diversas formas. Não há consenso sobre o que realmente constitui

um empréstimo inadimplente. Jappelli e Pagano (1999) citam os diferentes

critérios de inadimplência presentes na amostra de países com a qual

trabalhavam. Sendo assim, neste capítulo, serão focados os aspectos

relacionados ao uso da informação externa a respeito dos tomadores e os

efeitos deste uso sobre os volumes de crédito pessoa física no Brasil.

Será utilizada uma abordagem de análise das séries temporais de empréstimos

e uso de informação. Deseja-se verificar se informação externa e crédito

concedido apresentam uma relação de longo prazo". Especificamente, tentar-

se-á verificar se, conforme esperado, o uso de informações externas está, no

longo prazo, relacionado a volumes de empréstimos bancários.

O teste econométrico que melhor atende essa necessidade é a análise de

cointegração. Portanto, será verificado se as variáveis de empréstimos e de

36 Relembrando que, neste trabalho, troca de informação e uso da informação externa
representam a mesma coisa.
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uso de informação externa cointeqrarn". A seguir, serão apresentadas

detalhadamente as variáveis para as quais o teste será conduzido.

4.1 Definição de Variáveis

É importante ressaltar, de início, a dificuldade para obtenção de dados relativos

ao que poder-se-ia chamar de "séries ideais". Ou seja, em várias

circunstâncias, adiante detalhadas, evidencia-se a problemática desejável

versus possível. Tendo em vista em vista os obstáculos enfrentados, em vários

momentos as decisões penderam para o possível, preservado, logicamente, o

bom senso econômico.

Uma questão crucial é a definição das variáveis mais apropriadas para

conduzir os testes. É preciso encontrar a melhor maneira de mensurar tanto

os empréstimos bancários como o uso da informação externa. Em uma

situação ideal, ter-se-ia, para uma amostra selecionada de bancos, uma

abertura tanto das informações externas adquiridas, ou seja, dos montantes

dispendidos para aquisição de informação, como de suas contrapartidas, as

operações de crédito propriamente ditas". Assim, seria possível estudar o

vínculo entre dois fluxos, os volumes de operações e o uso de informação

externa.

Entretanto, a situação acima não é possível devido à exigência de um elevado

grau de abertura de informações por parte dos bancos, que tendem a reter boa

parte das informações por julgá-Ias estratégicas frente à concorrência". Caso

houvesse esse nível de acesso aos bancos, seria possível, inclusive, um

controle maior sobre variáveis determinantes do retorno de crédito. Por

exemplo, considerando a equação (2.1), o grau de sofisticação da cultura de

crédito poderia ser diferenciado caso a caso, o que viabilizaria uma avaliação

acerca do retorno produzido pelo uso da informação externa. Na

37 Adiante será apresentada uma explicação resumida sobre o que significa afirmar que "as
séries de duas variáveis cointegram".
38 Obviamente, o fato de haver uma consulta, ou compra de informação externa, não implica,
necessariamente, uma operação de crédito realizada. Entretanto, dentro dessa perspectiva
ideal, seria possível saber para quais modalidades de operação a informação se destina.
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impossibilidade acima, resta buscar informações em níveis maiores de
agregação, geralmente mais acessíveis.

Surge a necessidade de definir a variável mais apropriada para captar o uso de

informação externa por parte dos bancos. Como estes últimos não

disponibilizam esses dados, as fontes de informação importantes passam a ser

as centrais de informação de crédito. No Brasil, há instituições públicas e

privadas que trabalham com o fornecimento de informações de crédito. As

principais são o Cadastro de Cheques sem Fundo, do Banco Central, o Serviço

de Proteção ao Crédito (SPC), além das instituições que oferecem serviços
mais amplos, como a Serasa e a SCI/Equifax.

Uma das fontes de informação para a condução deste trabalho foi a Serasa,

que disponibilizou informações relativas ao faturamento mensal contra um

conjunto de bancos", entretanto, o período informado era pequeno,

inviabilizando o uso de uma abordagem econométrica. Desta forma, foram

utilizados os dados relativos ao número de consultas mensais ao SPC (Serviço

de Proteção ao Crédito), da Associação Comercial de São Paulo, cujo período
de abrangência era satisfatório.

Os SPCs são instituições sem fins lucrativos, estabelecidas em nível municipal

pelos chamados Clubes de Diretores Lojistas. Há cerca de 1.200 SPCs

operando em todo o Brasil. Como há troca de informações entre essa "rede" de

SPCs, amplia-se a esfera de cobertura para além das fronteiras do município.

As informações do SPC são coletadas junto a lojistas, bancos, financeiras e

empresas de cartão de crédito. Há regras formais tanto para que os lojistas

incluam registros de inadimplência como para a exclusão dos nomes dos

tomadores que eliminaram suas pendências. Ressalte-se que as informações

do SPC referem-se unicamente a tomadores pessoa física.

39 Para alguns bancos, abrir mão do monopólio de certas informações significaria,
inequivocamente, menores lucros esperados.
40 Por questões de sigilo, os bancos não foram nominados.
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Pela descrição acima, o SPC é uma instituição que representa adequadamente

uma maneira de compartilhamento de informações, assemelhando-se aos

chamados mecanismos centralizados de troca de informação descritos em

Jappel/i e Pagano (1994). Entretanto, como a preocupação deste trabalho é o

crédito bancário, cumpre mencionar que, para o SPC, os bancos não são os

principais acionadores de consultas, mas sim, os lojistas. Portanto, haverá

implicitamente suposto um canal de ligação entre as consultas dos lojistas e o

empréstimo". Obviamente, trata-se de uma proxy adequada unicamente ao

mercado de crédito para pessoas físicas.

Os dados relativos aos empréstimos foram extraídos do Suplemento Estatístico

do Banco Central, que apresenta os balancetes das instituições financeiras

padronizadas pelo Plano Contábil, o COSIF, implantado em dezembro de 8742•

Simultaneamente, institui-se um demonstrativo estatístico chamado Estatística

Econômico-financeira, ESTFIN. Trata-se de um documento integrante das

demonstrações contábeis que permite segmentar os empréstimos por setores

da atividade econômica. As séries correspondem a saldos contábeis de final de

mês, contemplando os empréstimos concedidos pelos sistemas financeiros

público e privado aos diversos setores.

Portanto, a série referente aos empréstimos pessoa física incluem dados de

todo o Brasil. Como as consultas ao SPC retratam apenas o mercado do

município de São Paulo, assume-se, neste trabalho, que o crédito concedido

nacionalmente tem sua trajetória ditada pela economia paulista. Obviamente,

trata-se de uma aproximação. Contudo, levando em conta a sabida importância

do mercado em São Paulo, e considerando ainda os propósitos deste capítulo,

esse procedimento é satisfatório.

Destas informações, interessa aos propósitos deste trabalho a série relativa a

empréstimos para pessoa física, uma vez que a proxy para mensurar

intensidade de uso de informação externa será o número mensal de consultas

41 Adiante, esse aspecto será melhor explorado. No caso da Serasa, o número de consultas
feitas diretamente pelos bancos são mais expressivos.
42 Mais precisamente, a circular 1.273 , de 29/12/87, tornou obrigatória a adoção de registros
contábeis uniformizados a partir de 30/06/88.
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ao SPC. Em suma, o teste a ser conduzido diz respeito à cointegração entre o

volume mensal de empréstimos para o mercado de crédito pessoa física e

o nLimero de consultas mensais ao SPC. A primeira série refere-se a todo o

Brasil, enquanto a segunda corresponde ao mercado de São Paulo. Portanto,

supõe-se que a trajetória de crédito seja ditada pela economia de São Paulo.

As referidas séries irão abranger o período compreendido entre junho de 88 e

março de 2001.

Conforme mencionado anteriormente, é evidente que inúmeras variáveis, além

do uso da informação externa, afetam os volumes e a rentabilidade de crédito.

Além disso, a economia brasileira foi laboratório de inúmeras experiências de

estabilização, cujos objetivos voltavam-se inequivocamente para o combate às

taxas de inflação cronicamente altas. Dentre estas experiências, a de maior

êxito foi o plano real, cuja implementação, em 94, derrubou drasticamente a

inflação e acabou trazendo à tona novos padrões de competitividade para a

indústria bancária como um todo, particularmente, para o mercado de crédito".

O fato é que, qualquer abordagem, envolvendo análise de séries temporais de

empréstimos, terá complicadores derivados das fortes mudanças ocorridas no

período. A seguir, serão apresentados brevemente o conceito e a lógica do

teste de cointegração, assim como as principais técnicas para sua execução.

4.2 RAIZES UNITÁRIAS E COINTEGRAÇÃO

A cointegração diz respeito à possibilidade de associar componentes de longo

prazo de um grupo de séries de tempo. Seguindo Engle e Granger (1990),

poder-se-ia pensar no conceito de cointegração de maneira intuitlva".

Imaginando o preço do ouro em duas praças diferentes, eles serão

aproximadamente iguais. As diferenças estarão ligadas unicamente a custos de

transação e taxas de câmbio. Considerando um diagrama com os dois preços,

uma linha de 45 graus deveria "atrair" os pares ordenados. Desvios em relação

a esta linha serão, intertemporalmente, compensados por um mecanismo que

43 o capítulo 2 trata mais detalhadamente das mudanças ocorridas no mercado de crédito com o fim da
inflação.
44 A descrição a seguir baseia-se em Biderman (1996).
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os traga de volta para a linha. Esse retorno não é imediato devido a incertezas

e rigidez de preços.

Supondo que a série de preços de um ativo é dada por:

St = JlSt-1+ at (4.1)

Onde Jl é um termo determinístico, e a é o erro -N(0,cr2) . Acrescentando a

. possibilidade de choques na economia, poder-se-ia supor que as séries

econômicas se dividem em 2 grupos, conforme os efeitos de um choque se

dissipem após poucos períodos ou tenham um efeito permanente sobre as

séries. Sendo 8t o choque no período t e considerando:

eo

SI = LajGI_j
j=O (4.2)

Ou seja, St é correlacionado aos choques conforme acima. Para um choque

que se dissipe, ai tenderá a zero conforme j aumenta, o que não ocorrerá para

uma série que incorpore o choque permanentemente. Usando (4.1) e (4.2) é

possível escrever que ai =u'. Sendo assim, quando I JlI < 1, ai tenderá a zero

conforme j aumenta. Quando isto ocorre a série é denominada 1(0), ou

integrada de ordem zero, St - 1(0).

Quando 1.1. = 1, diz-se que a série tem raiz unitária, St - 1(1). Este

comportamento parece ser o mais aceitável no que diz respeito às séries

econômicas. Em outras palavras, para boa parte das séries econômicas é

possível não rejeitar a hipótese de raiz unitária. Entretanto, as séries podem ser

integradas de ordens superiores. Genericamente, uma série I(d) precisa ser

diferenciada d vezes para que se obtenha a estacionariedade. Portanto,

empiricamente, interessam as séries 1(0) e 1(1). A primeira, dita estacionária,

terá flutuações bastante definidas em torno do valor médio. Já a segunda não é

"atraída" para nenhum valor definido.
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Um teste de cointegração procurará estabelecer a possibilidade de haver uma

combinação linear de séries 1(1) que seja estacionária 1(0). Resumindo, séries

1(1) são aquelas que apresentam tendências ou componentes de longo prazo.

Se duas ou mais séries 1(1) tiverem tendências comuns, a combinação linear

entre elas será estacionária, ou 1(0). A análise de cointegração verificará a

possibilidade de haver esta combinação.

Conforme Engle e Granger (1990), é possível estabelecer algumas regras

simples para combinações lineares de séries integradas:

a) Se St -1(0), a + b St é 1(0)

Se St -1(1), a + b SI é 1(1)

b) Se 8t,Ft -1(0), aSt + bFt é 1(0)

c) Se s, -1(1), ,Ft -1(0), aSt + bFt é 1(1)

Porém, nem sempre:

d) Se s, -1(1), ,Ft -1(1), aSt + bFt é 1(1)

Formalmente, St e Ftsão ditas cointegradas de ordem 1 se:

St e Ft são 1(1) , mas existe uma combinação linear Zt = m + aSt + bFt, com Zt
-1(0) com média zero.

Quando duas varáveis cointegram, elas caminham juntas. Quando duas séries

não cointegram, elas desviam entre si sem limites. A cointegração entre duas

séries indica a existência de uma relação estável no longo prazo. Para os

propósitos do presente capítulo, importa justamente a relação entre a série de

empréstimos e a série escolhida como proxy da intensidade do uso de

informação externa. A seguir, será apresentada, sucintamente, a lógica dos

testes de raiz unitária e cointegração.
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4.2.1 Teste de Raiz Unitária

A fim de testar a hipótese de raiz unitária os procedimentos mais executados

relacionam-se aos testes conhecidos como Dickey e Fuller Aumentado,

derivados das proposições e conjuntos de testes propostos por Dickeye Ful/er

(1979). Nesta abordagem, procura-se lidar com o problema da correlação

serial através da inclusão de termos regressivos de maior ordem na regressão.

Formalmente, supondo um processo autoregressivo de ordem p, AR(p):

Onde Et_-N(O,a2
). Ou seja, Yt depende de seu valor defasado e das diferenças

defasadas. Testar a hipótese de raiz unitária significa testar p em (4.3). Se

realmente houver raiz unitária e usando L como operador de defasagens, (4.3)

pode ser escrita como:

(4.4)

Sendo possível reescrever:

(4.5)

O termo n (L) representa o inverso do polinômio entre parênteses em (4.4). É

possível demonstrar" que os parâmetros autoregressivos (çj , i=1 ,2... ,p-1) de

(4.3) seguem uma distribuição normal, permitindo testes de hipótese

tradicionais. O parâmetro p, entretanto, segue distribuições não-padronizadas.

Através de simulações de Monte Carlo, Dickey e Ful/er(1981) encontraram

algumas distribuições e valores críticos. Com isto, é possível realizar testes de

hipótese para os parâmetros associados a termos não estacionários estimados

por mínimos quadrados ordinários.

45 Para detalhamento deste procedimento, ver Hamiltom (1994), páginas 505-506.



84

Para cada regressão estimada, as distribuições se alteram. Além disso, (4.3)

poderia ser modificado de forma a incorporar uma constante ou ainda uma

tendência temporal. Por exemplo, incorporando simultaneamente constante e
tendência, ter-se-ia:

4.2.2 Teste de Cointegração

A hipótese de cointegração pode ser testada através dos procedimentos

estabelecidos por Johansen (1991). Relembrando, duas séries não

estacionárias são ditas cointegradas se a combinação linear entre elas é

estacionária. Em outras palavras, a combinação não tem tendência estocástica.

Esta combinação linear é denominada equação de cointegração.

Havendo N variáveis endógenas, cada uma apresentando raiz unitária, pode

haver entre zero e N-1 vetores de cointegração linearmente independentes. O

teste de Johansen determina o número de equações de cointegração. Este

número é chamado ranking de cointegração. O instrumental de Johansen

considera que as séries podem apresentar constante e tendência, assim como

as equações de cointegração podem apresentar constantes (interceptos) e

tendências. Portanto, há várias possibilidades para combinar os ingredientes

intercepto-tendência para as séries e para as equações de cointegração. O

mais comum é a hipótese da série apresentar constante e tendência e a

equação de cointegração apenas constante, entretanto, essa escolha é
específica conforme o objeto de estudo.

Na operacionalização do teste, é possível assumir uma combinação específica

de intercepto e tendência para as séries e para as equações de cointegração e

daí calcular o ranking de cointegração. Alternativamente, é possível fixar o

ranking de cointegração e testar que tipo de combinação intercepto-tendência

é mais adequada para as séries e para a equação de cointegração. Por último,

há a opção de cálculo de todas as combinações possíveis de ranking e

intercepto-tendência. Obviamente, a escolha mais adequada levará em conta
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a interpretação econômica para o relacionamento das variáveis, além de

critérios estatísticos. A equação de cointegração, por exemplo, deverá

representar o que se jUlga coerente para uma relação de longo prazo entre as
variáveis,

4.3 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

4.3.1 Consultas Mensais ao SPC

Conforme mencionado anteriormente, é esperado' que a série de consultas ao

SPC (São Paulo) tenha correspondência com créditos concedidos a pessoas

físicas (Brasil), notadamente quando estas demandam prazo do comércio.

Entretanto, o SPC também pode ser consultado quando pessoas físicas

procuram bancos, financeiras, empresas de cartão de crédito. Observando o

comportamento da série, fica bastante clara a existência de picos no mês de

dezembro, época do ano em que, tradicionalmente, os volumes de vendas no

comércio são maiores. Trata-se de uma trajetória esperada. Maiores

movimentos no comércio ocasionando um número maior de consultas.

Considerando o período junho/88-março/01, o número médio de consultas no

mês de dezembro foi cerca de 28% superior à média geral do período.

O gráfico (4.1) mostra que, para o período como um todo, a tendência é de

aumento no número mensal de consultas. Isso fica claro quando insere-se uma

reta de ajuste46 para dados, mostrada no mesmo gráfico. Entretanto,

analisando por sub-períodos, notadamente antes e depois da introdução do

real, houve uma forte reversão de tendência pós junho de 94, que passou a ser

fortemente positiva, superando visivelmente a trajetória anterior, que era de
queda.

46 Reta de tendência linear.
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Gráfico (4.1)

Consultas mensais ao SPC: município de São Paulo
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Do ponto de vista econômico, a estabilidade permitiu que um grande

contingente de indivíduos tivesse acesso ao financiamento de bens de

consumo, notadamente duráveis, o que, conforme esperado, fez com que

houvesse uma mudança de patamar no número de consultas pós plano real.

4.3.2 Empréstimos Mensais: Pessoa Física

Conforme mencionado anteriormente, os dados relativos à série histórica de

empréstimos para pessoa física têm como fonte as estatísticas de crédito

elaboradas pelo banco central e contidas na ESTFIN, cuja base são os saldos

mensais dos empréstimos que constam nos balanços. São duas as

preocupações básicas neste momento. A primeira diz respeito à comparação

entre saldos de empréstimos com fluxos de consultas ao SPC, ou seja, dois

conjuntos de dados cujas naturezas são distintas. A segunda preocupação diz

respeito à montagem dos próprios saldos mensais de empréstimos, que sofreu
inúmeras alterações, conforme discutido a seguir47.

o Bacen promoveu alterações metodológicas que tornam necessários alguns

esclarecimentos sobre a montagem da série de empréstimos, notadamente

pelos procedimentos de harmonização das séries. No ESTFIN, os valores são

47 Conforme os desdobramentos, voltar-se-ia à primeira preocupação, qual seja, comparar
dados de natureza distinta.
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informados conforme regras contratuais e obedecem às seguintes condições

de classificação:

i) . Empréstimos Normais- Parcela da carteira com, máximo, 60 dias de

atraso

ii) Empréstimos em atraso- Parcela da carteira com atraso entre 60 e 180

dias, com garantias suficientes

iii) Empréstimos em Liquidação- Parcela da carteira com atraso superior a

60 dias e sem garantias suficientes e todos os empréstimos da carteira

vencidos há mais de 180 dias.

As rendas provenientes de créditos inadimplentes não são incorporadas aos

valores atualizados contratualmente, havendo um ajuste através de uma conta

redutora de ativo denominada "Rendas a Apropriar". Esta conta, entretanto,

não tem abertura que permita uma desagregação setorial das séries de

créditos em atraso e em liquidaçâo'",

A partir de março de 2000, houve alteração na sistemática de classificação de

ernpréstirnos'", com destaque para a introdução do sistema de rating de risco

para as carteiras de crédito. As informações da ESTFIN passaram a ser

desagregadas em nove níveis, seguindo uma ordem crescente de risco -M, A,

B, C, D, E, F, G e H- e classificadas por atividade econômica. Após 60 dias de

atraso os empréstimos deixaram de incorporar rendas e as provisões passaram

a ser informadas por níveis de risco5o.

Portanto, a mudança na metodologia de classificação tornou necessário

harmonizar as séries, uma vez que os números relativos ao períodos junho/88

- fev/OO e março/OO em diante não eram comparáveis. As séries harmonizadas

foram classificadas da seguinte forma:

48 A ESTFIN agregava conjuntamente todas as "Rendas a Apropriar". Ou seja, os créditos em
liquidação eram desagregados por setor enquanto suas respectivas correções eram
armazenadas em valores totais. Parece não ter havido preocupação com essa limitação.
49 As mudanças foram estabelecidas pelas Resoluções 2.682, de 21/12/99, e 2.697, de
24/02/00.
50 Para um detalhamento das alterações metodológicas, vide nota do Banco Central entitulada
"Harmonização Metodológica das Séries Históricas de Empréstimos do Sistema Financeiro".
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i) Crédito de risco normal

Jun/88 a Fev/OO:séries de crédito normal, ou seja, atraso inferior a 60 dias.

Mar/UOem diante: séries com nível de risco de AA até C.

ii) Crédito de risco ampliado I

Jun/88 a Fev/OO:séries de crédito em atraso, deduzidas de rendas apropriadas
após os 60 dias de atraso.

Mar/OOem diante: séries com nível de risco de D até G.

iii) Crédito de risco ampliado"

Jun/88 a Fev/OO: séries de crédito em liquidação , deduzidas de rendas

apropriadas após 60 dias de atraso, sem garantias suficientes, ou após 180
dias de atraso.

Mar/OOem diante: séries com nível de risco H.

A fim de contornar a necessidade de atribuir valores em atraso e em liquidação

para cada setor de atividade econômica, no período junho/88 a março/OO

considerou-se que as participações relativas destes valores em cada setor

fossem iguais às participações relativas por setor no crédito total, deduzindo

deste último as rendas a apropriar. Além disso, para que se chegasse à

classificação acima, as séries líquidas de rendas a apropriar foram avaliadas
unicamente pelo fator prazo.

Dentro desta nova classificação, as diferenças verificadas no chamado período

de transição, qual seja, entre fevereiro e março de 2000, foram consideradas

como advindas de risco percebido a partir de análise econômico-financeira.

Este risco percebido foi incorporado ao período anterior, jun/88 a jan/OO,

introduzidos nas séries classificadas como risco normal e ampliado 2. Quanto à

série de risco ampliado 1, o risco percebido foi incorporado conforme a

diferença entre o total de crédito e a soma dos outros dois grupos.

Portanto, todos os procedimentos acima foram utilizados, pelo Bacen, como

forma de harmonizar as séries e permitir a recuperação de dados dentro de um
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horizonte temporal mais longo. Os informativos trazem a série de empréstimos

para pessoa física desagregada, conforme o crédito advenha do sistema

financeiro público ou privado. Neste trabalho, interessa a totalidade dos

empréstimos concedidos às pessoas físicas, portanto, a soma dos montantes

dos sistemas financeiros público e privado.

Esta série mensal representa os valores a preços correntes, denominados em

cinco diferentes unidades monetárias: cruzado, cruzado novo, cruzeiro,

cruzeiro real e real. O procedimento para transformar a série de preços

correntes em preços constantes se deu em dois passos. Inicialmente, calculou-

se a série a preços correntes em reaís", a seguir, transformou-se a série de

preços correntes em reais para preços constantes, com base no mês de março

2.001, pela variação do IPCA, calculado pelo IBGE. A escolha deste índice se

justifica pelo fato dos empréstimos em foco destinarem-se ao consumidor
final52.

O gráfico (4.2) permite identificar a tendência de evolução dos saldos de

empréstimos, mostrando os valores mensais acrescidos de uma reta de

tendência. Conforme analisado no capítulo 2, a estabilidade econômica teve

forte impacto sobre o mercado de crédito, notadamente pela significativa

redução da participação do setor público como tomador de recursos. Além

disso, pelo lado da demanda, o fim da inflação teve como um dos seus

desdobramentos uma grande procura por financiamentos mais longos para

compra de bens de consumo duráveis. Tudo isto para dizer que o mercado de

empréstimos pessoa física foi, de longe, o mais afetado, pelo menos em termos

de volumes de crédito concedido, dentro dessa reconfiguração do mercado de

crédito. A forte expansão pós-real determina uma tendência de crescimento
acentuado para o período como um todo.

51 Os valores de agosto de 1.993 a junho de 1.994 foram divididos por 2.750. Os valores de
janeiro de 1.989 a julho de 1.993 foram divididos por 2.750.000. Os valores de junho a
dezembro de 1988 foram divididos por 2.750.000.000.
52 O IPCA abrange 09 regiões metropolitanas do país, além do município de Goiânia e de
Brasília, referindo-se a famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários-mínimos.
Vale ressaltar que foram utilizados também os índices INPC-IBGE e IPC-Fipe, para os quais os
resultados de cointegração, mostrados adiante, foram semelhantes.
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Saldos mensais de crédito pessoa física
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Examinando mais detalhadamente o gráfico acima, percebe-se que, entre

junho de 88 e junho de 91 havia uma leve tendência de queda. A partir de

então, e até um momento imediatamente anterior à introdução do real, a

tendência passou a ser de leve crescimento. O ponto de inflexão foi junho de

94, quando os patamares de volumes realmente se alteraram e a expansão foi

bastante acentuada. A exceção a ser mencionada abrange o período de junho

95 a junho de 96, quando houve uma interrupção no crescimento dos

empréstimos derivada da crise de inadimplência, iniciada em 9553.

Tomando todo o período analisado, a série apresenta uma pequena

sazonalidade no mês de agosto. Considerando unicamente o período do real

(pós junho de 94), esta pequena sazonalidade desloca-se para setembro e

outubro. Intuitivamente, esse comportamento é inesperado, uma vez que as

vendas no comércio são significativamente maiores na época de Natal e

parcela significativa dos empréstimos direciona-se ao financiamento de bens

de consumo duráveis, além da maior possibilidade de endividamento, por

exemplo, usando empréstimos pessoais e cheque especial para custear

maiores despesas de final de ano.

53 Esta crise relaciona-se, sobretudo, à expansão das carteiras de crédito sem uma
contrapartida no desenvolvimento de mecanismos de gestão estratégica de risco.
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Além disso, a variável escolhida para mensurar a intensidade do uso de fontes

externas de informação, o número mensal de consultas ao SPC, tem forte

sazonalidade no mês de dezembro, uma vez que o consumo de parcela

relevante de bens comprados a prazo ocorre na época de natal. Mesmo

considerando a hipótese de haver defasagens entre as vendas e os saldos de

empréstimos nos balanços, não se espera que o mês de agosto represente

sazonalidade para os créditos pessoa física.

4.4 TESTE DE COINTEGRAÇÃO

4.4.1 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA PARA SÉRIE DE EMPRÉSTIMOS PESSOA

FíSICA E SPC

Conforme mencionado anteriormente, antes de executar um teste de

cointegração é preciso testar a hipótese de raiz unitária. Para a condução deste

teste, foram seguidos os passos recomendados por Enders (1994) e Dickeye

Said (1984). Primeiramente, estimou-se uma equação de regressão

semelhante a (4.6), incorporando constante e tendêncía". É necessário uma

atribuição inicial ao número de elementos autoregressivos. Considerando os

dados mensais da série de empréstimos, estimou-se (4.6) com 12

defasaqens'". Os resultados são apresentados abaixo.

Tabela (4.1)

Resultados do teste ADF para crédito pessoa física

(12 defasagens)

PFISICA(-1)
D(PFISICA(-1))
D(PFISICA(-2»)
D(PFISICA( -3»
D(PFISICA(-4))
D(PFISICA(-5»

PFISI

-0.036963
0.179837
0.179690
0.134112
0.191230
-0.088873
-0.001899

-1.962009
1.402980
1.498612
1.968069
2.348970
-0.980313
-0.017771

54 Seguindo Enders (1995), foram testadas as várias hipóteses sobre a presença de constante
e tendência. A escolha final, a 1%, 5% e 10%, foi o processo descrito por (3.6).
55 Para todos os testes aqui mencionados, utilizou-se o programa Eviews 2.0. Este programa
modifica (3.6), subtraindo Yt-1 de cada lado da equação e testando a hipótese de y =0 ,sendo (p-
1) =y.
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D(PFISICA(-7» 0.134807 1.584234
D(PFISICA(-8» -0.059882 -0.438886
D(PFISICA(-9» 0.080862 0.8989897

D(PFISICA( -10» -0.061096 -0.6845123
D(PFISICA(-11» -0.007321 -0.079348
D(PFISICA(-12» -0.018115 -0.193437

C -5.863.603 -2.412724
@TREND(1988:06) 1.912.090 2.800569

Para esta estimativa, o teste Dickey-Fuller aumentado (teste t ADF)

corresponde a -1.96, que comparado aos valores críticos de -4.03, -3.44 e

_3.1556
, respectivamente com 1%, 5% e 10% de significância, permite não

rejeitar a hipótese nula de raiz unítária'" Entretanto, é preciso verificar o

número mais adequado de defasagens. Enders (página 227) recomenda uma

abordagem segundo a qual se inicia com um número maior de defasagens, por

exemplo, n*. Se o t-estatístico para a defasagem n* não for significativo,

reestima-se a regressão utilizando n* -1 defasagens. O processo é repetido até

que a última defasagem seja significativamente diferente de zero. Utilizando o

procedimento acima, um número escolhido de defasagens foi 4. Os resultados

da reestimativa encontram-se abaixo:

Tabela (4.2)

Resultados do teste ADF para crédito pessoa física

( 5 defasagens)

-0.019488
0.1389899
0.0904224
0.1345225
0.215378
-2.817849
1.1886388

-1.3199250
1.3278915
1.0899886
1.4919818
2.3454617
-1.4358942
2.11235845

56 Estes números correspondem aos valores críticos de MacKinnon para rejeição da hipótese
de raiz unitária. Trata-se de uma revisão das estimativas de Dickey e Fuller (1979) realizadas
através de simulações de Monte Carlo. O Eviews apresenta automaticamente estes valores
críticos, que podem, por exemplo, ser comparados com Hamilton (1994), página 763.
57 Mais precisamente, afirma-se que não é possível rejeitar a hipótese de raiz unitária a certos
níveis de probabilidade.
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o teste t ADF da reestimativa é de -1.32, permitindo novamente aceitar a

hipótese nula de raiz unitária ao níveis de 1%, 5% e 10%, cujos valores críticos

são de -4.02, -3.44 e -3.14. Para a uma regressão do tipo (4.6) , foram
testadas as seguintes hipóteses:

a =0 , dado y =0

~ =0 , dado y =0

y =B =0

a =y =ü= O

Lembrando que p -1 =y.

Estes testes permitiram aceitar um processo com constante e tendência, tal

qual (4.6). A análise dos resíduos da regressão indica que estes são

estacionários, o que reforça a conclusão de aceitar a hipótese de raiz unitária

para a série de empréstimos pessoa física. Repetindo o teste ADF para a

primeira diferença da série, rejeita-se a hipótese nula de raiz unitária,

permitindo considerar que apenas uma diferença é suficiente para tornar a

série estacionária, ou seja, há evidências de que a série é 1(1). O gráfico

abaixo mostra a primeira diferença da série.

Gráfico (4.3)

Primeira diferença da série crédito pessoa física
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Fonte: Banco Central

Realizando o mesmo procedimento para a série do SPC, estimou-se

novamente (4.6) com 12 defasagens. Conforme os resultados abaixo, o teste
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t ADF corresponde a -2.30, que comparado aos valores críticos de -4.02, -3.44

e -3.15, respectivamente com 1%, 5% e 10% de significância, permite não

rejeitar a hipótese nula de raiz unitária. Seguindo procedimento anterior, como

a última defasagem apresenta coeficiente significativamente diferente de zero,

não há necessidade de reestimativa para encontrar o número adequado de

defasaqens'", aceitando-se as 12 inicialmente estimadas. Os testes não

rejeitaram a presença de constante e tendência, mostrando ser (4.6) o

processo mais adequado.

Tabela (4.3)

Resultados do teste ADF para consultas ao SPC

( 12 defasagens)

SPC(-1)
D(SPC(-1»
D(SPC(-2»
D(SPC(-3»
D(SPC(-4»
D(SPC(-5»
D(SPC(-6»
D(SPC(-7»
D(SPC(-8»
D(SPC(-9»

D(SPC( -10»
D(SPC(-11»
D(SPC(-12»

C
@TREND(1988:0

-0.099556
-0.181820
-0.168613
-0.115932
-0.148289
-0.076537
-0.148701
-0.126161
-0.137599
-0.163194
-0.174366
-0.210358
0.632476
21212.40
1023.918

-2.300860
-2.541442
-2.361123
-1.608243
-2.078148
-1.073136
-2.160859
-1.838377
-2.006226
-2.412718
-2.573282
-3.147029
9.542055
0.905792
2.863064

O próximo passo é verificar a ordem de integração da série. Entretanto, no

caso do SPC, por se tratar de uma série fortemente sazonar", não é possível

avaliar a estacionariedade da série pelo teste T ADF, cujo procedimento não

capta os elementos de sazonalídads'". Inspecionando o primeiro dos gráficos

58 Enders (1995) comenta não haver viés na direção de aceitar um número menor de
defasagens desde que o "palpite" inicial contenha o número adequado de defasagens.
59 Fazendo o correlograma em nível e na primeira diferença, percebe-se, como é de se
esperar, uma forte sazonalidade a cada 12 meses
60 A despeito deste comentário, realizando o teste T ADF para primeira diferença, aceita-se a
hipótese nula a 1% e 5%. Em outras palavras, mesmo pelos resultados do teste T ADF, não
há evidências de que a série seja 1(1).



95

abaixo, da primeira diferença da série (DSPC), não há evidências de

estacionariedade, ou seja, não é possível concluir que a série original seja

1(1). Graficamente, passa a haver maiores evidências de estacionariedade

quando, além da primeira diferença, calcula-se também a diferença de ordem

12, conforme o segundo gráfico abaixo (DSPC112 ).

Gráfico (4.4) Gráfico (4.5)

Primeira diferença da série SPC Primeira diferença e diferença de ordem 12 da
série SPC
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Portanto, estar-se-ia falando de um teste de cointeqração de uma série de

volumes mensais de crédito para pessoa física, cuja sazonalidade é mínima,

conforme mostrado no gráfico ( 4.1), com uma série de consultas mensais ao

SPC, com o padrão de sazonalidade supramencionado. Essa situação traz

claramente um problema para a condução do teste. Uma possível solução seria

a utilização de alguma metodologia que removesse a sazonalidade da série

SPC. Desta forma, ter-se-ia duas séries comparáveis, do ponto de vista de

padrão sazonal. Obviamente, as conclusões derivadas de um teste de

cointegraçãodeveriam levar em conta a série dessazonalizada e não a série

original. Ou seja, deve haver bastante cuidado para que as conclusões não se

estendam automaticamente à série original.

Em que pese o cuidado acima, a opção escolhida neste trabalho foi, seguindo

Otero e Smith (1999), não promover nenhum tipo de ajuste para remoção de

sazonalidade. Estes autores comentam trabalhos que avaliam os efeitos do uso

de filtros para remoção de sazonalidade nos testes Dickeye Fuller (ADF) e

Phillips e Perron. A principal conclusão é que o uso destes filtros diminui o
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poder dos testes. No que diz respeito à cointegração, os resultados das

simulações de Monte Carlo mostram que a dessazonalização promove um

efeito adverso para o poder do teste de cointegração. Usando dados relativos à
Colômbia, os autores afirmam:

..." We find that the result of noncointegration among real balances, output and

interest rates may be due to the seasonal adjustement filter applied to the data,

since a finding of cointegration among these variables is accepted for
seasonally unadjusted data" ...

Tendo decidido pela não remoção da sazonalidade, é preciso abordar o

problema relacionado à ordem de integração das duas séries. Em outras

palavras, há evidências de que série de crédito pessoa física é 1(1),já para a

série do SPC, há evidências de que ela não é "somente" 1(1), conforme

discutido anteriormente. Alguns autores condenam testes de cointegração

entre variáveis cujas ordens de cointegração sejam distintas. Posto haver

evidências de que a maior parte das séries econômicas são 1(1),não se trata

de um problema tão corriqueiramente enfrentado. Para o presente trabalho,
serão adotadas as colocações de Johansen (1995):

..." It is important that we allow the components of a vector process to be

integrated of different orders. The reason for this is that when analyzing

economic data the variables are chosen for their economic importance and not
for their statistical properties" ...

Sendo assim, como há razões teóricas para realização do teste de

cointegração, a seguir será apresentado o procedimento de Johansen para as

séries de crédito pessoa física e consulta ao SPC.

4.4.2 TESTE DE JOHANSEN: CRÉDITO PESSOA FíSICA E CONSULTAS
AOSPC

Conforme análise preliminar dos dados, apresentada anteriormente, as 2

séries em questão apresentam intercepto e tendência. Sendo assim, o teste de
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Johansen foi executado para uma equação de cointegração contendo,

primeiramente, apenas intercepto e, posteriomente, com intercepto e

tendência. Os resultados, respectivamente, estão abaixo:

Tabela (4.4)

Teste de Johansen para as séries de crédito pessoa física (PFíSICA) e
consultas ao SPC (SPC)

Autovalor Likelihood Valor Crítico Valor Crítico Número de
Ratio (5%) (1%) equações de

Cointegração
0.05898753729249 9.39878104051 15.41 20.04 None
0.00812348273766 1.17896125089 3.76 6.65 At most 1

Tabela (4.5)
Teste de Johansen para as séries de crédito pessoa física (PFíSICA) e
consultas ao SPC (SPC)

Autovalor Likelihood Valor Crítico Valor Crítico Número de
Ratio (5%) (1%) equações de

Cointegração
0.11325697518111 18.9789451031 25.32 30.45 None
O. O 1753578325708 2.24050989871 12.25 16.26 At most 1

Nos dois casos acima, foram utilizados 12 defasagens, considerando os dados

mensais das 2 séries". O resultado acima evidencia a rejeição da hipótese de

cointegração entre as séries. A primeira linha testa a hipótese de que não haja

nenhuma equação de cointegração contra uma hipótese alternativa de uma

equação de cointegração. Já a segunda linha testa a hipótese nula da

existência de, no máximo, uma equação de cointegração contra a hipótese

alternativa de duas equações de coínteçração'".

A rejeição da hipótese de cointegração entre as séries é inesperada, se

comparada aos principais resultados dos modelos do capítulo 1. Contudo,

confirmam-se as críticas feitas anteriormente e a questão passa ser o porquê

da não cointegração. Voltando à descrição das duas séries, parece que o

61 Utilizando 4 defasagens, número padrão do programa Eviews, os resultados são
rigorosamente os mesmos: rejeição da hipótese de cointegração.
62 Neste caso, elas seriam estacionárias.
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comportamento da série de crédito pessoa física apresenta características

bastante peculiares, que fogem ao padrão esperado.

Primeiramente, é interessante notar um certo "alisamento" desta série,

conforme implícito no que foi dito anteriormente sobre sua sazonalidade. A

série parece apresentar uma sensibilidade bastante reduzida aos fatores

econômicos, principalmente no que diz respeito àqueles fatores que afetam as

consultas mensais ao SPC. Basta comparar as oscilações intertemporais das

duas séries. A prior i, esperar-se-ia que uma série que retratasse os

empréstimos para os indivíduos guardasse relação com fatores condicionantes

da demanda por empréstimos por parte dos indivíduos.

Obviamente, há limites para expansão das carteiras de empréstimos, regulação

prudencial, eventuais limites ao financiamento parcelado. Em que pese esses

fatores, é contra-intuitivo não vislumbrar uma sazonalidade, por exemplo, para

o mês de dezembro, quando as pessoas tanto podem se endividar

(empréstimos pessoais e cheque especial) para as despesas de final de ano,

como podem financiar diretamente uma quantidade maior de bens em geral

(financiamento para aquisição de bens).

Não se trata apenas do fato dos empréstimos constituírem saldos de balanços

mensais, e não fluxos mensais de concessão de crédíto'", ao passo que as

consultas ao SPC representam um fluxo mensal. O que parece existir são

saldos de balanço aos quais se incorporam ou retiram montantes , tanto pelo

Bacen (harmonização) como pelos próprios bancos (viés de informação), que

acabam por romper a correspondência temporal entre fatos econômicos e

concessão de crédito implícita na série. Isso possivelmente engendra o

"alisamento" já mencionado.

Portanto, parece haver evidências de que há "problemas" na construção da

série de empréstimos. E estes problemas parecem comprometer a relação de

63 A questão de saldo versus fluxo poderia ser amenizada caso fosse calculado a diferença
entre saldos mensais, produzindo um número que representaria o fluxo, ou o volume de
empréstimos concedidos durante o mês. Entretanto, para esse caso, essa diferença de saldos
não produziria um fluxo mensal, conforme será mencionado adiante.
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longo prazo esperada (neste caso, também a de curto prazo) entre as séries.

Se, de fato, não há correspondência temporal entre a série de empréstimos e

os fatos econômicos, que afetam a série do SPC, o resultado de não
cointegração pode ser compreendido.

4.5 VENDAS DE BENS DURÁVEIS: PROXY PARA A SÉRIE DE CRÉDITO
PESSOA FíSICA

Diante da impossibilidade de utilização da série de crédito pessoa física do

Bacen , passa a ser necessário buscar uma proxy , qual seja, encontrar uma

série para a qual se justifique teoricamente uma aproximação do crédito

pessoa física. Vale lembrar que a tentativa de encontrar uma série mais

adequada visa o cumprimento do objetivo deste capítulo final, qual seja, testar

empiricamente a hipótese de um relacionamento de longo prazo entre uso de

informação externa (SPC) e crédito pessoa física. Em outras palavras, busca-

se uma proxy para a qual se justifique realizar o teste de cointegração.

Utilizando a classificação do Bacen, é possível abrir as informações dos

créditos pessoa física nas seguintes partes: i) cheque especial; ii) crédito

pessoal; iii) cartão de crédito e iv) crédito para aquisição de bens. Este último

item é dividido em aquisição de automóveis e aquisição de bens duráveis.

Portanto, essas várias partes somadas constituem o total de crédito pessoa

física, tal qual apresentado pela série do Bacen. Este não disponibiliza as

séries mensais conforme a abertura acima. O que, na verdade, não deve

constituir um problema adicional, uma vez que, conforme já mencionado,

parece haver um problema de construção da série de crédito, que certamente
estará presente nas séries em separado.

Considerando o uso do SPC para mensurar o uso de informações externas, o

mais adequado seria o uso do crédito estendido para o financiamento de bens

duráveis, dadas as características do processo de consulta ao SPC, que

ocorre, fundamentalmente, como subsídio para decisão de aprovar a venda a



prazo de um bem durável". Sendo assim, e considerando as possibilidades de

obtenção de dados, a proxy escolhida foi "venda de bens duráveis" em São

Paulo. Trata-se de uma série mensal expressa em índice (o valor de referência

é a média do ano de 1998), calculada pela Federação do Comércio do Estado

de São Paulo (FCESP). Esta dispõe de um índice de inflação próprio,

calculado para a região metropolitana de São Paulo. A série, tal qual calculada

pela FCESP, se origina do faturamento nominal do comércio corrigido por este

índice65 de inflação. O gráfico abaixo mostra a evolução temporal da série.

Gráfico (4.6)

Vendas de bens duráveis -São Paulo
(valor de referência: média de 1998)
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Fonte: Federação do Comércio do Estado de São Paulo

É interessante observar que essa escolha pode vir a ser criticada por uma

possível "redundância" no teste66. Em outras palavras, as vendas de bens

duráveis e as consultas ao SPC poderiam ser vistas como "dois lados de uma

mesma moeda" ,explicitando simplesmente uma espécie de fluxograma de um

processo de compra a prazo de um bem durável. O argumento usado neste

trabalho, entretanto, procurará fazer uma distinção entre o que constituiria uma

redundância ex- ante e uma redundância ex-post .

64 No caso da aquisição de veículos, adota-se a hipótese de que o SPC é muito pouco
consultado.
65 Ressalte-se que este trabalho utilizou a série final da FCESP, responsável pelos ajustes
necessários ao cálculo do índice supramencionado. . .
66 Trata-se de um problema bastante presente na econometria, qual seja, testar 2 variáveis
"redundantes". Por exemplo, certas séries são simplesmente a tradução monetária de uma
série física.
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Por exemplo, havendo uma série de concessão de crédito para aquisição de

bens duráveis adequada, sem os problemas já mencionados, esta poderia ser

considerada como a tradução monetária de uma série de venda física de bens

duráveis. A utilização de um preço médio poderia aproximar uma série da

outra. Tratar-se-ia, assim, de uma redundância ex-ante. Além disso,

preponderantemente, os bens duráveis são vendidos a prazo, sendo uma parte

expressiva financiada por crédito bancário. Já no caso das consultas ao SPC, a

redundância poderia ser considerada ex-posto Esperar-se-ia, intuitivamente,

encontrar uma relação de longo prazo entre as vendas de bens duráveis e as

consultas ao SPC, uma vez que a prática da consulta parece bastante

arraigada em meio aos estabelecimentos comerciais do país.

Porém, é possível argumentar que as vendas de bens duráveis podem não

guardar relacionamento com o SPC. Em outras palavras, nem todas as vendas

a crédito são realizadas somente após uma consulta ao SPC. Por exemplo, no

mercado de crédito, é bastante conhecida a importância do relacionamento

banco-cliente. Transpondo esse raciocínio para a situação de uma venda a

prazo, um mesmo cliente, consultado no SPC na primeira compra, pode não

ser consultado na segunda, na terceira e assim por diante. Outro fator

interessante diz respeito ao incentivo do vendedor em consultar o SPC, dado o

custo associado à consulta. Se a taxa de inadimplência for baixa, o incentivo

cai, notadamente em situações de margem de rentabilidade mais reduzida,

quando o custo da consulta pode representar fração relevante do lucro."

Em suma, na impossibilidade da utilização da série de crédito pessoa física, o

uso da série de vendas de bens duráveis como proxy parece uma solução

adequada. Obviamente, as conclusões derivadas do teste de cointegração

valerão para a proxy, devendo haver cautela nas possíveis afirmações sobret-,,!.c '. •
",:'"

mercado de crédito pessoa física.

67 É possível imaginar a utilidade esperada da consulta ao SPC como dependente da maior
precisão na previsão de inadimplência (redução da seleção adversa) e do custo associado à
consulta.
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4.5.1 TESTE DE JOHANSEN: VENDAS DE BENS DURÁVEIS E

CONSULTAS AO SPC

Os testes para presença de raiz unitária na série de vendas de bens duráveis já

denotam uma certa semelhança com a série de consultas ao SPC. Conforme

nos casos anteriores estimou-se uma equação de regressão semelhante a

(4.6), incorporando constante e tendência e utilizando 12 defasagens. Os

resultados estão abaixo:

Tabela (4.6)

Resultados do teste ADF para vendas de bens duráveis

( 12 defasagens)

.·,;:a?l,,>YJ1[1ªYel
BENSDUR(-1)

D(BENSDUR(-1))
D(BENSDUR(-2))

.D(BENSDUR(-3))
D(BENSDUR(-4))
D(BENSDUR(-5))
D(BENSDUR( -6))
D(BENSDUR(-7))
D(BENSDUR(-8))
D(BENSDUR(-9))

D(BENSDUR(-10))
D(BENSDUR(-11))
D(BENSDUR(-12))C .
@TREND(1988:06)

···.·CoeficieTlt~"T$s~ªtístico
-0.118806 -2.065985
-0.153723 -1.933034
-0.129321 -1.651171
-0.128806 -1.651473
-0.074109 -0.960637
-0.073014 -0.974007
-0.099793 -1.356311
-0.086891 -1.200061
-0.121119 -1.694604
-O .137203 -1.940707
-0.173065 -2.480103
-0.195433 -2.852520
0.782992 11.72314
2.842443 1.326214
0.086022 2.340109

Para esta estimativa, o teste Dickey-Fuller aumentado (teste t ADF)

corresponde a -2,06, que comparado aos valores críticos de -4.03, -3.44 e

-3.15, respectivamente, com 1%, 5% e 10% de significância, permite não

rejeitar a hipótese nula de raiz unitária. Os testes para presença de constante e

tendência mostraram ser (4.6) a forma mais adequada dentre as possíveis

equações de regressão.

Pelos resultados -acima:.- como" â última - dêfasà~têm-"ãp'n3sênta coeficiente

significativ8rTlentc diferente de zero, não há necessidade de reestimativa para

encontrar o número adequado de defasagens, aceitando-se as 12 inicialmente

estimadas.
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Em relação à ordem de integração da série, os problemas são semelhantes ao

SPC. Trata-se de uma série fortemente sazonal, não sendo possível avaliar a

estacionariedade da série pelo teste T ADF. Graficamente, conforme esperado,

percebe-se padrão semelhante ao SPC. Os gráficos abaixo apresentam a série

de venda de bens duráveis na primeira diferença (DBensDur) e,

simultaneamente, com a primeira diferença e com uma diferença sazonal de

ordem 12 (DbensDur112). Há evidências de que esta série não é "somente"

.1(1).O segundo gráfico abaixo apresenta evidências de estacionariedade.

Gráfico (4.7)

Primeira diferença da série
vendas de bens duráveis
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Gráfico (4.8)

Primeira diferença e diferença
de ordem 12 da série vendas de bens duráveis
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Nos moldes do teste anterior, o procedimento de Johansen foi executado para

uma equação de cointegração apenas com intercepto e, posteriormente, com

intercepto e tendência. Os resultados, respectivamente, estão abaixo:

Tabela (4.7)
Teste de Johansen para as séries de vendas de bens duráveis (Bensdur) e
consultas ao SPC (SPC)

Autovalor Likelihood Valor Crítico Valor Crítico Número de
Ratio (5%) (1%) equações de

Cointegração

0.1126270 17.12957 15.41 20.04 None

0.001994 0.281449 3.76 6.65 At most 1
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Tabela (4.8) e

Teste de Johansen para as séries de vendas de bens duráveis (Bensdur) e
consultas ao SPC (SPC)

Autovalor Likelihood Valor Crítico Valor Crítico Número de,
Ratio (5%) (1%) equações de

Cointeqraçào
.0,.120561 26.63090 25.32 30.45 None
(.058613 8.516516 12.25 16.26 At most 1

Os dois resultados permitem não rejeitar a hipótese de cointegração entre as

vendas de bens duráveis e as consultas ao SPC, considerando um valor crítico

de 5%. Se este valor for de 1%, a hipótese de cointegração é rejeitada. Qual

seja, há evidências de uma relação de longo prazo" entre estas duas séries

(5%). Considerando que é:i série de bens duráveis foi utilizada como proxy de

crédito pessoa física, e levando em conta ainda os argumentos, previamente

discutidos, que sustentam a ligação esperada entre estas duas séries, há

evidências (5%) de que os empréstimos pessoa física possuem um

relacionamento de longo prazo com as consultas ao SPC.

Essa conclusão corrobora os resultados teóricos dos modelos do capítulo 1. Ou

seja, maiores volumes de operações de crédito associam-se a uma maior

intensidade do uso de informações externas. Obviamente, as evidências

limitam-se ao uso do SPC como fonte de informação externa. Conforme já

mencionado, há várias outras fontes, inclusive ligadas mais diretamente aos

bancos, uma vez que o SPC está fortemente relacionado aos estabelecimentos

comerciais. São estes últimos os principais acionadores da consulta no SPC.

Portanto, não rejeitar a hipótese de um relacionamento de longo prazo entre o

os volumes de empréstimos pessoa física e as consultas ao SPC não implica,

necessariamente, a não rejeição da hipótese de um relacionamento de longo

prazo entre intorme itiori sherinq e volume de_ernPr.é.~tir;!J~?A. ausência de

dados sobre as outras fontes de informação' exterrià 'limita claramente as

conciusões aqui apresentadas.X'Itando apenas um exemplo, é sabido que os--
68 Não serão discutidas as formas de ajuste dos desvios de curto-prazo, dadas pelos vetores
de correção de erro (VEC). Sendo assim, não está sendo utilizada o termo relação de
"equilíbrio" de longo prazo, mas simplesmente relação de longo prazo.
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bancos são mais ativos no acionamento de consulta à Serasa do que ao SPC.

E a primeira, conforme já mencionado, constitui a maior central de informação

de crédito do Brasil. Análises quantitativas envolvendo dados destas duas

instltuições'" tornaria mais confortável a discussão dos resultados dos testes

de hipótese.

Relembrando também que, se o objetivo é verificar tendências comuns entre as

séries, estas devem ser construídas de modo a permitir o teste. Em outras

palavras, se, por exemplo, o uso da informação externa será mensurado pelo

número de consultas mensais a "todas" as fontes existentes, cujo

desdobramento pode, ou não, originar efetivamente uma operação de crédito.

Então, a correspondência deverá ser o fluxo, ou montante mensal, de

empréstimos concedido pelos bancos. Idealmente, uma abordagem macro

seria feita nestes moldes. Comparando esta abordagem ideal com o

desenvolvimento deste capítulo, constata-se, inequivocamente, uma distância

considerável.

Além disso, um estudo empírico, plenamente adequado aos objetivos de

detectar a eficácia do uso de informação externa no processo decisório de

crédito, deveria levar em conta a forma pela qual esta informação é tratada

dentro de cada instituição bancária, o que envolveria uma abordagem micro.

Conforme o banco estudado, a importância da informação externa pode variar.

Mesmo considerando instituições pertencentes aos mesmos segmentos, como,

por exemplo, grandes bancos de varejo. É de suma importância compreender o

porquê de possíveis variações.

Portanto, pesquisas empíricas futuras sobre o tema deveriam ter como foco

estudos mais detalhados sobre o aproveitamento das informações adquiridas

junto às fontes externas dentro de cada instituição. Por exemplo, estudando a

carteira de crédito pessoa física de duas instituições, atuantes no mesmo

segmento, e o uso de informação externa relacionada a cada uma destas

carteiras. Isto permitiria compreender melhor o tradeoff informação própria

versus informação de terceiros. No caso de abordagens macro, trabalhos

69 Há ainda outras fontes importantes, como a SCI/Equifax.
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futuros certamente caminharão rumo à utilização de séries mais próximas do

ideal, tal qual descrito anteriormente.

Em que pese as autocríticas acima, ao examinar trabalhos voltados para o

mercado, geralmente escritos por practitioners, são encontrados diversos

argumentos que sustentam a importância da informação externa para o

funcionamento do mercado de crédito. Observa-se também a relevância de

uma central de crédito como veículo de viabilização da troca de informação.

Por exemplo, a revista Tecnologia de Crédito (novembro/2000), publicada pela

Serasa, traz artigo de Staten (1999) cujo tema é a importância dos dados

gerenciados por um CB no processo de administração de carteiras. De acordo

com o artigo:

..." Credit Bureau data on individuaIs has become the comerstone of the

underwritting decision for the consumer loans in the U.S..."

O autor procura demonstrar a importância do aprimoramento dos métodos de

previsão no processo de administração de carteiras. Ou seja, é importante que

se questione a qualidade de um portfolio quando a economia passa de um ciclo

expansivo para desaceleração ou até recessão. Citando o trabalho de uma

central de crédito específica, argumenta-se a importância de uma base de

dados sólida, que reuna dados de ampla cobertura geográfica e que,

simultaneamente, permita agregações por distritos, cidades, regiões

metropolitanas e estados. A partir dos dados de um CB viabiliza-se a explorar

a capacidade de previsão das variáveis, incorporando-as às decisões que

visam maximizar a relação risco-retorno da carteira de empréstimos.

Em outro artigo da Revista de Tecnologia OUlho/1999), McKinley (1998)

destaca os desafios futuros da área de empréstimos e as mudanças

necessárias à renovação da cultura de crédito, que deve adequar-se a nova

realidade dos negócios. Mencionando o "novo modelo de cultura de crédito", o

autor enfatiza o papel das novas tecnologias como responsáveis por alterações

na concessão e no processo de gestão de empréstimos comerciais. Apesar do

artigo não apresentar diretamente esse tema, a utilização das informações dos
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CB insere-se exatamente no contexto da adoção de novas tecnologias,

notadamente para administração de carteiras. Sem dúvida, dispondo de

modelos de gestão de carteiras70, as informações externas desempenharão

papel fundamental para o gerenciamento dos modelos, principalmente para

efeitos de monitoramento e revisão.

Além dos artigos acima, a descrição qualitativa do uso da informação externa

no mercado de crédito brasileiro, feita no capítulo 2, mostrou claramente a

importância do uso dos CB para decisão de crédito à pessoa física. Levando

em conta ainda as modalidades de empréstimos pessoa física, ou seja, uma

parcela das concessões destina-se à compra de bens duráveis, é possível

cumprir o objetivo deste capítulo aceitando as resultados do teste de

cointegração como evidências empíricas da importância do uso da informação

externa no mercado brasileiro de crédito pessoa física.

70 Para revisão dos modelos de gestão de carteiras, ver Saunders (2000)
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CONCLUSÃO

o mercados de crédito sofrem fortemente os efeitos da assimetria de informação.

Uma das principais soluções encontradas para minimizar os problemas derivados

destes efeitos é a troca de informações, ou o uso de informação externa como um

dos insumos para a decisão de empréstimo. Esta troca pode ser feita através de

centrais de crédito (CB).

Os modelos trazem resultados que, na maioria das vezes, mostram haver

benefícios advindos, especificamente, da troca de informações via CB. Ou seja, o

mercado de crédito tende a ser favorecido pela possibilidade de redução da

assimetria de informação e, portanto, pela maior capacidade de os bancos

selecionarem o risco de suas carteiras.

Ainda nos modelos, o CB permite reduzir as taxas de default e de juros cobrados.

Os volumes de crédito podem ser positivamente afetados, entretanto, o efeito final

dependerá da estrutura do mercado e da política de maximização de preços

adotada. Além disso, o CB pode funcionar como mecanismo de disciplina,

alterando os incentivos dos tomadores, que tendem a empreender um nível maior

de esforço para sucesso dos projetos, o que, novamente, diminui as taxas de

default, reduz os juros cobrados e aumenta o volume de crédito.

Resultados empíricos, obtidos para uma amostra de países, apontam evidências

de uma relação positiva entre intensidade de uso de informação externa e volume

do mercado de crédito. Quanto às taxas de default, não há evidências empíricas

acerca dos efeitos benéficos da presença do CB, provavelmente pela ausência de

formas padronizadas de definição de inadimplência.

Considerando verificar os resultados acima no Brasil, é inexorável mencionar as

mudanças pelas quais a indústria bancária brasileira passou nos últimos anos,

notadamente, pela queda da inflação, a partir de 1994. Além disso, a abertura da
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economia alterou drasticamente os padrões de competitividade e os bancos

brasileiros foram, e têm sido, obrigados a se adaptar rapidamente ao novo

cenário.

o mercado brasileiro se vê diante de um desafio duplo. Primeiramente, o crédito

passa a ser a fonte principal de receita em um cenário de inflação baixa, ou seja, é

necessário haver uma expansão das carteiras de empréstimos. E, sabidamente,

os bancos brasileiros passaram anos sem depender deste tipo de operação e,

consequentemente, sem mecanismos adequados de gestão de risco.

o outro desafio diz respeito a sintonia com estes próprios mecanismos, que,

mesmo nos mercados mais desenvolvidos, caso dos EUA, encontram-se em

constante processo de aprimoramento. Para ficar apenas em um exemplo, um

assunto do dia para o mercado é a administração de carteiras de crédito. Trata-se

da viabilidade da aplicação da moderna teoria de carteira (Modem Portfolio

Theory), desenvolvida a partir dos conceitos de Markowitz (1956) para o mercado

acionário.

À semelhança de outros países, no Brasil, os CB têm sua importância relativa

determinada de acordo com o segmento do mercado de crédito. Para as

pequenas e médias empresas e para as pessoas físicas, há um uso mais intenso

da informação externa. Isto se relaciona às características da operação neste

segmento e ao grau de relacionamento entre bancos e clientes. No caso das

empresas médias e, principalmente, das grandes empresas este uso tende a ser

menor.

A amostra de bancos, analisada no capítulo 3, permite concluir que tende a haver

uma combinação ótima entre fontes internas e externas de informação. Qual seja,

mesmo para instituições com forte capacidade de levantamento de dados, se o

foco de negócio for o mercado de crédito, tende a haver uso de informação

externa. No que diz respeito à determinação d~ste ponto ótimo de combinação,
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seria necessário controlar variáveis determinantes do grau de eficiência das fontes

de informação, cujo resultado depende da sofisticação da cultura de crédito de

cada instifuição.

Examinando as séries de tempo referentes aos saldos mensais de crédito pessoa

física e SPG, não é possível concluir que as séries cointegrem. Esse resultado

advém, provavelmente, da forma pela qual a série de empréstimos foi construída.

Adotando a série mensal de vendas (física) de bens duráveis, como proxy, há

evidências de cointegração com a série do SPG.

Os resultados acima são uma tentativa de verificar, no contexto do mercado

brasileiro, os resultados dos modelo teóricos relacionados ao volume de

empréstimos. As conclusões extraídas dizem respeito às proxies utilizadas. Em

outras palavras, a grau de exatidão destas conclusões depende da adequação

das proxies aos objetivos deste trabalho. Obviamente, argumenta-se haver um

grau bastante aceitável de adequação, sendo possível aceitar a idéia de que

maiores volumes de empréstimos pessoa física associam-se a maiores

intensidades no uso de informação externa.

Diante das mudanças pelas quais o mercado de crédito brasileiro,

inexoravelmente, passará, a utilização dos GB, como forma de troca de

informação sobre os tomadores, tenderá a aumentar. O próprio potencial de

crescimento do mercado de crédito pessoa física corrobora essa conclusão.
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.pêndlce 1

Modelo Pagano e Japelli (1993)

.upondo um aumento na distância (Qs -Qr):
15'= Qs+ E, Q;= Q,- E p/1-p .

[pQs + (1- p)Qr ]2
= [PQs '+(1- p)Qr '}2

~ntretantopQ/ + (1_p)Q:2 > pQ/ +(1- »a:
[pQ + (1- p)Q ]2

unbrandoque À = s2 r 2
pQs + (1- p)Qr

)u seja,

ogo um aumento na distância (Qs-Qr) diminui 'A,e portanto aumenta (1-'A,).O efeito da heterogeneidade
o lucro esperado para o caso (a) é, como esperado, negativo.



Apêndice 2: Amostra de 38 bancos
Fonte: Serasa

112

Q~er~ões de Crédito (R$ mil) Tx de Inadim~lência Rentabilidade Indice de Informação
Banco Dez/98 Jun/99 Dez/98 Jun/99 Dez/98 Jun/99 Dez/98 Jun/99

1 970.256 920.939 9,16% 6,98% 38,71% 16,26% 1,15 1,17
2 508.318 509.888 5,24% 14,06% 38,69% 19,15% 1,59 1,36
3 924.697 818.814 10,76% 12,10% 34,43% 20,21% 1,24 0,96
4 424.825 583.192 0,55% 0,57% 13,26% 23,05% 0,69 0,45
5 2.451.211 2.621.897 1,07% 0,99% 22,28% 23,46% 0,02 0,02
6 1.398.875 1.622.767 1,50% 2,37% 11,03% 22,72% 0,02 0,02
7 598.251 585.590 0,00% 0,03% 32,78% 68,88% 0,14 0,16
8 408.026 364.832 6,04% 3,59% 40,41% 36,61% 0,09 0,12
9 904.429 867.246 23,04% 5,99% 69,50% 300,84% 0,42 0,39
10 24.706 12.311 10,33% 0,00% 32,42% 52,34% 1,16 0,31
11 242.944 149.494 0,15% 0,48% 10,70% 7,98% 0,19 0,22
12 25.357.000 23.302.000 53,69% 42,58% 43,55% 27,89% 1,41 1,85
13 16.562.905 17.015.125 1,84% 1,97% 32,79% 25,62% 2,27 2,25
14 58.210.000 60.405.000 0,96% 1,38% 14,14% 8,31% 0,46 0,30
15 2.461.405 2.658.608 2,11% 3,42% 32,87% 20,94% 13,80 13,02
16 7.254.852 9.678.387 2,00% 1,36% 37,85% 16,90% 5,82 3,84
17 4.736.694 4.875.315 3,34% 3,55% 33,95% 23,39% 10,49 11,09
18 9.349.163 10.380.164 2,15% 2,00% 31,76% 22,16% 2,97 2,82
19 1.416.819 1.588.895 8,22% 7,86% 40,16% 17,48% 8,44 6,95
20 2.069.596 2.532.877 4,48% 4,75% 30,56% 24,35% 7,26 4,01
21 921.592 993.310 5,94% 5,91% 45,26% 21,21% 11,80 12,86
22 3.899.522 4.011.613 3,46% 4,46% 31,56% 45,66% 6,79 7,83
23 1.136.671 1.149.382 12,11% 11,68% 65,67% 22,96% 25,01 25,57
24 2.403.523 2.795.392 2,02% 2,37% 34,74% 29,93% 13,84 10,44
25 1.311.446 1.583.170 22,10% 9,62% 55,61% 28,84% 15,16 9,84
26 950.803 838.630 50,81% 28,89% 59,50% 35,65% 42,03 38,67
27 638.346 626.163 7,84% 3,92% 45,81% 23,37% 11,24 14,13
28 1.066.022 3.040.735 1,82% 6,30% 23,91% 11,47% 27,32 6,87
29 1.249.202 1.609.260 1,27% 1,54% 23,74% 28,78% 15,61 14,87
30 327.622 319.855 8,27% 8,09% 77,21% 41,82% 19,07 16,58
31 29.141 28.386 6,92% 6,19% 45,90% 33,89% 63,46 71,82
32 167.520 152.567 8,87% 8,57% 65,86% 40,99% 50,37 3,32
33 394.669 373.516 3,49% 1,68% 38,65% 39,95% 10,29 2,01
34 126.246 142.759 22,65% 20,38% 120,93% 47,75% 22,22 20,88
35 615.381 539.239 6,31% 6,09% 32,89% 35,36% 10,75 10,44
36 457.732 619.000 4,36% 3,79% 22,42% 31,43% 1,13 0,82
37 85.915 102.110 0,36% 0,26% 25,97% 14,72% 2,16 1,61
38 174.355 189.971 1,95% 1,69% 39,07% 27,51% 20,40 20,53
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