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RESUMO 

 

A literatura teórica sobre economia bancária aponta que o relacionamento 

duradouro entre um emprestador e uma firma tomadora pode revelar informações 

sobre a qualidade de crédito da firma. Entretanto, trabalhos teóricos preveem 

diferentes resultados do efeito do relacionamento bancário sobre a taxa de juros e 

volume ofertado do empréstimo. 

De acordo com Diamond (1991) e outros, se o relacionamento bancário 

for revelar a todos os credores a qualidade de crédito da firma, espera-se como 

efeitos o aumento do volume dos empréstimos e redução na taxa de juros. 

Por outro lado, se o relacionamento bancário revelar as informações de 

crédito da firma apenas para o fornecedor principal, então se pode não ter os efeitos 

de aumento do volume e redução na taxa de juros. 

Este trabalho demonstra empiricamente quais são os efeitos das 

informações públicas e privadas geradas pelo relacionamento bancário no montante 

do empréstimo e na taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras para as 

firmas.  

Usamos como medida de informação pública o tempo de relacionamento 

entre o banco e tomador, que pode ser encontrado em bureaux externos como 

Serasa Experian e Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) ou no Sistema de 

Informação do Banco Central (SISBACEN). Usamos como modelo de informação 

privada medidas que indicam o pagamento do débito em atraso por parte do 

tomador, o qual é de conhecimento apenas de cada credor. 

De acordo com a teoria, espera-se que a informação pública de tempo de 

relacionamento bancário indicará a qualidade do credor e resultará em maior volume 

de empréstimo e taxa de juros menores. As informações privadas sobre pagamentos 

em atraso, por ser exclusiva do credor principal, não terão efeitos sobre o montante 

do empréstimo e sobre a taxa de juros.    

No teste empírico, foram analisados dois mil setecentos e oitenta e cinco 

empréstimos do produto capital de giro concedidos a cinquenta e três empresas, 

fornecidos por uma instituição financeira do Estado do Espírito Santo.  

Utilizando o modelo econométrico dados em painel com efeito fixo de 

firma, encontramos que o tempo de relacionamento bancário é positivamente 

correlacionado ao valor do principal do empréstimo e é negativamente 



 

correlacionado ao spread bancário. Ambos os efeitos são estatisticamente 

significantes ao nível de 5,00%. Resultados similares ao encontrado por Berger e 

Udell (1995). Os resultados mostram que um relacionamento duradouro entre firmas 

e instituições financeiras reduz a assimetria de informação, gerando benefícios para 

as firmas. 

Para testar o feito da informação privada, foram utilizadas informações de 

atraso das firmas com a instituição financeira. Esses dados foram usados 

internamente, não divulgados em bureaux de crédito. As variáveis testadas foram 

número de parcelas pagas em atraso no mês anterior, a soma das parcelas pagas 

em atraso, flag se já efetuou pagamento em atraso e meses desde o último 

pagamento em atraso. Não têm efeito as informações privadas sobre o spread e o 

valor do principal do empréstimo. Resultados similares aos encontrados por Sharpe 

(1990). 

 

Palavras-chave: Microeconomia Bancária; Relacionamento Bancário; Assimetria de 

Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The theoretical literature regarding banking economics indicates that long-term 

relationships between a lender and a borrower can reveal information about the 

firm’s credit rating. Nonetheless, theoretical studies foresee different results from the 

effect of banking relationship regarding interest rates and the quantity of capital 

offered to a firm. 

According to Diamond (1991) and others, if the banking relationship reveals to 

all creditors the quality of the firm’s credit, therefore effects such as the increase in 

the loan amount available to the firm and interest rate reduction are expected. 

On the other hand, if banking relationship only reveals the firm’s credit 

information to the main supplier, then it could not have the effect from the increased 

lending amount and interest rate reduction. 

This paper demonstrates empirically what are effects from public and private 

information generated by banking relationship in the total quantity of capital (loan) 

offered to the firm and interest rate charged by financial institutions.  

We used the length of the relationship between the lender and the borrower as 

a measure, since it can be found in external bureaus such as Serasa Experian and 

SCPC (Credit Reporting Agency) or at SISBACEN (Central Bank Information 

System). We used as private information model measures that indicate late 

payments of debts from the borrower, which are known exclusively by each creditor. 

According to the theory, it is expected that public information related to length 

of the relationship with the bank will result in higher loan amount availability and 

lower interest rates. Private information regarding late payments will not have effect 

over the loan amount availability and interest rate, since they are exclusive 

information from the main creditor. 

In the empiric test, more than two thousand six hundred and eighty five loans 

related to working capital products granted to fifty-three companies lent by a financial 

institution in the state of Espírito Santo, were analyzed. 

Using the panel data with fixed firm effect econometric model, we found that 

the length of the relationship with the bank is positively correlated to the availability of 

capital to a firm and negatively correlated to the banking spread. Both effects are 

statistically significant at 5.00% level. Similar to the results found by Berger and Udell 



 

(1995). The results show that a long-term relationship between firms and financial 

institutions reduce the information asymmetry, generating benefits for the firms.  

In order to test the private information effect, we used information of 

defaults from the firms with the financial institution. Those data were used internally, 

not disclosed to credit bureaus.  The variables tested were number of outstanding 

installments in the previous month, the sum of outstanding installments, flag in case 

the late payments had already been made and months since the last late payment. 

There are no effects of private information on spread and the total availability of 

capital. Similar to the results found by Sharpe (1990). 

 

Keywords: Microeconomics of Banking; Banking Relationship; Information 

Asymmetry.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A literatura teórica sobre o relacionamento bancário mostra dois 

resultados antagônicos em relação ao aumento do tempo de relacionamento com 

uma determinada instituição financeira. 

O relacionamento bancário reduz a assimetria de informação, como 

consequência, há uma tendência para reduzir a taxa de juros real ao longo do tempo 

(Berger e Udell, 1995). É possível formular contratos mais flexíveis e aderentes, com 

benefícios para bancos e empresas (Boot 1999). Relacionamento bancário também 

reduz o risco moral (Stiglitz e Weiss, 1983). As informações geradas pelo mesmo 

mutuário podem ser utilizadas ao longo do tempo (Greenbaum e Thakor, 1995). 

Por outro lado, a partir do relacionamento bancário, os credores podem 

acumular informações privadas das empresas e isso faz com que o banco 

emprestador esteja em uma posição privilegiada em relação aos seus concorrentes. 

Esta situação aumenta o poder de monopólio do banco e a tendência é o aumento 

das taxas de juros ao longo do tempo (Sharpe, 1990). A seleção adversa dificulta o 

trabalho da instituição financeira na atração de novos clientes porque ela não 

consegue atrair um bom cliente sem atrair também clientes ruins (Rajan, 1992). 

O trabalho tem como objetivo mostrar, a partir de um teste empírico, quais 

os efeitos das informações públicas e privadas geradas pelo relacionamento 

bancário no valor do empréstimo e na taxa de juros cobrada pelas instituições 

financeiras para as firmas. 

No teste empírico, foram analisados dois mil setecentos e oitenta e cinco 

empréstimos do produto capital de giro concedidos para cinquenta e três empresas. 

O produto capital de giro não possui colateral e a decisão de crédito é baseada nas 

informações de balanço da empresa e na reputação da firma perante a instituição 

financeira.  

Os contratos são do período de 1997 até 2010 e foram fornecidos em 

formato de Portable Document Format (PDF) por uma instituição financeira do 

Estado do Espírito Santo.  

A partir dos PDFs foi desenvolvida uma nova base de dados segmentada 

contrato a contrato com as informações dos empréstimos. Além disso, foram 
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incluídas características das firmas coletadas através do site da Receita Federal e 

na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

No teste de utilização de informação pública foi testada qual é o efeito da 

variável tempo de relacionamento bancário, dado que pode ser encontrado em 

bureaux externos como Serasa Experian e Serviço Central de Proteção ao Crédito 

(SCPC) ou no Sistema de Informação do Banco Central (SISBACEN), sobre o 

spread bancário e valor do empréstimo, tendo como controle as características de 

contrato, efeito fixo do ano, efeito fixo da firma e as variáveis da RAIS. O modelo 

estatístico utilizado foi dados em painel com efeito fixo de firma. O tempo de 

relacionamento bancário é positivamente correlacionado ao valor do principal do 

empréstimo e é negativamente correlacionado ao spread bancário. Ambos os efeitos 

são estatisticamente significantes ao nível de 5,00%. Resultados similares ao 

encontrado por Berger e Udell (1995). Os resultados mostram que um 

relacionamento duradouro entre firmas e instituições financeiras reduz a assimetria 

de informação, gerando benefícios para as firmas. 

Para testar o feito da informação privada, foram utilizadas informações de 

atraso das firmas com a instituição financeira. Esses dados foram usados 

internamente, não divulgados em bureaux de crédito. Foram testados os efeitos do 

número de parcelas pagas em atraso no mês anterior, a soma das parcelas pagas 

em atraso, flag já efetuou pagamento em atraso e meses desde o último pagamento 

em atraso, sobre o spread bancário e valor do empréstimo, tendo como controle as 

características de contrato, efeito fixo do ano, efeito fixo da firma e as variáveis da 

RAIS. O modelo estatístico utilizado foi dados em painel com efeito fixo de firma. 

Nenhuma das quatro variáveis é estatisticamente significante para explicar o spread 

bancário. A variável soma das parcelas pagas em atraso é estatisticamente 

significante para explicar o valor do empréstimo em combinações somente duas 

opções do modelo testado. Quando incluídos todos os controles, essa variável 

também não é estatisticamente significante. Resultado similar ao encontrado por 

Rajam (1992). 

Na seção 2 será apresentada uma revisão literária sobre relacionamento 

bancário. Na seção 3, como foi elaborada a base de dados e os descritivos das 

variáveis utilizadas. Na seção 4, o modelo econométrico. Na seção 5, os resultados 

encontrados, e, na seção 6, a conclusão. 
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1 LITERATURA SOBRE RELACIONAMENTO BANCÁRIO  

 

 

Trabalhos teóricos preveem diferentes resultados do efeito do 

relacionamento bancário sobre a taxa de juros e volume ofertado do empréstimo. As 

informações públicas sobre o relacionamento bancário indicarão a qualidade do 

credor e resultarão em maior volume de empréstimo e taxa de juros menores. As 

informações privadas sobre pagamentos em atraso, por serem exclusivas do credor 

principal, não terão efeito sobre o montante do empréstimo e sobre a taxa de juros.    

 Boot (1999) faz uma revisão da literatura sobre relacionamento bancário 

e sintetiza vários autores que abordam as questões dos benefícios e problemas 

desse relacionamento. Greenbaum e Thakor (1995) afirmam que as informações 

geradas pelos contratos com um mesmo tomador podem ser usadas 

intertemporalmente, possibilitando benefícios. O relacionamento bancário possibilita 

contratos mais flexíveis e mais aderentes aos interesses das partes, facilitando 

contratos implícitos de longo prazo. Bolton e Scharfstein (1996) e Dewatripont e 

Maskin (1995) afirmam que os tomadores que sabem que podem renegociar uma 

dívida ex-post podem ter incentivos ex-ante de não se esforçarem o suficiente para 

honrar os contratos e pedirem renegociação. O problema de hold-up é quando o 

relacionamento bancário traz informações privadas para o banco e faz com que ele 

tenha poder de monopólio, podendo aumentar as taxas de juros. 

Boot (1999) finaliza o artigo afirmando que o relacionamento bancário se 

tornou uma área importante da pesquisa científica. A mensuração do valor 

adicionado do relacionamento bancário e os estudos sobre os custos e benefícios 

devem ser aprofundados para determinar a viabilidade e a escala do relacionamento 

bancário no futuro.  

Sharpe (1990) desenvolve uma teoria sobre o relacionamento com o 

cliente no caso do mercado de empréstimos bancário. O banco que empresta para 

uma determinada firma adquire mais informações e conhecimento das suas 

características, tendo como consequência a criação de um poder de monopólio. O 

artigo desenvolve modelo teórico com firmas que possuem projetos que podem dar 

retorno ou não a uma probabilidade “pq”, mas não possuem dinheiro e bancos que 

emprestam para as firmas a um custo “r” em um mercado competitivo. A dinâmica é 

em dois períodos. Como conclusão, o estudo demonstra que a evolução da 
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informação adquirida pelo emprestador gera um poder de monopólio ex-post mesmo 

que os bancos forem competitivos ex ante. 

Rajan (1992) afirma que o relacionamento bancário reduz o custo de 

agência e possibilita decisões financeiras mais flexíveis. Por outro lado, aumenta o 

poder de barganha dos bancos na negociação com as firmas porque as instituições 

financeiras se aproveitam do monopólio das informações geradas pelo 

relacionamento bancário.  

Barbosa, Moreira e Novaes (2010) desenvolvem modelo teórico sobre o 

mercado de crédito comercial e mostram que mesmo com os fornecedores 

possuindo informações privadas sobre seus clientes, os custos do crédito comercial 

variam mais de acordo com segmento industrial do que as características individuais 

das firmas. Os fornecedores não aumentam a taxa de juros ou os custos de crédito 

para firmas mais arriscadas porque essas firmas têm a opção de conseguir crédito 

comercial com outros fornecedores ou bancos que não possuem essa informação 

privada. 

Trabalhos empíricos mostram os efeitos das informações públicas e 

privadas geradas pelo relacionamento bancário na determinação da taxa de juros e 

do montante emprestado. 

Berger e Udell (1995) fizeram um estudo empírico utilizando as 

informações de contratos de linhas de crédito (L/C) feitos com pequenas empresas 

na National Survey of Small Business Finances (NSSBF), pesquisa que possui 

detalhes sobre as firmas que fazem esse tipo de empréstimo e do relacionamento 

bancário entre os bancos e os emprestadores. No estudo, as variáveis “tempo de 

relacionamento com a instituição financeira” e “idade da firma” são utilizadas, além 

das características dos contratos e das firmas. Os resultados mostram que 

pequenas empresas com longo relacionamento bancário conseguem empréstimos 

com menores taxas de juros e o número de empréstimos com garantias são 

menores. 

Nakane e Ozawa (2009) têm como objetivo avaliar se o tempo de 

relacionamento resulta em contratos melhores para o tomador porque mitiga a 

assimetria de informação ou pode prejudicar o tomador porque o banco passa a ter 

o monopólio das informações do tomador, podendo cobrar juros maiores ou mais 

garantias. Foram utilizados dados do Sistema de Informação de Crédito do Banco 

Central (SCR), operações do produto Capital de Giro com início em setembro de 
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2005. Os estudos empíricos constataram que o relacionamento bancário reduz a 

assimetria de informação, reduzindo a taxa de juros e a garantia nos contratos.  
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2 HIPÓTESES 

 

 

O trabalho testará as seguintes hipóteses sobre o efeito do 

relacionamento bancário sobre a taxa de juros e volume ofertado do empréstimo:  

 

a) A informação pública de tempo de relacionamento das firmas com as 

instituições financeiras reduz o spread bancário e aumenta o valor do principal ao 

longo do tempo. Literaturas teóricas e empíricas mostram esses efeitos. Isso ocorre 

porque a qualidade de crédito da firma é revelada para todos os agentes 

fornecedores de crédito no mercado. 

Avaliar se tempo de relacionamento bancário é negativamente 

correlacionado a spread e positivamente correlacionado ao montante do 

empréstimo. Testar se em ambos os casos se a variável é estatisticamente 

significante. 

 

b) As informações exclusivas do emprestador principal, como as 

relacionadas ao atraso do tomador não geram um aumento ou não alteram o spread 

bancário e não influenciam no valor do principal ao longo do tempo.  

Avaliar se número de parcelas pagas em atraso no mês anterior, soma 

das parcelas pagas em atraso, flag se já houve pagamento em atraso e meses do 

último pagamento em atraso não apresentam efeitos estatisticamente significantes 

para explicar spread e o montante do empréstimo. 
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3 DADOS 

 

 

3.1 Base de Dados 

 

 

A base de dados utilizada foi desenvolvida exclusivamente para o estudo. 

A partir de cinquenta e três arquivos em formato de Portable Document Format 

(PDF) fornecidos por uma instituição financeira do Estado do Espírito Santo foi 

gerada uma base com dois mil setecentos e oitenta e cinco contratos de 

empréstimos. 

Os empréstimos analisados são da modalidade capital de giro, sem 

colateral dado como garantia, no período de 1997 até 2010. Considerando 

operações de crédito com pessoa jurídica, empréstimo para capital de giro é um dos 

maiores tipos de empréstimos.  

A instituição financeira e as empresas que estudamos sobre o 

relacionamento bancário estão localizadas no Estado de Espírito Santo. Estatísticas 

do IBGE afirmam que o Estado tem 3,839 milhões de habitantes em 2013 

(estimativa), 78 cidades e 46.096 Km2 de área total. Em 2011, o PIB do Espírito 

Santos foi de R$97.693 milhões e PIB per capita foi de R$27.542.  

Os principais setores da economia são a indústria extrativa, comércio e 

indústria de transformação, além do setor público. Eles representam, 

respectivamente, 22,3%, 13,2%, 10,5% e 13,9% do PIB estadual. 

A Financeira estudada não é um Banco Múltiplo, esse fato pode gerar 

algum viés nas empresas selecionadas. Essas empresas, na sua maioria, não 

conseguem a totalidade dos créditos necessários nos bancos múltiplos e demandam 

empréstimos em financeiras.    

A partir dos PDFs foi desenvolvida uma nova base de dados em formato 

Stata segmentada contrato a contrato. A base possui informações dos empréstimos, 

como valor do principal, taxa de juros mensal, encargos financiados e não 

financiados, número de parcelas, data do contrato, data de vencimento, data de 

pagamento. A Tabela 1 mostra a descrição de todos os campos criados a partir dos 

PDFs.  
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Com as informações sobre as firmas, foram incluídos dados coletados na 

Receita Federal, como data de abertura de firma, atividade econômica principal da 

empresa, natureza jurídica de empresa. A Tabela 2 mostra a descrição de todos os 

campos criados a partir dos dados da Receita Federal.  

A partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), foram 

levantadas informações das firmas, como número de funcionários, faixas de renda 

mensal dos funcionários, faixa de horas trabalhada pelos trabalhadores, faixas de 

grau de instrução dos funcionários, faixa etária dos funcionários, entre outros. As 

Tabelas 3 e 4 mostram a descrição de todos os campos criados a partir dos dados 

da RAIS. 

As informações da Receita Federal e da RAIS foram coletadas somente 

para quarenta e três empresas que informaram o CNPJ para a instituição financeira. 

Dez delas eram microempresas e os empréstimos das mesmas foram em nome de 

pessoas físicas. 

Foram criados para o estudo campos calculados, utilizando as 

informações dos campos criados anteriormente e as séries históricas do IPCA (fonte 

IBGE) e da taxa mensal da SELIC (fonte BACEN).  

Para medir o impacto da informação pública, foi criada a variável tempo 

de relacionamento da firma com a instituição financeira, a diferença entre a data do 

contrato analisado e o primeiro contrato firmado entre ambos. Também foi calculada 

a idade da firma na data do contrato, diferença entre data do contrato e a data de 

abertura da firma. O tempo de relacionamento pode ser encontrado em bureaux 

externos como Serasa Experian e Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) 

ou no Sistema de Informação do Banco Central (SISBACEN) e a idade da firma 

pode ser consultada no site da receita federal. 

Para testar o feito da informação privada, foram utilizadas informações de 

atraso das firmas com a instituição financeira. Esses dados foram usados 

internamente, não divulgados em bureaux de crédito. Montamos as variáveis: 

número de parcelas pagas em atraso no mês anterior, soma das parcelas pagas em 

atraso, flag se a firma já fez pagamentos em atraso e meses desde o último 

pagamento em atraso. Essas variáveis foram calculadas a partir da data de início do 

contrato, data de vencimento do contrato e data de pagamento do contrato. Essas 

informações são de poder da instituição financeira, os casos de pagamentos em 
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atraso não foram reportados em bureaux externos, não estão disponíveis no 

mercado. 

Também foram criados os campos: logaritmo natural do valor do principal 

do contrato deflacionado pelo IPCA, logaritmo natural dos encargos financiados do 

contrato deflacionado pelo IPCA, logaritmo natural dos encargos não financiados do 

contrato deflacionado pelo IPCA, spread que é a taxa de juros mensal do contrato 

menos a taxa Selic mensal do mês de referência. Uma alternativa de cálculo de 

spread é calcular a taxa de captação mês a mês. A Tabela 5 mostra a descrição de 

todos os campos calculados.  

 

 

3.2 Estatística Descritiva 

 

 

Nas Tabelas 6, 7 e 8 estão as estatísticas descritivas de todas as 

variáveis utilizadas nos modelos, detalhados na seção 4, com o total de 

observações, média, desvio padrão, valores mínimo e máximos de cada variável. Os 

empréstimos foram feitos a cinquenta e três empresas, mas dez delas eram 

microempresas e os empréstimos das mesmas foram em nome de pessoas físicas. 

As informações da Receita Federal e da RAIS foram coletadas somente para 

quarenta e três empresas que informaram o CNPJ para a instituição financeira. Dez 

microempresas informaram o CPF, e, por esse motivo, o número de observação 

dessas variáveis é menor que das variáveis de contrato, que são existentes para 

toda a base. 

Analisando as variáveis públicas, o tempo de relacionamento médio da 

firma com a instituição financeira é de 1,48 anos com mínimo de 0 e máximo de 

12.65 anos. A idade média da firma é de 7,49 anos com mínima de 0,22 anos e 

máxima de 32,84 anos. 

Das variáveis privadas, número de parcelas pagas em atraso no mês 

anterior tem média 3,20 parcelas com mínima 0 e máxima 23 parcelas. Soma das 

parcelas pagas em atraso tem média 28,91 parcelas com mínima 0 e máxima 149 

parcelas. Flag se a firma já fez pagamentos em atraso tem média 0,51 e está 

distribuída entre 0 e 1. Meses desde último pagamento em atraso tem média 21,35 

meses com mínima 0 e máxima 103 meses. 
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O spread médio é de 2,64% ao mês com mínimo de -2,08% ao mês e 

máximo de 4,56% ao mês. Foi utilizada a Selic mensal para cálculo do spread, uma 

alternativa é utilizar a taxa de captação mês a mês. A utilização da Selic mensal ao 

invés da taxa de captação pode ser o motivo dos spreads negativos. 

O número médio de parcelas é de 1,79 com máxima de 65 parcelas e o 

número médio de funcionários são de 30 com mínimo de 1 e máximo de 118 

funcionários. 

As variáveis da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) são 

referentes a informações dos funcionários das firmas e estão estruturadas em faixas, 

como faixa etária dos funcionários, faixa de rendimento médio mensal, faixa de grau 

de instrução e faixa de horas tralhadas. Essas variáveis são mostradas em 

percentuais e a somatória de todos os grupos de uma mesma faixa é igual a 1. 

Dessa maneira, o conjunto de variáveis de uma faixa mostra a distribuição das 

características dos funcionários das firmas analisadas. 
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4 ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

 

O relacionamento bancário gera informações públicas e privadas aos 

bancos sobre as empresas. As informações públicas mostram se a empresa tem 

uma boa qualidade de crédito ou tem dificuldade em honrar os compromissos. 

Tempo de relacionamento como variável de informação pública e parcelas 

pagas em atraso no mês anterior, soma das parcelas pagas em atraso, flag ever 

pagamento em atraso e meses do último pagamento em atraso como variável de 

informação privadas.  

Os modelos econométricos serão utilizados para estudar como a 

presença de informações públicas e privadas afetam o valor do principal do 

empréstimo e a taxa de juros. 

 

 

4.1 Impacto da informação pública o tempo de relacionamento no 

spread bancário e valor do principal 

 

 

Avaliar se o tempo de relacionamento (Xit) é estatisticamente significante 

para explicar spread bancário e valor do principal e se o impacto é positivo ou 

negativo. 

Foram analisados os contratos utilizando o modelo dados em painel com 

efeito fixo de firma e tempo. 

 

Equações do modelo: 

 

Spread = a + bXit + cWit + Fi + Yt + Eit                 (1) 

 

Ln(Noc) = a + bXit + cWit + Fi + Yt + Eit                (2) 

 

No qual a variável Spread é o spread bancário de uma empresa “i” no 

tempo “t”. Ln(Noc) é o logaritmo natural do valor do principal do contrato de uma 

empresa “i” no tempo “t”. Xit é o tempo de relacionamento com a instituição 
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financeira em meses de uma empresa “i” no tempo “t”. Wit são o conjunto das 

variáveis de controle. Fi é o efeito fixo empresa. Yt são as variáveis dummies efeito 

fixo ano. Eit é o termo de erro. 

 

 

4.2 Impactos das informações privadas sobre pagamentos 

atrasados no spread bancário e valor do principal 

 

 

Avaliar se parcelas pagas em atraso no mês anterior (X1it), soma das 

parcelas pagas em atraso (X2it), flag ever pagamento em atraso (X3it) e meses do 

último pagamento em atraso (X4it) são estatisticamente significantes para explicar 

spread bancário e valor do principal e se o impacto é positivo ou negativo.  

Foram analisados os contratos utilizando o modelo dados em painel com efeito fixo 

de firma e tempo. 

 

Equações do modelo: 

 

Spread = a + bX1it + cWit + Fi + Yt + Eit                 (3) 

 

Ln(Noc) = a + bX1it + cWit + Fi + Yt + Eit                 (4) 

 

As mesmas equações desenvolvidas para X1it serão feitas para as 

demais variáveis relacionadas a atraso X2it, X3it e X4it. 

 

A variável Spread é o spread bancário de uma empresa “i” no tempo “t”. 

Ln(Noc) é o logaritmo natural do valor do principal do contrato de uma empresa “i” 

no tempo “t”. X1it são o número de parcelas pagas em atraso no mês anterior de 

uma empresa “i” no tempo “t”. X2it é a soma das parcelas pagas em atraso de uma 

empresa “i” no tempo “t”. X3it é o flag se já ocorreu pagamento em atraso de uma 

empresa “i” no tempo “t”. X4it são os meses desde último pagamento em atraso de 

uma empresa “i” no tempo “t”. Wit é o conjunto das variáveis de controle. Ft é o 

efeito fixo empresa. Yt são as variáveis dummies efeito fixo ano. Eit é o termo de 

erro. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A Tabela 9 mostra os resultados das regressões pelo método de dados 

em painel com efeito fixo tendo como variável explicativa tempo de relacionamento e 

spread como variável dependente. Utilizando três espectros econômicos, (1.1) 

tempo de relacionamento, efeito fixo firma e efeito fixo ano, (1.2) tempo de 

relacionamento, efeito fixo firma, efeito fixo ano e variáveis do contrato, (1.3) tempo 

de relacionamento, efeito fixo firma, efeito fixo ano, variáveis do contrato e variáveis 

RAIS, foi possível identificar que a variável tempo de relacionamento tem efeito 

estatisticamente significante sobre o spread e apresenta sinal negativo. Berger e 

Udell (1995) apresentam resultados semelhantes, pequenas empresas com longo 

relacionamento bancário conseguem empréstimos com menores taxas de juro. 

A Tabela 10 mostra os resultados das regressões pelo método de dados 

em painel com efeito fixo tendo como variável explicativa tempo de relacionamento e 

valor do principal como variável dependente. Para os três espectros econômicos 

propostos, (1.4) tempo de relacionamento, efeito fixo firma e efeito fixo ano, (1.5) 

tempo de relacionamento, efeito fixo firma, efeito fixo ano e variáveis do contrato, 

(1.6) tempo de relacionamento, efeito fixo firma, efeito fixo ano, variáveis do contrato 

e variáveis RAIS, foi estudado que a variável tempo de relacionamento é 

estatisticamente significante e apresenta sinal positivo. O grau de significância reduz 

com a inclusão de todas as variáveis de controle. As tabelas 9 e 10 mostram 

resultados similares aos constatados por Diamond (1991). 

Para analisar a robustez dos resultados acima, foram feitas as mesmas 

regressões das tabelas 9 e 10 e incluindo a idade da firma como variável 

instrumento de tempo de relacionamento. O método utilizado foi dados em painel 

com efeito fixo com variável instrumental em dois estágios. A tabela 11 mostra a 

significância da variável idade da firma para explicar o tempo de relacionamento 

bancário. As tabelas 12 e 13 mostram as regressões utilizando tempo de 

relacionamento como variável explicativa, idade da firma como variável instrumento 

e separadamente spread e valor do principal como variáveis explicativas. O tempo 

de relacionamento bancário é negativamente correlacionado ao spread bancário e 

estatisticamente significante ao nível de 5,00% com adição da variável instrumento, 

demonstrando a robustez do estudo.  
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As Tabelas 14 a 17 mostram os resultados das regressões pelo método 

de dados em painel com efeito fixo tendo spread como variável dependente e 

separadamente as variáveis parcelas pagas em atraso no mês anterior, soma das 

parcelas pagas em atraso, flag ever pagamento em atraso e meses do último 

pagamento em atraso como explicativas. Em nenhuma das combinações dos 

modelos propostos, as informações privadas sobre as características creditícias das 

firmas foram estatisticamente significativas. As firmas possuindo alternativas de 

obtenção crédito podem migrar para outra instituição financeira no caso do credor 

com a informação privada decida aumentar a taxa de juros. Por esse motivo o 

detentor da informação privada não diferencia a taxa de juros para as firmas mais 

arriscadas. 

As Tabelas 18 a 21 mostram os resultados das regressões pelo método 

de dados em painel com efeito fixo tendo valor do principal como variável 

dependente e separadamente as variáveis parcelas pagas em atraso no mês 

anterior, soma das parcelas pagas em atraso, flag ever pagamento em atraso e 

meses do último pagamento em atraso como explicativas. As variáveis parcelas 

pagas em atraso no mês anterior, flag ever pagamento em atraso e meses do último 

pagamento em atraso não são estatisticamente significante para nenhum modelo 

proposto. O que indica que a informação privada não influencia a determinação do 

montante emprestado. Apenas a variável soma das parcelas pagas em atraso é 

significante para os modelos que utilizam efeito fixo firma, efeito fixo ano, variáveis 

do contrato e tempo de relacionamento como controles. Na inclusão de todos os 

controles, como as variáveis da RAIS, a variável torna-se não estatisticamente 

significativa novamente. 

Os resultados acima mostram que um relacionamento duradouro entre a 

firma e a instituição financeira reduz a assimetria de informação, gerando benefícios 

para a firma como redução no spread e aumento no montante emprestado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

  

O trabalho apresentou estudo empírico com o objetivo de testar quais os 

efeitos das informações públicas e privadas geradas pelo relacionamento bancário 

no valor do empréstimo e na taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras 

para as firmas. Foram analisados dois mil setecentos e oitenta e cinco contratos de 

empréstimos de capital de giro concedidos por uma instituição financeira do Estado 

do Espírito Santo a cinquenta e três empresas. O produto capital de giro não possui 

colateral e a decisão de crédito é baseada nas informações de balanço da empresa 

e na reputação da firma perante a instituição financeira. A metodologia estatística 

utilizada foi dados em painel com efeito fixo. 

A informação pública de tempo de relacionamento bancário é 

positivamente correlacionada ao valor do principal do empréstimo e é negativamente 

correlacionada ao spread bancário. Ambos os efeitos são estatisticamente 

significantes ao nível de 5,00%. O teste de robustez utilizando a idade da firma como 

variável instrumento confirmou a significância da variável. Os resultados mostram 

que um relacionamento duradouro entre a firma e a instituição financeira reduz a 

assimetria de informação, gerando benefícios para as firmas. 

As informações privadas, informações de pagamentos em atraso das 

firmas com a instituição financeira e sem divulgação em bureaux de crédito, não têm 

efeito sobre o spread e o valor do principal do empréstimo. 

Para estudos adicionais, poderia testar outras variáveis de informações 

privadas ou utilizar uma modalidade de empréstimo com garantia para analisar se os 

resultados são semelhantes.  
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APÊNDICE A – BASE DE DADOS 

 

 

Tabela 1 – Campos criados com as informações dos contratos de empréstimos: 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 2 – Campos criados com as informações coletadas na Receita Federal: 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 3 – Campos base de dados RAIS: 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 4 – Campos base de dados RAIS: 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 5 – Campos calculados: 

 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE B – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

 

Tabela 6 – Estatística Descritiva das Variáveis: 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 7 – Estatística Descritiva das Variáveis: 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 8 – Estatística Descritiva das Variáveis: 

 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE C – RESULTADOS 

 

 

Tabela 9: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 10: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 11: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 12: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 13: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 14: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 15: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 16: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 17: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 18: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 19: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 20: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 21: 

 

Nota: *p< 0,05, **p< 0,01, *p< 0,001.  

Fonte: Elaboração própria 


