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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a análise empírica dos fatores macroeconômicos que 

determinaram os níveis de spread bancário para pessoas físicas e pessoas jurídicas no Brasil 

no período pós-adoção do Plano Real até dezembro de 2012. Para isso foi utilizado um 

modelo de auto regressão vetorial com variáveis representativas de fatores macroeconômicos. 

O Trabalho expõe ainda algumas características da indústria bancária no Brasil e as 

particularidades do mercado de crédito praticado para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Os 

resultados deste trabalho evidenciaram que: (i) a taxa básica de juros foi o principal fator 

macroeconômico de influência do spread praticado tanto para pessoas físicas quanto para 

pessoas jurídicas; (ii) Enquanto um impacto no nível de inflação ocasionou maior influência 

no spread para pessoas físicas, um impacto na volatilidade da taxa básica de juros influenciou 

positivamente o spread para pessoas jurídicas. 

Palavras-chave: Bancos. Crédito bancário. Taxa de júros. Modelos macroeconômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research aims to empirically analyze the macroeconomic factors that determined 

the bank spread levels charged to individuals and legal entities in Brazil in the Real Plan post-

adoption period through December 2012. In order to do it a vector autoregression model was 

used with representative variables of macroeconomic factors. The research also shares some 

characteristics of the banking industry in Brazil and the credit market particularities for 

individuals and legal entities. These results suggest that: (i) the discount interest rate of the 

Central Bank of Brazil was the main macroeconomic determinant factor of the bank spread to 

individuals and legal entities; (ii) While an impact on the inflation level had greater influence 

on the spread practiced for individuals, an impact on the volatility of the discount interest rate 

of the Central Bank of Brazil had positive influence on the spread used for legal entities. 

Keywords: Banks. Bank credit. Interest rate. Macroeconomic models. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Saldo da carteira de crédito em relação ao PIB no Brasil (%) ................................. 20 

Figura 2 - Crédito domestico para o setor privado em % do PIB em 2012 .............................. 20 

Figura 3 - Inadimplência acima de 90 dias em relação à carteira de crédito com recursos livres 

(%) ............................................................................................................................................ 21 

Figura 4 – Modalidade de crédito com recursos livres para pessoas físicas e pessoas jurídicas - 

% do total da carteira com recursos livres ................................................................................ 23 

Figura 5 – Evolução do spread médio ex-ante das operações de crédito com recursos livres 

sem tarifas para os segmentos de pessoa física e jurídica (%) ................................................. 25 

Figura 6 – Decomposição do spread bancário prefixado – TPB -% do total ........................... 26 

Figura 7 - Evolução das variáveis macroeconômicas estudadas .............................................. 29 

Figura 8 - Resposta do Spread PF ao impulso das variáveis macroeconômicas endógenas .... 34 

Figura 9 - Resposta do Spread PJ ao impulso das variáveis macroeconômicas endógenas ..... 36 

Figura 10 - Variância percentual do Spread PF devido às macroeconômicas endógenas ........ 38 

Figura 11 - Variância percentual do Spread PJ devido às macroeconômicas endógenas ........ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Taxa média de juros de dezembro de 2012 das operações de crédito com recursos 

livres a.a. (%) ............................................................................................................................ 22 

Tabela 2 - Teste de Raiz Unitária – Teste de Dickey Fuller aumentado – Critério de Akaike 30 

Tabela 3 - Critério de seleção de defasagens para o modelo de VAR – Spread PF ................. 31 

Tabela 4 - Critério de seleção de defasagens para o modelo de VAR – Spread PJ .................. 31 

Tabela 5 - Teste de causalidade de Granger com a variável Spread PF – Chi-quadrado ......... 32 

Tabela 6 - Teste de causalidade de Granger com a variável Spread PJ – Chi-quadrado .......... 32 

Tabela 7 - Resposta do Spread PF ao impulso das variáveis macroeconômicas endógenas .... 33 

Tabela 8 - Resposta do Spread PJ ao impulso das variáveis macroeconômicas endógenas .... 34 

Tabela 9 - Decomposição da variância (%) – Spread PF ......................................................... 37 

Tabela 10 - Decomposição da variância (%) – Spread PJ ........................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1. Introdução.......................................................................................................................... 10 

2. Revisão da literatura .......................................................................................................... 11 

2.1 Revisão da literatura internacional............................................................................. 11 

2.2 Revisão da literatura nacional .................................................................................... 16 

3. O mercado de crédito e o spread bancário no Brasil ........................................................ 19 

3.1 O mercado de crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas .................................. 19 

3.2 Abordagens relacionadas ao spread bancário ............................................................ 23 

3.3 Evolução do spread bancário no Brasil ..................................................................... 24 

3.4 Decomposição do spread bancário brasileiro ............................................................ 25 

3.5 Outros determinantes do spread bancário ................................................................. 26 

4. Os determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil para pessoas físicas e 

jurídicas .................................................................................................................................... 27 

4.1 Fatores macroeconômicos objetos do estudo ............................................................. 27 

4.2 Metodologia ............................................................................................................... 30 

5. Conclusão .......................................................................................................................... 40 

Bibliografia ............................................................................................................................... 42 

 

 

 



10 
 

1. Introdução 

 

Desde a adoção do Plano Real em julho de 1994 o país passou por importantes 

transformações no cenário macroeconômico. Após um longo período de hiperinflação entre o 

final da década de 1980 e começo da década de 1990 o nível de preços no país finalmente foi 

controlado e apresentou gradual queda durante a segunda metade da década de 1990, fato esse 

que possibilitou queda do nível dos juros bancários no país. A indústria bancária foi 

fortemente impactada por essa mudança de cenário, as operações bancárias de overnight já 

não traziam os mesmos rendimentos de outrora e as operações de crédito para pessoas físicas 

e jurídicas foram ganhando gradualmente importância para os bancos de varejo. 

Esse estudo tem o objetivo de analisar os determinantes macroeconômicos dos níveis 

de spread bancário praticados no Brasil para pessoas físicas e jurídicas no período pós-

implantação do plano real até o final de 2012. Para isso realizou-se uma análise de regressão 

múltipla com dados mensais de variáveis representativas dos fatores do nível de inflação, 

nível de atividade econômica, taxa básica de juros, risco da taxa básica de juros, spread 

bancário praticado além do nível do compulsório aplicado para os depósitos à vista. Espera-se 

que este trabalho contribua para o avanço no estudo dos fatores macroeconômicos que 

influenciam significativamente os níveis de spread bancário além da análise empírica se tais 

fatores influenciam de maneira similar o spread praticado para pessoas físicas e para pessoas 

jurídicas. 

Diversos estudos que objetivaram identificar os determinantes do spread bancário já 

foram realizados tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil os principais estudos foram 

realizados pelo Banco Central. A maioria dos trabalhos, além dos fatores macroeconômicos, 

analisam empiricamente fatores relacionados à indústria bancária, às características peculiares 

de cada instituição financeira e fatores de mercado.   

Os resultados gerados neste trabalho evidenciam que o principal determinante 

macroeconômico do spread bancário aplicado para pessoas físicas e jurídicas no período 

analisado foi a taxa básica de juros da economia. Além disso, os resultados indicam que a 

melhoria da atividade econômica implicou queda nos níveis de spread. Ainda se observou que 

enquanto um impacto no nível de inflação ocasionou maior influência no spread praticado 

para pessoas físicas, um impacto na volatilidade da taxa básica de juros influenciou 

positivamente o praticado para pessoas jurídicas. 
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Este estudo está dividido em cinco seções. Após a seção introdutória, é apresentada a 

revisão da literatura com os principais estudos já realizados sobre o tema. Na terceira seção é 

apresentado um panorama geral sobre o mercado de crédito, assim como a apresentação da 

conceituação, evolução e decomposição do spread bancário no Brasil. Na quarta seção é 

apresentada a metodologia de análise deste estudo assim como os resultados obtidos. A quinta 

e última seção apresenta a conclusão deste trabalho. 

2. Revisão da literatura 

 

2.1 Revisão da literatura internacional 

 

Ho e Saunders (1981) desenvolveram um modelo teórico e o analisaram 

empiricamente para 53 bancos americanos no período entre 1976 e 1979. Muitos artigos 

atuais que estimam os determinantes do spread bancário utilizam o modelo teórico 

desenvolvido por Ho e Saunders (1981) com aprimoramentos introduzidos por autores 

posteriores.  

No modelo proposto, o banco age como intermediário entre tomadores de empréstimo 

e depositantes fixando o preço de depósitos e empréstimos em um momento inicial para 

pagamento após um período
1
. A maximização do spread bancário depende de quatro fatores:  

 A estrutura de mercado; 

 O grau de aversão ao risco de cada banco; 

 O tamanho médio das transações bancárias
2
; 

 A variância da taxa de juros. 

No modelo, o banco possui três fontes de recursos, a primeira, é o seu capital inicial, 

que é investido em um portfólio diversificado. A segunda é o estoque de crédito do banco 

gerado pela diferença entre os valores de empréstimos e de depósitos. Os empréstimos e 

depósitos têm a mesma maturidade e ambos maturam após um período de decisão. Como é 

assumido que os depósitos e os empréstimos maturam após um período de decisão, o banco 

fica exposto ao risco de mudança na taxa de juros de curto prazo. A terceira fonte do banco é 

o volume do seu caixa líquido, ou posição no mercado monetário de curto prazo caracterizado 

                                                           
1
 Para enfatizar o papel de intermediador do banco, os autores desconsideram o risco de crédito envolvido nas 

operações e assumem que todos os depósitos e empréstimos são constantemente processados. 
2
 Maior será o spread conforme maior for o tamanho médio das transações bancárias. 
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pela diferença entre empréstimos concedidos de curto prazo e empréstimos tomados de curto 

prazo. Ambos maturam no final do período de decisão. O banco pode ser emprestador ou 

devedor no mercado de curto prazo, se, por exemplo, ele for devedor, ele pode estar 

financiando parte de seu estoque de crédito com recursos de curto prazo.  

A quantidade de empréstimos e depósitos é definida de forma exógena cabendo ao 

banco somente definir os preços praticados por ambos. Um alto preço de depósito implica 

baixa taxa de depósito assim como uma queda nos preços dos depósitos implica aumento na 

taxa de depósitos. 

É assumido que os preços dos depósitos e empréstimos são definidos no início do 

período e não sofrem alteração até o final do período. Também é assumido que existe pelo 

menos um depósito e um empréstimo no período.  

Como o montante de depósitos e empréstimos é determinado de forma exógena 

conforme o preço praticado pelo banco, cada banco se comporta como um agente avesso ao 

risco se deparando com a possibilidade de descasamento entre o montante de depósitos e 

empréstimos o que o obrigaria a tomar ou emprestar recursos no mercado de curto prazo 

como o mercado aberto ou interbancário para cobrir descasamento de recursos. Caso o banco 

entre no mercado de curto prazo, ele fica exposto à volatilidade da taxa de juros de curto 

prazo. 

O spread é dado por: 

           
 

 
 

 

 
    

                                                                                                    (1) 

Aonde   e   são respectivamente as taxas cobrada pela prestação imediata de serviço 

de depósitos e empréstimos. O termo 
 

 
 da equação indica o spread bancário neutro ao risco, 

ou seja, a expectativa do spread que o banco teria caso fosse totalmente avesso ao risco 

(    . Significa também a razão entre o intercepto   e a inclinação   das funções 

simétricas de chegada de depósitos e empréstimos no banco. Isso significa que se o banco se 

depara com funções de demanda e oferta relativamente inelásticas, ele age como um agente 

monopolista aumentando o nível do spread. O segundo termo indica um ajuste de risco de 

primeira ordem e depende de três fatores: (i)   que expressa o coeficiente de aversão absoluta 

ao risco adotada pelo banco; (ii)   O tamanho das transações do banco; (iii)   
  a variância 
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das taxas de juros de depósitos e empréstimos. O segundo termo implica que contanto que 

haja algum nível de aversão ao risco pelo banco, sempre o spread será positivo. 

O modelo foi analisado empiricamente em uma estimação em dois estágios. No 

primeiro estágio os autores realizaram uma regressão em painel com o spread de cada 

instituição bancária como variável dependente e com um vetor de variáveis específicas de 

cada banco como variáveis independentes. A constante dessa regressão é denominada “spread 

puro”. No segundo estágio, é realizada uma regressão na qual o “spread puro” é utilizado 

como variável dependente e a volatilidade da taxa de juros é utilizada como variável 

independente assim como outras variáveis macroeconômicas. Nessa equação, a constante é 

entendida como o efeito da estrutura de mercado e o coeficiente da variável independente 

mostra o efeito da sensibilidade do “spread puro” à volatilidade da taxa de juros. 

Modelos derivados do proposto por Ho e Saunders (1981) continuam sendo 

amplamente utilizados para estimação dos determinantes do spread bancário em estudos de 

diversos países. Ao longo dos anos, diversos autores propuseram aprimoramentos no modelo 

original incluindo no modelo outros fatores relacionados à indústria bancária além de fatores 

de mercado e macroeconômicos. Allen (1988) estendeu o modelo de Ho e Saunders (1981) 

incluindo mais de uma modalidade de empréstimo e chegou à conclusão que o spread pode 

ser reduzido quando a elasticidade cruzada da demanda entre os produtos bancários são 

consideradas. Esse resultado seria consequência do efeito portfólio gerado pela 

interdependência das demandas de serviços e produtos bancários. Angbazo (1997) testa a 

hipótese de que bancos com maior exposição ao risco de crédito e ao risco da variação da taxa 

básica de juros aumentam o spread para encobrir perdas seja pelo aumento da taxa de 

empréstimo praticada ou pela redução da taxa paga pelos depósitos. Os autores analisam 

empiricamente dados entre 1989 e 1993 de diversas instituições financeiras e constataram que 

o spread sofreu influência decorrente da exposição ao risco de crédito e do período de 

maturidade de empréstimos
3
. Maudos e Guevara (2004) contribuíram na extensão do modelo 

com a introdução de fatores de custo operacional e com a utilização do índice de Lerner para 

mensuração do nível de poder de mercado. Os autores concluíram que o aumento do índice de 

Lerner nos bancos europeus implicou aumento no nível do spread enquanto as reduções dos 

custos operacionais, do risco de crédito e da volatilidade da taxa de juros de mercado 

implicaram na sua redução. Os autores concluem então que um aumento no poder de mercado 

                                                           
3
 O risco de exposição à variação da taxa básica de juros não refletiu no spread praticado por bancos com foco 

em empréstimos de curto prazo e em operações off-balance sheet 
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dos bancos pode implicar queda do spread. Valverde e Fernández (2007) expandem o modelo 

introduzindo além das atividades tradicionais de crédito, outras fontes de receita menos 

tradicionais utilizadas pelos bancos. A ideia dos autores foi mensurar o efeito da 

especialização na indústria bancária. Eles utilizaram para isso um modelo dinâmico no qual os 

bancos são intermediadores de demandas aleatórias por depósitos e serviços (tradicionais de 

crédito e não tradicionais). Os autores chegam à conclusão que o aumento da diversificação 

de serviços não tradicionais entre os bancos levou ao aumento de poder de mercado e à queda 

no spread devido ao fato de os bancos se tornarem menos dependente da receita com serviços 

tradicionais. Também estudando o efeito sobre o spread através de uma análise sobre 

produtos não tradicionais oferecidos pelos bancos, Lepetit et al. (2008) chegam à conclusão 

que o incremento da oferta de produtos não tradicionais pelos bancos, levou a uma queda no 

nível de spread. Maudos e Solisa (2009) contribuem para a literatura introduzindo pela 

primeira vez, um modelo integrado dos determinantes do spread bancário incluindo 

simultaneamente variáveis de custo operacional, diversificação de portfólio e especialização 

dos bancos. Os autores utilizaram dados de instituições bancárias mexicanas no período entre 

1993 e 2005 e constataram que o spread pode ser explicado principalmente pelos custos 

operacionais e pelo poder de mercado dos bancos mexicanos. 

Hamedi e Awdeh (2012) estimaram os determinantes do spread bancário para o 

mercado libanês através da análise de quatro fatores, a saber: (1) fatores específicos dos 

bancos, (2) fatores específicos da indústria bancária, (3) fatores da política monetária, (4) 

fatores macroeconômicos.  

Os autores regrediram a equação (1) em painel para o período entre 1996 e 2009 para 

dados anuais dos balanços e demonstrações contábeis de 32 bancos domésticos e 21 bancos 

estrangeiros além de utilizarem dados do banco central libanês e do fundo monetário 

internacional. 

                                                            

                                                                

                                                                                        (1) 

Dentre os fatores específicos dos bancos na regressão, foram considerados o tamanho 

do banco, o crescimento da taxa de depósito, o nível de capitalização bancário, a liquidez, a 

eficiência, empréstimos e risco de crédito. Para os fatores referentes à estrutura da indústria 

bancária, foram considerados o nível de concentração, a taxa de empréstimo interbancário e o 
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nível de dolarização dos empréstimos e depósitos. O fator de politica monetária utilizado foi a 

taxa de desconto do banco central. Já os fatores macroeconômicos utilizados foram a taxa de 

crescimento econômico, a taxa de inflação, o nível de reservas nacionais e o total dos 

investimentos do país. 

As variáveis da equação (1) são definidas por:  

 TAM – Tamanho de cada instituição bancária medido através do logaritmo natural dos 

ativos de cada banco. 

 DEP – Taxa de crescimento dos depósitos. 

 CAP – Nível de capitalização de cada banco medida através do índice patrimônio 

líquido sobre ativo total.  

 LIQ – Índice de liquidez bancário. 

 EFI – Nível de eficiência bancário medido através do índice despesas sobre receitas.  

 EMP – Nível de empréstimo bancário. 

 RC – Risco de crédito da margem financeira.  

 CONC – Índice de concentração bancária. 

 EMPDOLAR – Nível de dolarização dos empréstimos medido pela proporção dos 

empréstimos que são exercidos em dólares. 

 DESPDOLAR – Nível de dolarização dos depósitos medido pela proporção dos 

depósitos que são exercidas em dólar.  

 INTERBANC – Taxas de juros praticadas no mercado interbancário.  

 DES – Taxa de desconto da T-Bill de um ano adotada pelo banco central americano.  

 PIB – Taxa de crescimento do PIB libanês. 

 INF – Taxa de inflação de um ano da Libra libanesa.  

 RESERV – Superávit primário em relação ao PIB. 

 INVESTIM – Total do investimento doméstico em relação ao PIB. 

Os resultados empíricos indicaram que os bancos nacionais e estrangeiros daquele país 

apresentam diferentes estruturas determinantes do spread. Para os bancos nacionais, o 

tamanho do banco, a liquidez, a eficiência, o nível de capitalização, o nível de risco de 

crédito, o nível de concentração bancário, a dolarização e o crescimento econômico se 

mostraram fatores que influenciaram negativamente o nível de spread bancário. Já o 

crescimento do nível de depósitos e empréstimos, a inflação, a taxa de desconto aplicada pelo 

banco central, as reservas nacionais, os investimentos domésticos e em menor escala a taxa do 
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crédito interbancário se mostraram fatores que influenciaram positivamente o nível do spread 

bancário. Já para os bancos estrangeiros, os fatores de tamanho, liquidez, nível de 

capitalização e risco de crédito, não se mostraram significativos para determinação do nível 

de spread. Outra consideração importante foi a constatação de que as condições 

macroeconômicas do mercado local, as características da indústria, a taxa de desconto 

praticada pelo banco central e as taxas praticadas pelo mercado interbancário apresentaram 

um impacto muito menor na determinação do spread dos bancos estrangeiros se comparado 

aos bancos libaneses. 

 

2.2 Revisão da literatura nacional 

 

O primeiro estudo analisado que testou empiricamente o spread no Brasil foi realizado 

por Aronovich (1994). O autor estimou através de regressão por mínimos quadrados 

ordinários e mínimos quadrados em dois estágios um modelo no qual o fator pelo qual os 

bancos definem as taxas cobradas pelos empréstimos decai sobre a sua estrutura de custos 

independente do setor ser oligopolista. Os resultados obtidos pelo autor refletem que o spread 

apresentou ralação positiva com a inflação e com os choques econômicos. 

Em um trabalho realizado para o Banco Central do Brasil, Koyama e Nakane (2002a) 

realizam um modelo ARFIMA e analisam dados agregados bancários além da taxa Selic, a 

inflação, o produto industrial, o compulsório e os impostos indiretos para determinação do 

spread over treasury. Após rodar o modelo, os autores concluíram que os custos 

administrativos não impactaram significativamente o spread no período e que o a variável do 

produto industrial influenciou negativamente o spread. Todas as demais variáveis analisadas 

afetaram positivamente o spread. 

Utilizando um modelo de regressão de vetores autoregressivos, Koyama e Nakane 

(2002b) utilizam as variáveis despesas administrativas, despesas de provisão, para 

inadimplência, impostos diretos, impostos indiretos, compulsório e resíduo do banco 

(interpretado como margem líquida além da Selic para determinação do spread). Os autores 

concluem o trabalho destacando o risco na decomposição econométrica do spread em 

contraste com as despesas de inadimplência. 
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Oreiro et al. (2006) utilizam uma regressão de (VAR) para estimar os determinantes 

macroeconômicos do spread. Os autores utilizam como variáveis explicativas, o IPCA, o 

Produto Industrial, a volatilidade da Selic, o compulsório, a Selic e o Spread. Os autores 

concluem que a Selic, a volatilidade da Selic e o Produto Industrial utilizado como proxy de 

nível de atividade econômica foram os principais determinantes macroeconômicos do spread 

entre 1994 e 2003. 

Dantas, Madeiros e Capelletto (2011) utilizam um modelo de regressão múltipla com 

dados em painel para identificar os efeitos quantitativos que variações em determinadas 

variáveis causam no spread ex-post. Eles utilizam dados de balancetes de 201 instituições 

bancárias além de dados macroeconômicos do período de janeiro de 2000 até outubro de 

2009. 

Para identificação das variáveis que influenciam o spread ex-post, os autores 

levantaram nove hipóteses e as testaram empiricamente. Essas hipóteses foram levantadas 

com base tanto em estudos precedentes quanto na teoria econômica e avaliam particularidades 

de cada instituição financeira, assim como características do sistema financeiro e de variáveis 

macroeconômicas. As hipóteses são listadas a seguir. 

Hipótese 1: O spread bancário ex-post é positiva e diretamente relacionado com o nível de 

risco de crédito da carteira de cada instituição financeira. 

Hipótese 2: O spread bancário ex-post é negativamente relacionado com a participação de 

cada instituição financeira no mercado de crédito. 

Hipótese 3: O spread bancário ex-post é negativamente relacionado com a proporção das 

despesas administrativas da instituição financeira que é coberta pelas receitas de serviços. 

Hipótese 4: Os bancos sob controle de capital nacional registram maior spread bancário ex-

post que as instituições estrangeiras. 

Hipótese 5: Os bancos sob controle de capital estatal registram menor spread bancário ex-

post que as instituições privadas. 

Hipótese 6: O spread bancário ex-post é positivamente relacionado com o nível de 

concentração do mercado de crédito do sistema financeiro nacional. 
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Hipótese 7: O spread bancário ex-post é positivamente relacionado com a taxa básica de 

juros da economia, a Selic. 

Hipótese 8: O spread bancário ex-post é positivamente relacionado com o nível de 

crescimento da economia, representado pela variação do Produto Interno Bruto (PIB). 

Hipótese 9: O spread bancário ex-post é positivamente relacionado com o risco de mercado, 

representado pela volatilidade do mercado de capitais. 

Para testar empiricamente as nove hipóteses formuladas os autores sugerem a 

regressão em painel representada pela equação (1) com a adoção de uma variável dummy para 

discriminar o eventual efeito que a crise de crédito de 2008 eventualmente ocasionou. 

   

                                                           

                                                                                 (1) 

As variáveis da equação (1) são definidas por:  

        – Spread ex-post calculado pela diferença entre a taxa de retorno das 

operações de crédito e o custo de captação dos depósitos. 

 RC – Risco de crédito bancário calculado através da relação entre o saldo da provisão 

para crédito de liquidação duvidosa e o saldo total da carteira de crédito. 

 TAM – Tamanho de cada instituição medido através da proporcionalidade da 

participação de cada instituição no saldo total das operações de crédito no sistema 

financeiro nacional.  

 RSDA – Medida a partir da relação entre as receitas de prestação de serviços e as 

despesas administrativas de cada instituição.  

 NAC – Variável dummy que indica a nacionalidade da instituição (1 para nacionais e 0 

para estrangeiras).  

 CAP – Variável dummy que indica a origem de capital de controle de cada instituição 

(1 para estatais e 0 para privadas).  

 HHI – Índice de Herfildahl-Hirschman que indica o grau de concentração bancária 

medido pelo saldo das operações de crédito das maiores instituições do sistema 

financeiro nacional.  

 SEL – Taxa real de juros da economia.  
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 PIB – Variação do PIB trimestral dessazonalizado.  

 BOV – Volatilidade trimestral móvel do retorno contínuo do Ibovespa.  

 CRISE – Variável dummy indicativa do período de crise do sistema financeiro 

mundial (1 para dados a partir de setembro de 2008 e 0 para dados anteriores a esse 

período). 

Os resultados encontrados apontam que as variáveis RSDA, NAC, CAP, SEL e BOV 

não apresentaram significância estatística e foram excluídas do modelo. Com relação às 

variáveis significativas, os resultados demonstraram que o spread ex-post apresentou forte 

relação com o spread ex-post de um período imediatamente anterior ao seu. A hipótese 1 de 

que o spread ex-post teve relação positiva com o risco de crédito de cada instituição foi 

confirmada pelos resultados obtidos. A hipótese 2 que diz respeito a participação no mercado 

de cada instituição financeira se mostrou negativa, mostrando que os bancos repassaram parte 

do seu ganho de escala para os consumidores. A hipótese 6 que sugere que quanto maior o 

spread ex-post maior o nível de concentração bancária se mostrou positiva. Outra hipótese 

que se mostrou positiva foi a hipótese 8 que argumenta que o spread ex-post tende a ser maior 

quanto maior o nível de atividade econômica. Por fim as outras hipóteses não apresentaram 

resultados significativos. Os autores defendem que o spread ex-ante apresenta relação mais 

direta com as variáveis de efeito mais imediato já o spread ex-post apresenta maior relação 

com variáveis mais estáveis. 

3. O mercado de crédito e o spread bancário no Brasil 

 

3.1 O mercado de crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas 

 

O mercado de crédito é um importante instrumento do sistema financeiro provedor de 

recursos para as necessidades de investimentos das indústrias e do consumo das famílias.  

De 2007 até 2012 a relação do crédito sobre o PIB passou de 35,5% para 53,9% 

mostrando uma importante evolução.  
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Figura 1 - Saldo da carteira de crédito em relação ao PIB no Brasil (%) 

Fonte: Banco Central do Brasil 

Porém se comparado com a maioria dos países desenvolvidos, o Brasil ainda apresenta 

uma baixa relação crédito-PIB conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Crédito domestico para o setor privado em % do PIB em 2012
4
 

Fonte: Banco Mundial 

                                                           
4
 O crédito doméstico para o setor privado refere-se a recursos financeiros providos para o setor privado, por 

sociedades financeiras, como por meio de empréstimos, compras de títulos não acionários, créditos comerciais e 

outras contas a receber que gerem uma obrigação de reembolso. Para alguns países, essas obrigações incluem 

crédito às empresas públicas. As sociedades financeiras incluem as autoridades monetárias e os bancos 

comerciais, bem como outras sociedades financeiras onde existem dados disponíveis (inclusive as empresas que 

não aceitam depósitos transferíveis mas incluem tais responsabilidades como depósito de poupança). Exemplos 

de outras sociedades financeiras são sociedades de financiamento e arrendamento mercantil, companhias de 

seguros, fundos de pensão e empresas de câmbio. 
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Apesar de possuir pequena carteira total de crédito, a lucratividade bancária no Brasil 

é uma das maiores do mundo e as altas taxas de juros bancárias praticadas no país assim como 

o nível do spread são frequentemente alvo de discussões. 

Conforme apresentado na Figura 1, o crédito privado no Brasil é concedido de forma 

relativamente proporcional entre pessoas físicas e jurídicas, proporcionalidade essa que se 

mostra ainda mais presente se levarmos em consideração somente os créditos com recursos 

livres (15,8% do total da carteira de crédito para pessoas físicas e 16,1% para pessoas 

jurídicas em 2012).  

Historicamente, os juros médios praticados para pessoas físicas são maiores em 

comparação com os juros médios praticados para pessoas jurídicas. Isso se deve pela questão 

de economia de escala relativa ao montante de cada operação dado que operações com 

pessoas jurídicas por cliente tendem a envolver maiores valores financeiros do que as 

operações com pessoas físicas por cliente. Além disso, o principal fator pelo qual o crédito 

para pessoas jurídicas ser mais barato em relação ao concedido para pessoas físicas é o fato de 

o nível médio de inadimplência das operações com pessoas jurídicas serem menores se 

comparadas às operações com pessoas físicas. O nível de inadimplência é um dos principais 

fatores determinantes do nível do spread ex-ante bancário. A Figura 3 mostra a evolução do 

nível de inadimplência médio para clientes pessoa física e jurídica. 

 

 

Figura 3 - Inadimplência acima de 90 dias em relação à carteira de crédito com recursos livres 

(%) 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Mesmo se somente analisados os clientes pessoa jurídica, o nível de inadimplência 

tende a cair conforme o faturamento da empresa. Nesse contexto o segmento de grandes 

empresas tende a apresentar menor inadimplência proporcional relativo ao segmento de 

pequenas empresas. De maneira semelhante clientes pessoa física de maior renda tendem a 

apresentar menor índice de inadimplência em relação a clientes com menor renda. 

Além da segmentação de clientes, outro fator de influência no nível médio de spread 

praticado para pessoas físicas e jurídicas é a modalidade de crédito. As diferentes 

modalidades apresentam risco de crédito diferente e consequentemente spread diferente. O 

banco pode portanto fazer a gestão de risco da sua carteira de crédito levando em 

consideração diferentes fatores, entre eles, segmento de cliente (pessoa física ou jurídica) 

volume das operações, tamanho dos clientes, modalidade de crédito, além de prazos 

envolvidos nas operações e outros fatores. Em 2012 24% do total de crédito concedido para 

pessoas físicas foram destinado à modalidade de crédito Imobiliário. Porém se levarmos em 

consideração o crédito com recursos livres para pessoas físicas, a maior modalidade em 2012 

foi o crédito para aquisição de veículos que representou 18% do total da carteira concedida às 

pessoas físicas ou 28% do total da carteira com recursos livres direcionados às pessoas físicas. 

Com relação à carteira de crédito para pessoas jurídicas, em 2012 35% da carteira total de 

crédito para pessoas jurídicas foram repasses do BNDES na forma de crédito direcionado. Se 

levarmos em consideração somente a carteira de crédito com recursos livres concedida às 

pessoas jurídicas, a modalidade de crédito para capital de giro é a maior representando 52% 

do total da carteira. A Figura 4 ilustra às principais modalidades de créditos concedidos com 

recursos livres em 2012 e a Tabela 1 mostra a taxa média anualizada cobrada para cada uma 

dessas categorias. 

Tabela 1 - Taxa média de juros de dezembro de 2012 das operações de crédito com recursos 

livres a.a. (%) 

Categoria do cliente Modalidade de crédito Taxa média a.a. (%) 

Pessoa Física Aquisição de veículos 19.75 

Pessoa Física Crédito pessoal consignado total 24.46 

Pessoa Física Crédito pessoal não consignado 66.28 

Pessoa Física Cheque especial 138.04 

Pessoa Jurídica Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC) 3.63 

Pessoa Jurídica Financiamento a exportações 11.3 

Pessoa Jurídica Capital de giro total 15.05 

Pessoa Jurídica Conta garantida 36.05 
Fonte: Banco Central do Brasil 
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Figura 4 – Modalidade de crédito com recursos livres para pessoas físicas e pessoas jurídicas - % 

do total da carteira com recursos livres 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

3.2 Abordagens relacionadas ao spread bancário 

 

O spread bancário é conceituado como a diferença entre os valores recebidos pela 

concessão de crédito pelos bancos e os valores pagos pelos bancos para os depósitos 

realizados. Até 2011, a metodologia adotada para cálculo do spread pelo Banco Central do 

Brasil utilizava a diferença entre a taxa de juros média dos empréstimos de carteira livre e a 

taxa média de captação dos bancos. Esse trabalho utiliza essa abordagem sobre o spread 

quando se referir ao spread praticado para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Existem dados 

para essa metodologia de julho de 1994 até dezembro de 2012. Após esse período o Banco 

Central do Brasil não atualizou mais os dados sobre o spread por essa metodologia. 
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spread ex-ante. Se o spread for medido pelas informações das demonstrações contábeis e, 
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conteúdo do mesmo. Com relação à abrangência, deve-se levar em consideração que 

diferentes bancos apresentam carteiras de crédito com características diferentes, seja pelo 

tamanho das operações, modalidade de crédito, apetite de risco do banco ou qualquer outro 

motivo. Sendo assim, a escolha das instituições bancárias assim como o período de 

mensuração podem influenciar na medida do spread. Com relação ao conteúdo, a mensuração 

do spread pode ou não levar em consideração tarifas e comissões vinculadas a operações de 

crédito. O presente estudo utiliza como medida o spread médio ex-ante das operações de 

crédito com recursos livres sem tarifas para os segmentos de pessoa física e jurídica. 

 

3.3 Evolução do spread bancário no Brasil 

 

É notório que o nível do spread bancário sofreu gradual redução desde a adoção do 

Plano Real. Este trabalho explorará os determinantes macroeconômicos dessa variação. 

Apesar da dificuldade de comparação entre taxas de spread entre países devido às diferentes 

abordagens metodológicas utilizadas por cada país (tema que será mais bem explorado 

posteriormente), é evidente que o Brasil apresenta umas das maiores taxas de spread do 

mundo. Em decorrência disso o Banco Central do Brasil criou em 1999 o projeto “Juros e 

Spread Bancário no Brasil” com o propósito de no longo prazo diminuir o custo do crédito no 

Brasil através do diagnóstico e atuação nas causas dos altos spreads. Dentre os focos de 

atuação, pode-se destacar a viabilização de maior transparência no mercado de crédito tanto 

para os fornecedores quanto para os tomadores de recursos, de forma que as instituições de 

crédito detenham maiores informações sobre os clientes e que os clientes detenham maior 

acesso e transparência com relação às obrigações contratuais. Também se destaca o esforço 

para aprimoramento na segurança jurídica dos contratos de crédito para redução das despesas 

com inadimplência  

O Brasil frequentemente é citado como um dos países que apresenta uma das maiores 

taxas de spread do mundo. Segundo Costa e Nakane (2005), é necessário cautela ao se 

comparar as taxas internacionais de spread porque existem diferenças relacionadas à 

conceituação e mensuração em cada país. O não entendimento desses dois fatores pode gerar 

estudos com conclusões equivocadas e consequentemente proposição de políticas 

inadequadas. Em 2012 as modalidades de crédito direcionado detinham uma 

representatividade de 41% da carteira total de crédito do Brasil. Não obstante ao fato de as 

modalidades de créditos direcionados apresentarem em geral menores taxas de spread se 
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comparadas ao crédito livre, ainda existe a sobretaxa referente a subsídios cruzados pelo fato 

de as instituições financeiras tenderem a cobrir eventuais perdas ou lucros insuficientes 

gerados pelas operações com créditos direcionados sobretaxando os créditos livres. Além 

dessa questão o spread brasileiro medido pelo Banco Central do Brasil até 2011 considerava 

todas as modalidades e operações de crédito da carteira livre na sua apuração diferentemente 

de outros países que só informam o spread de clientes preferenciais. Evidentemente os 

clientes preferenciais correspondem ao segmento com operações que apresentam menor risco 

de crédito e consequentemente menor spread. A Figura 5 mostra a evolução do spread médio 

ex-ante das operações de crédito com recursos livres sem tarifas para os segmentos de pessoa 

física e jurídica desde a adoção do plano real até dezembro de 2012. 

 

 

Figura 5 – Evolução do spread médio ex-ante das operações de crédito com recursos 

livres sem tarifas para os segmentos de pessoa física e jurídica (%) 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

3.4 Decomposição do spread bancário brasileiro 

 

Através da decomposição da margem financeira bruta auferida pelos bancos, é 

possível realizar-se a decomposição contábil do spread. A decomposição do spread é 

importante para determinação da proporção que despesas com inadimplência, despesas 

administrativas, impostos indiretos, dispêndios com o compulsório, subsídios cruzados 

representam da margem financeira bruta. A Figura 6 mostra a decomposição da margem 

financeira bruta para clientes preferenciais. 
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Figura 6 – Decomposição do spread bancário prefixado – TPB -% do total 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

3.5 Outros determinantes do spread bancário 

 

A indústria bancária brasileira vem passando por importantes transformações nos 

últimos anos. A concentração do setor vem aumentando consideravelmente e a concessão de 

crédito no país está limitada cada vez a menos instituições financeiras devido ao processo 

crescente de aquisições ou fusões entre bancos. 

Algumas tendências estruturais também tiveram forte impacto na indústria durante a 

última década destacando-se o aumento do investimento com sistemas mais eficientes e o 

crescente volume de operações via internet em detrimento da utilização de agências bancárias. 

Essas mudanças trazem impactos significativos tanto na concorrência da indústria 

quanto para a eficiência operacional bancária e podem ocasionar efeitos importantes para o 

nível de spread no país. 

Outro fator relevante é a crescente mobilização dos bancos para a diversificação do 

portfólio de produtos com um foco maior na prestação de serviços. A securitização de ativos é 

outra modalidade que vem ganhando força. Segundo alguns estudos a menor dependência de 

resultados gerados por atividades de crédito em bancos pode implicar queda nas taxas de 

empréstimos praticadas. 
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4. Os determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil para pessoas 

físicas e jurídicas 

 

4.1 Fatores macroeconômicos objetos do estudo 

 

Para a realização deste estudo, as seguintes variáveis foram escolhidas para 

representação dos fatores macroeconômicos que influenciam o nível do spread
5
: 

 Selic – Taxa de juros Selic acumulada no mês anualizada - % a.a. (série número 4189 

do BCB). 

 Volatilidade Selic – Volatilidade da taxa de juros Selic calculada através de um 

modelo Garch(1,1) com a variável Selic. A média móvel da série foi estimada por um 

modelo AR(2). 

 Produto industrial – Produção física geral industrial. A base média de 2002 

representa 100 pontos nesse índice. (Tabela 2295 do IBGE). 

 IPCA – Índice nacional de preços ao consumidor-amplo calculado através da variação 

mensal de preços. (Tabela 433 do IBGE). 

 Spread PF – Spread médio das operações totais de crédito com recursos livres 

referenciais para taxa de juros pré-fixada para pessoas físicas. (Série número 3957 do 

BCB). 

 Spread PJ – Spread médio das operações totais de crédito com recursos livres 

referenciais para taxa de juros pré-fixada para pessoas jurídicas. (Série número 3956 

do BCB). 

 Compulsório – Alíquota do compulsório praticado sobre os depósitos a vista. 

Os dados de todas as variáveis escolhidas para esse trabalho são mensais e foram 

coletadas para o período entre julho de 1994 e dezembro de 2012. Esse período foi escolhido 

por contemplar o mês de implantação do Plano Real (julho de 1994) que marcou o início de 

uma nova era econômica para o Brasil caracterizada principalmente pelo controle da 

hiperinflação e pela expansão do crédito bancário para pessoas físicas e jurícas. Em 2011 o 

Banco Central do Brasil revisou a metodologia de cálculo para apuração do spread e em 

dezembro de 2012 as séries de spread para pessoas físicas e jurídicas utilizadas nesse estudo 

foram descontinuadas. Para cada variável existem um total de 222 observações.  

                                                           
5
 As mesmas variáveis foram também utilizadas por Oreiro et al. (2006). O trabalho dos autores também teve o 

objetivo do estudo dos fatores macroeconômicos que determinam o spread bancário. 
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Espera-se que o spread bancário tanto para pessoas físicas quando para jurídicas sigam 

ambos o mesmo direcionamento para cada uma das variáveis objetos deste estudo. Porém 

espera-se que a intensidade de reação do spread seja distinto para pessoas físicas e jurídicas. 

Com relação à resposta do spread à taxa selic, espera-se que um aumento na taxa selic 

motive um aumento no nível de spread devido ao aumento do custo de oportunidade de 

crédito bancário e ao risco indireto de maiores índices de inflação ocasionados pela 

necessidade de manutenção de altas taxas de juros. O impacto esperado no spread relacionado 

à volatidade da taxa selic é positivo pois alterações bruscas ou frequentes na taxa selic 

aumentam o risco dos contratos de longo prazo firmados. Isso porque a taxa aplicada para a 

maioria dos contratos de empréstimo não são dinâmicas e os retornos esperados desses 

contratos sofrem influência das movimentações de juros de curto prazo. Com relação ao 

impacto no spread em decorrência de variações no produto industrial utilizado aqui como 

proxy para o nível de atividade econômica, o resultado esperado é dúbil pois se por um lado o 

aumento da atividade econômica pode levar a uma maior demanda por crédito aumentando o 

spread em decorrencia de eventual poder bancário, por outro lado o aumento da atividade 

econômica pode ocasionar uma queda no risco de crédito o que levaria à queda nos níveis de 

spread. Com relação à resposta do spread à inflação representada aqui pelo IPCA, espera-se 

que o aumento da inflação implique aumento no spread pois parte significativa dos contratos 

de crédito bancários são pré-fixados e portanto o aumento da inflação impacta diretamente o 

produto bancário. Além disso altos níveis de inflação podem ser associados com períodos de 

instabilidade econômica. Por fim, o compulsório é tratado nessa trabalho como variável 

exógena por não ser determinado diretamente por nenhuma das outras variáveis, porém o 

nível de compulsório impacta diretamente no montante de recursos que os bancos terão para 

gerar caixa e portanto uma queda no nível de compulsório implica que os bancos terão mais 

recursos para cobrir suas despesasas administrativas e geração de lucro podendo assim reduzir 

o nível de spread. 

A Figura 7 mostra a evolução de cada uma das variáveis escolhidas para esse estudo 

no período de julho de 1994 à dezembro de 2012.  
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Figura 7 - Evolução das variáveis macroeconômicas estudadas 

 

É interessante se notar que todas as variáveis, com exceção do Produto Industrial 

sofreram quedas significativas nos primeiros anos de plano real e no período mais recente 

apresentam tendência de estabilização. 
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4.2 Metodologia 

 

Para estimação dos fatores macroeconômicos que condicionam o spread, é utilizado 

um modelo VAR. Modelos de vetores auto regressivos têm a vantagens de terem menos 

restrições se comparados a modelos estruturais e analisam todas as variáveis de maneira 

endógena. Esses modelos analisam as relações lineares entre todas as variáveis escolhidas, das 

variáveis com suas próprias defasagens e com as defasagens das outras variáveis.  

Para estimação via VAR, é necessário que as variáveis relacionadas sejam 

estacionárias e, portanto o primeiro passo para realização da estimação foi a realização do 

teste de raiz unitária para cada uma das variáveis de estudo. A partir do teste de Dickey Fuller 

através do critério de Akaike, rejeitou-se a hipótese nula de não estacionariedade para o nível 

de significância de 5% para todas as séries exceto para as variáveis Produto Industrial e 

Compulsório. Para as variáveis que não se demonstraram estacionárias, utilizou-se a primeira 

diferença de cada série para continuidade do trabalho. A Tabela 2 mostra o teste de raiz 

unitária para as séries das variáveis que serão utilizadas na regressão. 

Tabela 2 - Teste de Raiz Unitária – Teste de Dickey Fuller aumentado – Critério de Akaike 

Variável Defasagens Teste ADF Valor Crítico 5% P-Valor 

Selic 14 -3.1309 -2.8753 0.0258 

Volatilidade Selic 12 -2.9834 -2.8753 0.0381 

1ª Diferença Produto Industrial 14 -4.2120 -2.8754 0.0008 

IPCA 12 -3.8954 -2.8752 0.0025 

Spread PF 13 -4.1024 -2.8753 0.0012 

Spread PJ 14 -6.2653 -2.8753 0.0012 

1ª Diferença Compulsório 5 -7.1681 -2.8748 0.0000 
Fonte: Elaboração Própria 

Satisfeita a hipótese de estacionariedade das variáveis, realizou-se a seguir a escolha 

do número de defasagens a ser utilizado no modelo. Para que os resultados do modelo não 

fossem comprometidos, estipulou-se para o estudo que um número máximo de 13 defasagens 

seria aceito. Adotada essa premissa, realizou-se o teste para determinação do número de 

defasagens pelos critérios de informação de Hannan-Quinn, pelo critério de informação de 

Schwarz, pelo critério de informação de Akaike, pelo teste de erro de predição e pelo teste 

estatístico de modificações sequenciais LR. O critério de informação de Akaike, o teste de 

erro de predição, o teste estatístico de modificações sequenciais LR e o critério de informação 

de Hannan-Quinn acusaram que a quantidade ideal de defasagens a ser adotada seria 13 e, 
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portanto esse foi o número escolhido para a quantidade de defasagens a ser utilizada no 

modelo. 

Tabela 3 - Critério de seleção de defasagens para o modelo de VAR – Spread PF 

Defasagens LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -2386.744 NA  7844.482 23.15695 23.31795 23.22206 

1 -1693.056 1340.46 12.26729 16.69619   17.25970* 16.92407 

2 -1665.429 52.05007 11.96613 16.67082 17.63682 17.06146 

3 -1639.752 47.13632 11.90244 16.66428 18.03278 17.21769 

4 -1586.527 95.13821 9.08118 16.39156 18.16257 17.10774 

5 -1569.827 29.04195 9.87346 16.47176 18.64527 17.35071 

6 -1535.313 58.35697 9.051663 16.37984 18.95585 17.42156 

7 -1488.85 76.31733 7.407434 16.17246 19.15098 17.37695 

8 -1451.456 59.61273 6.631845 16.05272 19.43374 17.41997 

9 -1407.37 68.15189 5.580056 15.86831 19.65183 17.39834 

10 -1372.837 51.71676 5.164224 15.7762 19.96223 17.46899 

11 -1311.734 88.55568 3.709652 15.42738 20.0159 17.28294 

12 -1195.966 162.187 1.577318 14.55039 19.54142 16.56872 

13 -1138.135   78.22459* 

  

1.178826*   14.23319* 19.62672   16.41429* 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Tabela 4 - Critério de seleção de defasagens para o modelo de VAR – Spread PJ 

Defasagens LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -2244.523 NA  1985.146 21.78283 21.94383 21.84794 

1 -1622.352 1202.263 6.195399 16.01306   16.57657* 16.24094 

2 -1603.812 34.93078 6.59784 16.07548 17.04148 16.46612 

3 -1561.947 76.85307 5.61253 15.91253 17.28104 16.46595 

4 -1505.146 101.5292 4.136773 15.60527 17.37628 16.32145 

5 -1478.348 46.60506 4.079562 15.5879 17.76141 16.46685 

6 -1443.778 58.45055 3.738008 15.49544 18.07146 16.53716 

7 -1403.518 66.1288 3.24794 15.348 18.32651 16.55248 

8 -1363.164 64.33182 2.825879 15.19965 18.58067 16.56691 

9 -1317.316 70.87677 2.337553 14.99822 18.78174 16.52824 

10 -1264.483 79.12135 1.812771 14.7293 18.91533 16.4221 

11 -1195.018 100.6747 1.201111 14.29969 18.88821 16.15525 

12 -1072.029 172.3023 0.476291 13.35294 18.34397 15.37127 

13 -1022.755   66.65104* 

  

0.386639*   13.11841* 18.51194   15.29950* 
Fonte: Elaboração Própria 
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Para análise dos resultados de interação entre as variáveis endógenas gerados a partir 

da regressão, realizou-se o estudo das funções impulso-resposta e da decomposição da 

variância dos erros de previsão. Para a estimação da decomposição da variância dos erros de 

previsão é necessário que as variáveis sejam ordenadas das mais exógenas, ou seja, que 

menos respondem às outras variáveis no momento em que os choques ocorrem, para as mais 

endógenas. 

Para se determinar a ordem das variáveis mais exógenas para as mais endógenas, é 

realizado o teste de causalidade de Granger. Nesse teste quanto maior o total do chi-quadrado 

estimado pela interação de cada variável com as demais variáveis, mais endógena é a variável 

analisada. 

Os resultados obtidos com o teste de causalidade de Granger testando-se 

separadamente as variáveis Spread PF e Spread PJ estão sumarizados na Tabela 5 e na Tabela 

6: 

Tabela 5 - Teste de causalidade de Granger com a variável Spread PF – Chi-quadrado 

    Variável dependente 

Variável 
Selic 

Volatilidade 

Selic 

1ª Dif. Produto 

Industrial 
IPCA Spread PF 

Selic - 95.63605 10.1378 29.17892 121.1265 

Volatilidade Selic 47.7028 - 8.839085 22.50164 23.08276 

1ª Dif. Produto Industrial 11.13501 4.764255 - 7.328119 15.6652 

IPCA 8.468346 29.51046 13.62056 - 17.3133 

Spread PF 23.90023 56.75571 8.595331 28.95313 - 

TOTAL 104.8869 422.8706 51.3508 75.93606 209.0994 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Tabela 6 - Teste de causalidade de Granger com a variável Spread PJ – Chi-quadrado 

  Variável dependente 

Variável 
Selic 

Volatilidade 

Selic 

1ª Dif. Produto 

Industrial 
IPCA Spread PJ 

Selic - 168.9342 11.78529 17.82746 93.68773 

Volatilidade Selic 102.0628 - 15.26049 12.41259 59.50331 

1ª Dif. Produto Industrial 7.510642 6.27719 - 10.29411 15.45067 

IPCA 9.170254 34.93525 13.72958 - 15.99675 

Spread PJ 61.8897 102.3776 9.670209 11.11091 - 

TOTAL 161.6478 553.3838 52.73496 53.13223 277.0648 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os resultados obtidos evidenciam que não existe diferença na escalação de interação 

entre as variáveis para o modelo rodado com o Spread PF e para o modelo rodado com o 

Spread PJ. Em ambos os casos, a classificação das variáveis da mais exógena para a mais 

endógena é: 1ª Diferença do Produto Industrial, IPCA, Selic, Spread (PF e PJ) e Volatilidade 

da Selic. 

As funções impulso-resposta mostram a resposta de determinada variável ao longo de 

determinados períodos futuros gerados a partir de um choque de um desvio padrão de uma 

variável exógena em alguma variável endógena do modelo. Como o foco do estudo é o nível 

do Spread PF e do Spread PJ, as funções impulso-respostas analisadas, determinam a resposta 

do Spread PF e do PJ a um impacto de um choque exógeno em alguma das variáveis 

endógenas. 

O teste foi gerado a partir de uma simulação de Monte Carlo com 1000 repetições e 

com respostas para um período de até 12 meses após o choque. As funções impulso-resposta 

são determinadas pela linha contínua de cada figura enquanto a linha pontilhada representam 

os intervalos de confiança de dois desvios padrão. 

A seguir estão sumarizados as tabelas e gráficos gerados para as funções impulso-

resposta analisando-se separadamente a interação do Spread PF com as demais variáveis e do 

Spread PJ com as demais variáveis. 

Tabela 7 - Resposta do Spread PF ao impulso das variáveis macroeconômicas endógenas 

Período IPCA 

1ª Dif. Produto 

Industrial Selic 

Spread 

PF 

Volatilidade 

Selic 

1 0.0811 -0.4196 1.1571 1.8837 0.0000 

2 0.5795 -0.5115 2.0088 0.9838 0.1753 

3 0.6579 -0.4171 1.9464 1.2538 0.3318 

4 0.5285 -0.4742 2.9899 1.1254 0.1040 

5 0.4419 -0.2790 2.7541 0.7571 0.0833 

6 0.4534 -0.2379 3.4057 1.0373 0.1339 

7 0.3708 -0.0532 3.3685 1.2734 0.2087 

8 0.3687 0.1223 3.3935 0.9590 -0.1542 

9 0.1782 0.2956 3.1588 1.2382 -0.2790 

10 -0.2311 0.2153 2.7447 0.9546 -0.5113 

11 -0.3875 0.3536 2.5420 1.1762 -0.5840 

12 -0.2314 0.3115 2.6455 1.0451 -0.5717 
Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 8 - Resposta do Spread PF ao impulso das variáveis macroeconômicas endógenas 

Fonte: Elaboração Própria 
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Industrial PJ Selic 

1 0.0469 -0.2773 1.0173 1.2020 0.0000 

2 -0.0890 -0.3371 1.3544 1.0522 0.0900 

3 -0.2478 -0.3090 1.0264 0.9684 0.5302 

4 -0.4663 -0.3260 1.3488 0.6753 0.6450 

5 -0.5530 -0.2796 1.2511 0.5013 0.5676 

6 -0.4338 -0.1067 1.4718 0.0496 0.5263 

7 -0.3032 -0.0621 1.6094 0.0342 0.7272 

8 -0.2104 -0.1125 1.7051 0.0117 0.5386 

9 -0.3101 -0.1346 1.7086 0.1637 0.4022 

10 -0.4119 -0.1495 1.2862 0.1972 0.4077 

11 -0.4077 -0.0138 1.0206 0.2970 0.3716 

12 -0.3562 0.0877 0.9295 0.2479 0.5348 
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Figura 9 - Resposta do Spread PJ ao impulso das variáveis macroeconômicas endógenas 

Fonte: Elaboração Própria 

A análise dos resultados evidencia que no curto prazo, tanto o Spread PF quanto o 

Spread PJ responderam fortemente a um impacto na taxa Selic e em suas respectivas 

defasagens de spread. Esses efeito são dissipados ao longo de um ano mas ainda assim se 

caracterizam como principais fatores influenciadores do spread no curto prazo. O choque do 

IPCA não se mostrou significativo para o Spread PJ ao longo dos 12 períodos e influenciou 

levemente o Spread PF nos primeiros meses após o choque. Com relação à volatilidade da 

taxa de juros, os resultados para o final de 12 períodos apresentaram diferenças no 

comportamento resposta do Spread PF e PJ. Enquanto na regressão realizada com o Spread 

PF a volatilidade não se mostrou significativa, a regressão realizada com Spread PJ mostrou 

que o mesmo sofre uma pequena influência de um impacto na volatilidade da Selic. A 

resposta do Spread PF e Spread PJ foram similares para um choque na Produção Industrial e 

mostraram que em um período inicial o aumento do nível da atividade econômica levou a uma 

pequena queda no nível do spread. Esse resultado pode ser interpretado em função da gestão 

de riscos dos bancos visto que a melhora no nível de atividade econômica causa queda nos 

níveis de default dos contratos de crédito das pessoas físicas e pessoas jurídicas possibilitando 

que as taxas cobradas sejam reduzidas. 

A decomposição da variância do erro de previsão indica a proporção de influência em 

uma variável para determinados períodos futuros de um impacto em outra variável ou nela 

mesma. Como o objeto desse estudo decai sobre os efeitos que os fatores macroeconômicos 
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sofrida pelo Spread PF e pelo Spread PJ decorrido um impacto nas variáveis de estudo 

inclusive no próprio Spread PF e Spread PJ. 

Os resultados obtidos com a decomposição da variância dos erros de previsão para o 

Spread PF e Spread PJ estão sumarizados nas tabelas e gráficos abaixo. 

 

Tabela 9 - Decomposição da variância (%) – Spread PF 

Período IPCA 

1ª Dif. Produto 

Industrial Selic 

Spread 

PF 

Volatilidade 

Selic 

1 0.1678 3.4347 26.4098 69.9877 0.0000 

2 3.3646 3.9254 50.2219 42.2010 0.2872 

3 4.8115 3.4546 54.6096 36.2850 0.8394 

4 3.9996 2.8772 65.8273 26.7445 0.5515 

5 3.6218 2.4002 71.4769 22.0598 0.4413 

6 3.0942 1.8685 76.2609 18.4154 0.3610 

7 2.6614 1.4754 78.3831 17.1254 0.3547 

8 2.3906 1.2496 80.5687 15.4645 0.3266 

9 2.1001 1.1845 81.1997 15.1432 0.3725 

10 1.9647 1.1208 81.6023 14.6996 0.6127 

11 1.9562 1.1430 81.1747 14.8343 0.8918 

12 1.8580 1.1387 81.2132 14.6750 1.1151 
Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 10 - Variância percentual do Spread PF devido às macroeconômicas endógenas 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 10 - Decomposição da variância (%) – Spread PJ 

Período IPCA 

1ª Dif. Produto 

Industrial Selic Spread PJ 

Volatilidade 

Selic 

1 0.1209 2.9694 40.4430 56.4668 0.0000 

2 0.1641 3.3996 50.9652 45.3272 0.1439 

3 0.8174 3.6184 48.6746 43.3008 3.5889 

4 2.4711 3.6799 51.8510 35.6296 6.3683 

5 4.1886 3.6452 53.7422 30.8675 7.5565 

6 4.6459 3.1406 58.3266 25.8556 8.0312 

7 4.3438 2.6479 61.9982 21.5885 9.4216 

8 3.9097 2.3309 65.9151 18.4957 9.3487 

9 3.7844 2.1215 68.9820 16.3012 8.8109 

10 4.0990 2.0602 69.8364 15.2453 8.7590 

11 4.4624 1.9622 69.9722 14.8019 8.8012 

12 4.6855 1.8954 69.7194 14.3541 9.3457 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

  

  

 

Figura 11 - Variância percentual do Spread PJ devido às macroeconômicas endógenas 

Fonte: Elaboração Própria 
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A análise feita para o período de 12 meses após um choque em determinada variável 

indicou que tanto o Spread PF quanto o Spread PJ foram influenciados principalmente pela 

taxa Selic (81,2% no caso do Spread PF e 69,7% no caso do Spread PJ). A segunda maior 

influência em ambos os casos foi a defasagem do próprio spread (aproximadamente 14% de 

influência em ambos os casos). As outras variáveis não se mostraram significativas. É 

interessante se notar que ao longo de 12 meses a influência exercida taxa Selic aumenta 

gradualmente em detrimento da influência gerada pela defasagem do spread. No primeiro mês 

a principal influência sobre o spread foi ocasionada pela sua própria defasagem. 

 

5. Conclusão 

 

Este trabalho teve como principal objetivo o estudo dos fatores macroeconômicos 

determinantes dos níveis de spread praticados para pessoas físicas e jurídicas no Brasil. A 

observação da evolução das variáveis macroeconômicas analisadas neste estudo evidenciam 

que na segunda metade da década de 90, houve estabilização dos níveis de inflação e da taxa 

de juros praticada pelo Banco Central do Brasil. O nível de spread bancário no período 

acompanhou essa tendência de queda e estabilização e a partir do começo do século 

apresentou tendência de queda moderada. 

A análise das funções impulso-resposta e das decomposições da variância dos erros 

padrão possibilitou a observação de que o principal fator macroeconômico determinante do 

spread tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas foi a taxa de juros Selic 

enquanto o nível de atividade econômica, o nível de inflação e a volatilidade da taxa de juros 

apresentaram efeitos menos significativos nos níveis de spread. Apesar de essas variáveis 

terem se mostrado menos significativas para determinação dos níveis de spread, é possível se 

inferir algumas conclusões interessantes. O choque na 1ª Diferença do Produto industrial 

levou a um impacto levemente negativo o spread. O resultado com relação a essa variável era 

dúbio porque se por um lado uma melhora no nível da atividade econômica tende a levar uma 

queda nos níveis de inadimplência, por outro lado incentiva um aumento na demanda por 

empréstimos tanto de pessoas físicas em busca de maior consumo quanto de pessoas jurídicas 

em busca de maior produção e investimentos. Nesse cenário seria possível que o poder de 

mercado dos bancos fosse decisivo para um aumento do spread com a melhoria da atividade 

econômica o que não foi observado.  
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Observaram-se resultados divergentes para duas das variáveis com relação ao impacto 

que ocasionam no spread. Enquanto um choque no IPCA não se mostrou significativo para 

explicar o Spread PJ ao longo de 12 períodos, o mesmo choque influenciou levemente o 

Spread PF de maneira positiva nos primeiros meses após o choque. Esse resultado pode ser 

divergente devido ao prazo médio consolidado das operações de crédito com recursos livres 

referenciais praticados para pessoas físicas e jurídicas. Em dezembro de 2012 o prazo médio 

para pessoas jurídicas foi de 432 dias enquanto para pessoas físicas foi de 632 dias
6
. Como 

parte significativa dos contratos são pré-fixados, um aumento na inflação compromete a 

qualidade da carteira de crédito bancária sendo mais impactadas as que apresentam maiores 

prazos médios de recebimento. Com relação à volatilidade da taxa de juros, os resultados para 

o final de 12 períodos apresentaram diferenças nas respostas do Spread PF e Spread PJ. 

Enquanto na regressão realizada com o Spread PF a volatilidade não se mostrou significativa, 

a regressão realizada com Spread PJ mostrou que o mesmo sofreu uma pequena influência de 

um impacto na volatilidade da Selic.  

Ao se analisar o peso que a taxa de juros Selic representou para a determinação tanto 

do Spread PF quanto do Spread PJ, evidenciou-se a importância que políticas que levem à 

queda da taxa básica de juros teriam para diminuição dos níveis de spread e 

consequentemente para impulsionar o crescimento potencial do país. A taxa de juros é 

utilizada historicamente como principal ferramenta de controle do nível de inflação, portanto 

destaca-se a importância que os efeitos de um maior controle sobre os gastos do governo 

teriam para a diminuição dos juros e consequentemente do spread bancário. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fonte: Banco Central do Brasil 
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Apêndice 

 

 Vector Autoregression Estimates 

     Spread PF 

      Sample (adjusted): 1995M10 2012M12 

     Included observations: 207 after adjustments 

    Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

                

  IPCA 1ª DIF.P.I. SELIC SPREAD PF VOL. SELIC 

      

IPCA(-1) 0.759849258 1.205822648 0.545749831 1.252379225 

-

0.046926158 

 

0.083854647 1.121462246 0.705385306 0.660162096 0.034412769 

 

[ 9.06150] [ 1.07522] [ 0.77369] [ 1.89708] [-1.36363] 

      

IPCA(-2) -0.157079246 

-

2.662801075 

-

0.237152871 

-

0.311799784 0.017572036 

 

0.099275055 1.327692978 0.83510178 0.781562271 0.040741088 

 

[-1.58226] [-2.00558] [-0.28398] [-0.39894] [ 0.43131] 

      

IPCA(-3) 0.031583054 1.642388975 

-

1.108681364 

-

0.974397733 

-

0.086138994 

 

0.101183753 1.353219674 0.851157743 0.796588864 0.04152439 

 

[ 0.31214] [ 1.21369] [-1.30256] [-1.22321] [-2.07442] 

      IPCA(-4) 0.150434828 0.672457003 0.669134143 0.422516324 0.072321553 

 

0.09383576 1.254948484 0.789346431 0.738740358 0.038508878 

 

[ 1.60317] [ 0.53584] [ 0.84771] [ 0.57194] [ 1.87805] 

      

IPCA(-5) -0.138904764 -2.08585179 0.443392406 -0.10157977 

-

0.041720952 

 

0.092759999 1.240561381 0.780297128 0.730271219 0.0380674 

 

[-1.49746] [-1.68138] [ 0.56824] [-0.13910] [-1.09598] 

      

IPCA(-6) 0.084213712 1.184479117 

-

0.679965794 

-

0.459733189 0.034544168 

 

0.093184885 1.246243755 0.783871268 0.733616216 0.038241768 

 

[ 0.90373] [ 0.95044] [-0.86745] [-0.62667] [ 0.90331] 

      

IPCA(-7) -0.112628876 

-

0.703787866 0.408338021 0.209580109 0.030701574 

 

0.090584948 1.211472502 0.762000598 0.713147704 0.03717479 

 

[-1.24335] [-0.58094] [ 0.53588] [ 0.29388] [ 0.82587] 

      

IPCA(-8) 0.072132524 0.074948863 -0.30177577 

-

0.548291951 

-

0.025323929 

 

0.088042896 1.17747539 0.740616852 0.6931349 0.036131567 
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[ 0.81929] [ 0.06365] [-0.40747] [-0.79103] [-0.70088] 

      

IPCA(-9) 0.189177975 -1.08253989 

-

0.638534059 

-

0.810108487 0.045601937 

 

0.090813051 1.214523122 0.763919398 0.714943488 0.0372684 

 

[ 2.08316] [-0.89133] [-0.83587] [-1.13311] [ 1.22361] 

      

IPCA(-10) -0.209499048 1.770739489 0.705701749 

-

0.249943137 

-

0.124813058 

 

0.091519158 1.223966509 0.769859167 0.72050245 0.037558176 

 

[-2.28913] [ 1.44672] [ 0.91666] [-0.34690] [-3.32319] 

      

IPCA(-11) 0.055547144 

-

0.788954954 

-

0.860656076 0.631383495 0.091688391 

 

0.094005863 1.257223421 0.790777337 0.740079527 0.038578686 

 

[ 0.59089] [-0.62754] [-1.08837] [ 0.85313] [ 2.37666] 

      

IPCA(-12) 0.129594181 

-

1.301986517 1.07841583 0.092241238 

-

0.084671835 

 

0.094814341 1.268035904 0.797578249 0.746444424 0.038910473 

 

[ 1.36682] [-1.02677] [ 1.35211] [ 0.12357] [-2.17607] 

      

IPCA(-13) -0.18638971 0.25423186 

-

0.691362363 0.440272014 0.077794783 

 

0.074484095 0.99614157 0.626560216 0.586390589 0.030567226 

 

[-2.50241] [ 0.25522] [-1.10343] [ 0.75082] [ 2.54504] 

      
1ª Dif. Prod. Ind.(-1) 0.00031507 

-

0.372155761 

-

0.030224395 0.004439911 0.001425531 

 

0.006430535 0.086001218 0.054093658 0.05062564 0.002639001 

 

[ 0.04900] [-4.32733] [-0.55874] [ 0.08770] [ 0.54018] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-2) 0.001963201 

-

0.070765154 0.01405779 0.040646483 0.002480893 

 

0.005190029 0.069410839 0.043658524 0.040859516 0.002129915 

 

[ 0.37826] [-1.01951] [ 0.32199] [ 0.99479] [ 1.16478] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-3) -0.003427848 

-

0.185008412 0.05770714 0.063640156 0.000109844 

 

0.004950623 0.066209048 0.041644638 0.038974744 0.002031666 

 

[-0.69241] [-2.79431] [ 1.38570] [ 1.63286] [ 0.05407] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-4) 0.002769195 

-

0.277035686 0.072442289 0.062282499 

-

0.000257034 

 

0.004930019 0.065933504 0.041471325 0.038812542 0.002023211 

 

[ 0.56170] [-4.20174] [ 1.74680] [ 1.60470] [-0.12704] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-5) 0.000305662 

-

0.055698793 0.054620645 0.058813026 0.001492977 
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0.005134906 0.068673628 0.043194827 0.040425548 0.002107293 

 

[ 0.05953] [-0.81107] [ 1.26452] [ 1.45485] [ 0.70848] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-6) 0.003949058 

-

0.190819711 0.044599123 0.064786169 0.002659011 

 

0.005087271 0.068036565 0.042794123 0.040050534 0.002087744 

 

[ 0.77626] [-2.80466] [ 1.04218] [ 1.61761] [ 1.27363] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-7) 0.003773771 

-

0.275827733 0.080277315 0.059396094 0.001918467 

 

0.005010985 0.067016325 0.042152405 0.039449957 0.002056438 

 

[ 0.75310] [-4.11583] [ 1.90445] [ 1.50561] [ 0.93291] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-8) 0.004200022 

-

0.092775784 0.064063813 0.027706121 0.002149604 

 

0.005293255 0.070791374 0.044526862 0.041672185 0.002172278 

 

[ 0.79347] [-1.31055] [ 1.43877] [ 0.66486] [ 0.98956] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-9) 0.004118393 

-

0.168139033 0.015568241 

-

0.039026488 0.001401015 

 

0.005246216 0.070162277 0.044131168 0.041301859 0.002152973 

 

[ 0.78502] [-2.39643] [ 0.35277] [-0.94491] [ 0.65073] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-10) 0.002255987 

-

0.249788049 

-

0.001290008 

-

0.002190937 0.001418654 

 

0.005104251 0.068263655 0.04293696 0.040184213 0.002094713 

 

[ 0.44198] [-3.65917] [-0.03004] [-0.05452] [ 0.67725] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-11) -0.001266633 

-

0.067105518 0.018215282 0.032849662 0.000960899 

 

0.0052106 0.069685952 0.043831566 0.041021465 0.002138357 

 

[-0.24309] [-0.96297] [ 0.41557] [ 0.80079] [ 0.44936] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-12) -0.000813821 0.68284162 0.062869422 0.043335897 0.000967606 

 

0.005165783 0.069086574 0.043454565 0.040668634 0.002119965 

 

[-0.15754] [ 9.88385] [ 1.44679] [ 1.06559] [ 0.45643] 

      

1ª Dif. Prod. Ind.(-13) -0.001066304 0.078005581 0.073957354 0.020385561 

-

0.000451962 

 

0.006265557 0.083794825 0.052705865 0.049326821 0.002571297 

 

[-0.17019] [ 0.93091] [ 1.40321] [ 0.41328] [-0.17577] 

      

SELIC(-1) 0.002073887 

-

0.036711727 1.280061899 0.621065802 0.008189621 

 

0.012098273 0.161800894 0.101770678 0.095246022 0.004964961 

 

[ 0.17142] [-0.22689] [ 12.5779] [ 6.52065] [ 1.64948] 

      

SELIC(-2) -0.018503353 0.059444865 

-

0.399791094 

-

0.581910395 

-

0.007255104 
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0.017261259 0.230850053 0.14520171 0.135892631 0.007083778 

 

[-1.07196] [ 0.25750] [-2.75335] [-4.28213] [-1.02419] 

      

SELIC(-3) 0.021495591 

-

0.078597409 0.041574396 0.47030201 

-

0.006042032 

 

0.017265758 0.230910224 0.145239557 0.135928051 0.007085624 

 

[ 1.24498] [-0.34038] [ 0.28625] [ 3.45993] [-0.85272] 

      

SELIC(-4) -0.024796348 0.223892937 0.122119997 

-

0.306800364 0.004278252 

 

0.01670379 0.223394531 0.140512282 0.131503849 0.006855001 

 

[-1.48447] [ 1.00223] [ 0.86911] [-2.33301] [ 0.62411] 

      

SELIC(-5) 0.026022913 

-

0.193457739 

-

0.047823386 0.213522214 

-

0.014095206 

 

0.014500652 0.193930018 0.121979483 0.114159213 0.005950864 

 

[ 1.79460] [-0.99756] [-0.39206] [ 1.87039] [-2.36860] 

      

SELIC(-6) -0.012406054 0.189482069 

-

0.163159197 

-

0.372611474 0.026838038 

 

0.011103477 0.148496604 0.093402451 0.087414293 0.004556711 

 

[-1.11731] [ 1.27600] [-1.74684] [-4.26259] [ 5.88978] 

      

SELIC(-7) 0.03209874 0.075539622 

-

0.143405801 0.115547239 

-

0.012823331 

 

0.012519968 0.167440593 0.105317976 0.098565898 0.005138019 

 

[ 2.56380] [ 0.45114] [-1.36165] [ 1.17228] [-2.49577] 

      

SELIC(-8) -0.001506837 

-

0.242975836 0.054530412 

-

0.102825465 0.010523996 

 

0.012452329 0.166535998 0.104748997 0.098033397 0.005110261 

 

[-0.12101] [-1.45900] [ 0.52058] [-1.04888] [ 2.05939] 

      

SELIC(-9) -0.020156876 0.122190275 0.032926193 

-

0.061798084 

-

0.015976214 

 

0.011575531 0.154809804 0.097373372 0.091130633 0.004750435 

 

[-1.74133] [ 0.78929] [ 0.33814] [-0.67813] [-3.36311] 

      

SELIC(-10) 0.012258909 0.074906444 0.136530921 0.162712105 

-

0.006472089 

 

0.011329217 0.151515618 0.095301372 0.089191472 0.004649351 

 

[ 1.08206] [ 0.49438] [ 1.43262] [ 1.82430] [-1.39204] 

      

SELIC(-11) -0.040118093 

-

0.094202943 

-

0.046044607 0.062155899 0.014004493 

 

0.011442969 0.15303693 0.096258257 0.09008701 0.004696034 

 

[-3.50592] [-0.61556] [-0.47834] [ 0.68995] [ 2.98220] 

      SELIC(-12) 0.03291635 0.214215784 0.01823853 0.035340687 -
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0.023790593 

 

0.01162708 0.155499209 0.097806999 0.09153646 0.00477159 

 

[ 2.83101] [ 1.37760] [ 0.18647] [ 0.38608] [-4.98588] 

      

SELIC(-13) -0.004301026 

-

0.062165348 

-

0.071587448 

-

0.301010846 0.013404794 

 

0.008773524 0.117336082 0.073802884 0.069071281 0.003600531 

 

[-0.49023] [-0.52981] [-0.96998] [-4.35797] [ 3.72300] 

      

Spread PF(-1) 0.018967834 0.029522318 

-

0.309039657 0.49882018 0.002717711 

 

0.011578773 0.154853161 0.097400643 0.091156156 0.004751766 

 

[ 1.63816] [ 0.19065] [-3.17287] [ 5.47215] [ 0.57194] 

      

Spread PF(-2) -0.013559599 

-

0.207025444 0.225509626 0.536261335 0.002446649 

 

0.013868829 0.185480102 0.116664595 0.109185069 0.005691573 

 

[-0.97770] [-1.11616] [ 1.93297] [ 4.91149] [ 0.42987] 

      Spread PF(-3) -0.007928969 0.119373351 0.166172961 0.008560729 0.003802872 

 

0.013473357 0.180191105 0.113337884 0.106071638 0.005529277 

 

[-0.58849] [ 0.66248] [ 1.46617] [ 0.08071] [ 0.68777] 

      

Spread PF(-4) 0.006345358 

-

0.158567151 

-

0.067014373 

-

0.149007039 -0.00904534 

 

0.013785402 0.18436436 0.115962807 0.108528274 0.005657335 

 

[ 0.46030] [-0.86007] [-0.57790] [-1.37298] [-1.59887] 

      Spread PF(-5) -0.005612227 0.141761088 0.125287581 0.142686303 0.004024697 

 

0.012664641 0.169375423 0.106534959 0.099704858 0.005197391 

 

[-0.44314] [ 0.83696] [ 1.17602] [ 1.43109] [ 0.77437] 

      

Spread PF(-6) -0.008509057 

-

0.070419931 0.010470973 0.15791357 

-

0.008413889 

 

0.012408479 0.165949549 0.104380129 0.097688177 0.005092266 

 

[-0.68575] [-0.42435] [ 0.10032] [ 1.61651] [-1.65229] 

      

Spread PF(-7) -0.04475235 0.115447108 

-

0.025849519 

-

0.210644871 -0.00080118 

 

0.012200035 0.163161835 0.102626693 0.096047156 0.005006723 

 

[-3.66822] [ 0.70756] [-0.25188] [-2.19314] [-0.16002] 

      

Spread PF(-8) 0.044326746 0.165804452 

-

0.001122086 0.044169624 0.014872709 

 

0.013082184 0.174959604 0.110047337 0.102992053 0.005368745 

 

[ 3.38833] [ 0.94767] [-0.01020] [ 0.42886] [ 2.77024] 

      

Spread PF(-9) 0.027103327 

-

0.313974931 -0.16290824 

-

0.145723439 0.002146408 
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0.012831152 0.171602322 0.10793565 0.101015749 0.005265724 

 

[ 2.11231] [-1.82967] [-1.50931] [-1.44258] [ 0.40762] 

      

Spread PF(-10) -0.008703794 0.010521272 0.018764977 0.039607262 

-

0.001368101 

 

0.012665201 0.169382921 0.106539675 0.099709272 0.005197621 

 

[-0.68722] [ 0.06212] [ 0.17613] [ 0.39723] [-0.26322] 

      

Spread PF(-11) 0.004010118 0.089406126 

-

0.016369952 

-

0.120963842 0.013819555 

 

0.011637145 0.155633813 0.097891663 0.091615696 0.004775721 

 

[ 0.34460] [ 0.57446] [-0.16723] [-1.32034] [ 2.89371] 

      

Spread PF(-12) -0.003127772 0.028493494 0.134002754 0.360851691 

-

0.015885168 

 

0.011111644 0.148605827 0.093471151 0.087478588 0.004560063 

 

[-0.28149] [ 0.19174] [ 1.43363] [ 4.12503] [-3.48354] 

      

Spread PF(-13) -0.008784611 -0.00222793 

-

0.039648346 

-

0.150819742 

-

0.001836627 

 

0.008909719 0.119157538 0.074948557 0.070143503 0.003656423 

 

[-0.98596] [-0.01870] [-0.52901] [-2.15016] [-0.50230] 

      

Vol. Selic(-1) -0.270637445 

-

1.821490398 2.372664434 1.559114955 0.713741862 

 

0.18038918 2.412503786 1.517433804 1.420149061 0.074029185 

 

[-1.50030] [-0.75502] [ 1.56360] [ 1.09785] [ 9.64136] 

      

Vol. Selic(-2) 0.036802312 -0.16223666 

-

1.012692975 

-

0.066205667 

-

0.047233536 

 

0.200165934 2.676995783 1.683795863 1.575845423 0.082145287 

 

[ 0.18386] [-0.06060] [-0.60143] [-0.04201] [-0.57500] 

      

Vol. Selic(-3) 0.328682721 

-

0.322180143 

-

1.309882103 

-

2.275152087 

-

0.004367098 

 

0.186871695 2.499200196 1.571964729 1.471183934 0.076689518 

 

[ 1.75887] [-0.12891] [-0.83328] [-1.54648] [-0.05695] 

      

Vol. Selic(-4) -0.136373547 0.932624625 

-

1.688758015 

-

0.652162046 0.071792482 

 

0.186231317 2.490635848 1.566577865 1.466142429 0.076426716 

 

[-0.73228] [ 0.37445] [-1.07799] [-0.44481] [ 0.93936] 

      

Vol. Selic(-5) 0.081089327 

-

1.233106839 1.674892284 2.158778107 

-

0.256403939 

 

0.175045495 2.341037974 1.472482729 1.378079861 0.071836212 

 

[ 0.46325] [-0.52674] [ 1.13746] [ 1.56651] [-3.56929] 

      Vol. Selic(-6) -0.160155587 - 0.902537424 0.660481894 0.206453739 
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0.109027637 

 

0.170390014 2.278776117 1.433320823 1.341428678 0.069925668 

 

[-0.93994] [-0.04784] [ 0.62968] [ 0.49237] [ 2.95247] 

      

Vol. Selic(-7) 0.023780826 

-

0.219072403 -3.47139253 

-

3.184347951 -0.16480829 

 

0.168311368 2.250976542 1.415835248 1.325064127 0.06907262 

 

[ 0.14129] [-0.09732] [-2.45183] [-2.40317] [-2.38601] 

      Vol. Selic(-8) 0.32530107 0.428427666 3.880151017 1.311015427 0.00589344 

 

0.164205373 2.196063444 1.381295617 1.292738878 0.067387578 

 

[ 1.98106] [ 0.19509] [ 2.80907] [ 1.01414] [ 0.08746] 

      

Vol. Selic(-9) -0.206584123 0.365337683 

-

6.201840807 

-

2.144551334 0.049464163 

 

0.168714186 2.25636379 1.419223758 1.328235394 0.069237931 

 

[-1.22446] [ 0.16191] [-4.36988] [-1.61459] [ 0.71441] 

      

Vol. Selic(-10) -0.24297381 1.289527197 6.366208742 4.189310319 

-

0.147640512 

 

0.173230151 2.316759782 1.457212059 1.363788214 0.07109122 

 

[-1.40261] [ 0.55661] [ 4.36876] [ 3.07182] [-2.07678] 

      

Vol. Selic(-11) -0.097150837 

-

2.434377002 

-

1.878398675 

-

3.006874331 0.055691004 

 

0.189708287 2.537136445 1.595826141 1.493515559 0.077853616 

 

[-0.51211] [-0.95950] [-1.17707] [-2.01329] [ 0.71533] 

      

Vol. Selic(-12) 0.440920132 

-

3.183479082 

-

0.411696472 1.553259483 0.034555416 

 

0.180088523 2.408482837 1.514904679 1.417782082 0.073905799 

 

[ 2.44835] [-1.32178] [-0.27176] [ 1.09556] [ 0.46756] 

      

Vol. Selic(-13) -0.25631687 3.094613667 

-

1.460390887 

-

1.845056429 0.005822344 

 

0.141014361 1.885909566 1.186212823 1.110163108 0.057870312 

 

[-1.81767] [ 1.64091] [-1.23114] [-1.66197] [ 0.10061] 

      

C 0.100077103 

-

0.421081924 0.509291327 0.246353856 

-

0.110000335 

 

0.095301442 1.27455034 0.801675745 0.750279224 0.039110373 

 

[ 1.05011] [-0.33038] [ 0.63528] [ 0.32835] [-2.81256] 

      

DCOMPULSORIO 0.001594249 

-

0.012792113 

-

0.034217225 -0.12664909 0.011958803 

 

0.014060256 0.188040222 0.118274877 0.110692114 0.005770132 

 

[ 0.11339] [-0.06803] [-0.28930] [-1.14416] [ 2.07254] 
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 R-squared 0.693873649 0.803497896 0.938984406 0.995539192 0.937088998 

 Adj. R-squared 0.549556941 0.71086119 0.910219911 0.993436239 0.907430955 

 Sum sq. resids 11.45162807 2048.246753 810.3372016 709.7642654 1.928644578 

 S.E. equation 0.286002349 3.824961954 2.405851797 2.25160937 0.117371345 

 F-statistic 4.807992485 8.673644938 32.64386963 473.4007267 31.59645355 

 Log likelihood 5.869466079 

-

530.9444158 

-

434.9700038 

-

421.2544358 190.2355111 

 Akaike AIC 0.590633178 5.777240732 4.849951728 4.717434163 

-

1.190681266 

 Schwarz SC 1.669339261 6.855946815 5.928657811 5.796140246 

-

0.111975184 

 Mean dependent 0.537198068 0.137922705 18.07570048 55.82483092 0.126160361 

 S.D. dependent 0.426137398 7.113345862 8.029321651 27.79180053 0.385770657 

       Determinant resid covariance (dof adj.) 0.290100606 

    Determinant resid covariance 0.041052262 

   

 Log likelihood 

 

-

1138.135264 

    Akaike information criterion 14.23319096 

    Schwarz criterion   19.62672137       

 

 

 
 

 Vector Autoregression Estimates 

     SPREAD PJ 

      Sample (adjusted): 1995M10 2012M12 

     Included observations: 207 after adjustments 

    Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

                

  IPCA 1ª DIF. P.I. SELIC SPREAD PJ VOL. SELIC 

      IPCA(-1) 0.811884 0.739606 0.018577 -0.504602 -0.012304 

 

-0.08496 -1.07072 -0.609 -0.4494 -0.02971 

 

[ 9.55598] [ 0.69076] [ 0.03050] [-1.12283] [-0.41414] 

      IPCA(-2) -0.203738 -1.696059 0.093068 -0.195475 0.024858 

 

-0.10105 -1.27347 -0.72432 -0.5345 -0.03534 

 

[-2.01622] [-1.33184] [ 0.12849] [-0.36572] [ 0.70350] 

      IPCA(-3) 0.11687 0.87747 -0.85795 -0.509639 -0.117974 

 

-0.10293 -1.2972 -0.73782 -0.54446 -0.03599 

 

[ 1.13541] [ 0.67643] [-1.16283] [-0.93604] [-3.27763] 

      IPCA(-4) 0.071729 0.777959 0.658258 0.275511 0.059097 

 

-0.09916 -1.24966 -0.71077 -0.5245 -0.03467 
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[ 0.72337] [ 0.62254] [ 0.92612] [ 0.52528] [ 1.70434] 

      IPCA(-5) -0.099033 -2.483168 0.473961 0.542419 -0.00557 

 

-0.09733 -1.22654 -0.69763 -0.5148 -0.03403 

 

[-1.01755] [-2.02452] [ 0.67939] [ 1.05364] [-0.16365] 

      IPCA(-6) 0.121456 0.684245 -0.374882 -0.069041 0.014068 

 

-0.09697 -1.22205 -0.69507 -0.51292 -0.03391 

 

[ 1.25253] [ 0.55992] [-0.53935] [-0.13461] [ 0.41488] 

      IPCA(-7) -0.168457 -0.529153 0.841225 0.009265 -0.024531 

 

-0.0955 -1.20349 -0.68451 -0.50513 -0.03339 

 

[-1.76403] [-0.43968] [ 1.22894] [ 0.01834] [-0.73461] 

      IPCA(-8) 0.080846 -0.141855 -0.898885 -0.898226 -0.033863 

 

-0.09323 -1.17489 -0.66824 -0.49312 -0.0326 

 

[ 0.86720] [-0.12074] [-1.34514] [-1.82151] [-1.03875] 

      IPCA(-9) 0.063571 -0.768418 -0.146429 0.68399 0.032204 

 

-0.09583 -1.20773 -0.68693 -0.50691 -0.03351 

 

[ 0.66335] [-0.63625] [-0.21317] [ 1.34934] [ 0.96099] 

      IPCA(-10) -0.121442 1.747988 0.602515 -0.067953 -0.109606 

 

-0.09518 -1.19957 -0.68228 -0.50348 -0.03328 

 

[-1.27586] [ 1.45718] [ 0.88309] [-0.13497] [-3.29300] 

      IPCA(-11) 0.034577 -1.451762 -1.087471 -0.017016 0.062234 

 

-0.09767 -1.23083 -0.70007 -0.5166 -0.03415 

 

[ 0.35404] [-1.17949] [-1.55338] [-0.03294] [ 1.82227] 

      IPCA(-12) 0.183291 -0.786343 0.689748 0.487032 -0.043928 

 

-0.09843 -1.24047 -0.70555 -0.52065 -0.03442 

 

[ 1.86214] [-0.63391] [ 0.97761] [ 0.93543] [-1.27624] 

      IPCA(-13) -0.157986 -0.147009 0.000473 0.227077 0.006262 

 

-0.08079 -1.01822 -0.57914 -0.42737 -0.02825 

 

[-1.95539] [-0.14438] [ 0.00082] [ 0.53134] [ 0.22166] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-1) 0.000936 -0.370763 -0.060337 -0.007873 -0.001926 

 

-0.00681 -0.08583 -0.04882 -0.03603 -0.00238 

 

[ 0.13742] [-4.31966] [-1.23595] [-0.21853] [-0.80854] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-2) 0.000414 -0.049212 -0.025525 -0.00958 -0.000551 

 

-0.00553 -0.06966 -0.03962 -0.02924 -0.00193 

 

[ 0.07497] [-0.70644] [-0.64421] [-0.32766] [-0.28495] 
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1ª Dif. Prod. Ind.(-3) -0.00135 -0.164079 0.019909 -0.003102 0.000575 

 

-0.00531 -0.06691 -0.03806 -0.02808 -0.00186 

 

[-0.25436] [-2.45224] [ 0.52313] [-0.11045] [ 0.30975] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-4) 0.007541 -0.278441 0.032129 0.01307 0.000606 

 

-0.00527 -0.06637 -0.03775 -0.02786 -0.00184 

 

[ 1.43196] [-4.19553] [ 0.85116] [ 0.46923] [ 0.32895] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-5) 0.0031 -0.07062 0.018226 0.041779 0.000341 

 

-0.00554 -0.06977 -0.03968 -0.02928 -0.00194 

 

[ 0.56004] [-1.01222] [ 0.45930] [ 1.42676] [ 0.17601] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-6) 0.004351 -0.191187 -0.015811 0.034669 0.001192 

 

-0.00553 -0.06975 -0.03967 -0.02927 -0.00194 

 

[ 0.78616] [-2.74121] [-0.39857] [ 1.18432] [ 0.61579] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-7) 0.003372 -0.2436 0.012558 0.026223 -0.000437 

 

-0.00551 -0.06949 -0.03953 -0.02917 -0.00193 

 

[ 0.61156] [-3.50531] [ 0.31772] [ 0.89903] [-0.22688] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-8) 0.002983 -0.068973 0.023463 0.013572 -0.001879 

 

-0.00568 -0.07156 -0.0407 -0.03004 -0.00199 

 

[ 0.52526] [-0.96383] [ 0.57646] [ 0.45185] [-0.94631] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-9) 0.003227 -0.163919 0.016907 0.003956 -0.000406 

 

-0.00562 -0.07085 -0.0403 -0.02974 -0.00197 

 

[ 0.57393] [-2.31353] [ 0.41954] [ 0.13304] [-0.20634] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-10) -0.000885 -0.262806 0.025289 0.040713 -0.0000201 

 

-0.00539 -0.06788 -0.03861 -0.02849 -0.00188 

 

[-0.16436] [-3.87174] [ 0.65503] [ 1.42903] [-0.01069] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-11) -0.001105 -0.064611 0.01988 0.039686 -0.001543 

 

-0.00551 -0.06943 -0.03949 -0.02914 -0.00193 

 

[-0.20049] [-0.93056] [ 0.50341] [ 1.36179] [-0.80071] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-12) -0.002589 0.690305 0.030564 0.059895 -0.001414 

 

-0.00556 -0.07001 -0.03982 -0.02938 -0.00194 

 

[-0.46608] [ 9.86049] [ 0.76758] [ 2.03841] [-0.72771] 

      1ª Dif. Prod. Ind.(-13) -0.002555 0.101971 0.074551 0.028256 0.000259 

 

-0.00675 -0.08512 -0.04841 -0.03573 -0.00236 

 

[-0.37832] [ 1.19796] [ 1.53985] [ 0.79089] [ 0.10987] 

      SELIC(-1) 0.008226 0.06034 0.970387 0.220824 0.010251 

 

-0.01446 -0.18229 -0.10368 -0.07651 -0.00506 
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[ 0.56871] [ 0.33102] [ 9.35946] [ 2.88624] [ 2.02669] 

      SELIC(-2) -0.024394 0.08256 -0.245011 -0.289924 -0.01553 

 

-0.01793 -0.22601 -0.12855 -0.09486 -0.00627 

 

[-1.36023] [ 0.36529] [-1.90597] [-3.05630] [-2.47637] 

      SELIC(-3) 0.017626 -0.012145 0.254051 0.375608 0.013318 

 

-0.01777 -0.22394 -0.12737 -0.09399 -0.00621 

 

[ 0.99196] [-0.05424] [ 1.99459] [ 3.99622] [ 2.14342] 

      SELIC(-4) 0.000193 -0.044471 0.203362 -0.205617 -0.000792 

 

-0.01599 -0.20147 -0.11459 -0.08456 -0.00559 

 

[ 0.01207] [-0.22073] [ 1.77464] [-2.43153] [-0.14168] 

      SELIC(-5) 0.014228 -0.231816 0.120893 0.242291 -0.009199 

 

-0.01494 -0.1883 -0.1071 -0.07903 -0.00522 

 

[ 0.95226] [-1.23109] [ 1.12878] [ 3.06567] [-1.76055] 

      SELIC(-6) -0.014081 0.208499 -0.189796 -0.120982 0.014232 

 

-0.01127 -0.14203 -0.08078 -0.05961 -0.00394 

 

[-1.24943] [ 1.46802] [-2.34949] [-2.02950] [ 3.61139] 

      SELIC(-7) -0.000541 0.045299 -0.207514 -0.042491 -0.01343 

 

-0.01105 -0.13932 -0.07924 -0.05847 -0.00387 

 

[-0.04890] [ 0.32515] [-2.61878] [-0.72665] [-3.47409] 

      SELIC(-8) 0.001755 -0.009501 -0.042073 -0.005683 0.014914 

 

-0.01117 -0.14077 -0.08007 -0.05908 -0.00391 

 

[ 0.15715] [-0.06749] [-0.52549] [-0.09619] [ 3.81841] 

      SELIC(-9) -0.014626 -0.005851 -0.018508 -0.291131 -0.013927 

 

-0.01136 -0.14318 -0.08144 -0.0601 -0.00397 

 

[-1.28733] [-0.04087] [-0.22727] [-4.84449] [-3.50551] 

      SELIC(-10) 0.014257 0.141126 0.16635 0.030209 -0.00283 

 

-0.01244 -0.15683 -0.0892 -0.06583 -0.00435 

 

[ 1.14559] [ 0.89984] [ 1.86484] [ 0.45892] [-0.65035] 

      SELIC(-11) -0.026977 -0.231431 -0.063825 0.052999 0.03224 

 

-0.01208 -0.15222 -0.08658 -0.06389 -0.00422 

 

[-2.23352] [-1.52039] [-0.73720] [ 0.82955] [ 7.63323] 

      SELIC(-12) 0.038763 0.159293 0.107243 0.097168 -0.017793 

 

-0.0139 -0.17519 -0.09964 -0.07353 -0.00486 

 

[ 2.78855] [ 0.90928] [ 1.07630] [ 1.32150] [-3.66041] 
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SELIC(-13) -0.011006 0.025021 -0.126022 -0.107619 -0.000864 

 

-0.01103 -0.13902 -0.07907 -0.05835 -0.00386 

 

[-0.99768] [ 0.17997] [-1.59374] [-1.84435] [-0.22409] 

      Spread PJ(-1) -0.006183 0.086276 -0.078796 0.865014 0.012373 

 

-0.0182 -0.22932 -0.13043 -0.09625 -0.00636 

 

[-0.33978] [ 0.37623] [-0.60413] [ 8.98728] [ 1.94460] 

      Spread PJ(-2) 0.017842 -0.362193 0.043337 0.001021 0.014121 

 

-0.02189 -0.27581 -0.15687 -0.11576 -0.00765 

 

[ 0.81525] [-1.31321] [ 0.27626] [ 0.00882] [ 1.84525] 

      Spread PJ(-3) 0.001128 0.094391 -0.243984 -0.230567 -0.01866 

 

-0.01981 -0.24969 -0.14202 -0.1048 -0.00693 

 

[ 0.05691] [ 0.37803] [-1.71798] [-2.20006] [-2.69328] 

      Spread PJ(-4) -0.029744 0.285175 -0.462894 0.076766 -0.011193 

 

-0.01937 -0.24413 -0.13885 -0.10246 -0.00677 

 

[-1.53550] [ 1.16815] [-3.33372] [ 0.74920] [-1.65240] 

      Spread PJ(-5) 0.011934 0.143631 0.266359 -0.12003 0.024604 

 

-0.0194 -0.24448 -0.13905 -0.10261 -0.00678 

 

[ 0.61517] [ 0.58749] [ 1.91550] [-1.16973] [ 3.62693] 

      Spread PJ(-6) 0.020838 -0.154279 0.176959 0.265901 -0.00922 

 

-0.0198 -0.24954 -0.14193 -0.10474 -0.00692 

 

[ 1.05238] [-0.61824] [ 1.24677] [ 2.53872] [-1.33155] 

      Spread PJ(-7) -0.029428 -0.03972 0.310393 0.04771 -0.002878 

 

-0.01962 -0.24727 -0.14064 -0.10378 -0.00686 

 

[-1.49986] [-0.16064] [ 2.20704] [ 0.45972] [-0.41943] 

      Spread PJ(-8) 0.027642 -0.049448 0.078187 0.008895 0.000913 

 

-0.01836 -0.23132 -0.13157 -0.09709 -0.00642 

 

[ 1.50597] [-0.21376] [ 0.59426] [ 0.09162] [ 0.14222] 

      Spread PJ(-9) 0.006489 0.05142 -0.256364 0.201296 0.017602 

 

-0.01838 -0.23167 -0.13177 -0.09724 -0.00643 

 

[ 0.35299] [ 0.22195] [-1.94557] [ 2.07016] [ 2.73829] 

      Spread PJ(-10) -0.017701 -0.129011 0.231771 0.032214 -0.023734 

 

-0.01891 -0.23837 -0.13558 -0.10005 -0.00661 

 

[-0.93584] [-0.54121] [ 1.70948] [ 0.32198] [-3.58836] 

      Spread PJ(-11) 0.005072 0.259539 -0.230743 -0.285416 -0.008778 

 

-0.0182 -0.22941 -0.13048 -0.09629 -0.00637 
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[ 0.27862] [ 1.13134] [-1.76839] [-2.96421] [-1.37896] 

      Spread PJ(-12) -0.024086 -0.072701 -0.014855 0.178383 0.007176 

 

-0.01757 -0.22137 -0.12591 -0.09291 -0.00614 

 

[-1.37123] [-0.32842] [-0.11798] [ 1.91990] [ 1.16837] 

      Spread PJ(-13) 0.017814 0.029394 0.028437 -0.175763 0.012245 

 

-0.01266 -0.15952 -0.09073 -0.06695 -0.00443 

 

[ 1.40743] [ 0.18427] [ 0.31343] [-2.62523] [ 2.76646] 

      Vol. Selic(-1) -0.145708 -3.546224 4.069709 0.864249 0.624593 

 

-0.2243 -2.82675 -1.60778 -1.18644 -0.07843 

 

[-0.64961] [-1.25452] [ 2.53126] [ 0.72844] [ 7.96327] 

      Vol. Selic(-2) 0.113143 -2.622541 1.553073 2.803501 0.043481 

 

-0.22837 -2.87798 -1.63692 -1.20794 -0.07986 

 

[ 0.49545] [-0.91124] [ 0.94878] [ 2.32089] [ 0.54449] 

      Vol. Selic(-3) 0.324698 -1.379008 1.28823 -1.142847 -0.062461 

 

-0.2005 -2.52683 -1.4372 -1.06056 -0.07011 

 

[ 1.61942] [-0.54575] [ 0.89635] [-1.07759] [-0.89087] 

      Vol. Selic(-4) -0.336686 1.176987 -1.181928 -2.348676 -0.208746 

 

-0.20512 -2.58505 -1.47031 -1.08499 -0.07173 

 

[-1.64140] [ 0.45531] [-0.80386] [-2.16469] [-2.91025] 

      Vol. Selic(-5) 0.122951 -0.835663 -0.63056 0.792487 -0.184652 

 

-0.20045 -2.52618 -1.43683 -1.06029 -0.07009 

 

[ 0.61337] [-0.33080] [-0.43886] [ 0.74743] [-2.63434] 

      Vol. Selic(-6) -0.157136 -2.987021 0.753752 2.453448 0.161026 

 

-0.19168 -2.41559 -1.37393 -1.01387 -0.06703 

 

[-0.81980] [-1.23656] [ 0.54861] [ 2.41988] [ 2.40245] 

      Vol. Selic(-7) 0.020211 -0.116095 -4.245387 -2.177591 -0.182969 

 

-0.19256 -2.42679 -1.3803 -1.01857 -0.06734 

 

[ 0.10496] [-0.04784] [-3.07571] [-2.13789] [-2.71723] 

      Vol. Selic(-8) 0.062282 0.838631 2.783021 -0.838137 -0.045419 

 

-0.192 -2.41974 -1.37628 -1.01561 -0.06714 

 

[ 0.32438] [ 0.34658] [ 2.02213] [-0.82525] [-0.67648] 

      Vol. Selic(-9) -0.037603 1.836819 -4.573405 -0.176751 0.120611 

 

-0.19281 -2.42985 -1.38204 -1.01985 -0.06742 

 

[-0.19503] [ 0.75594] [-3.30918] [-0.17331] [ 1.78891] 
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Vol. Selic(-10) 0.033124 -1.467674 8.254284 3.299552 -0.011005 

 

-0.19136 -2.41165 -1.37169 -1.01222 -0.06692 

 

[ 0.17309] [-0.60858] [ 6.01762] [ 3.25973] [-0.16446] 

      Vol. Selic(-11) -0.264523 -4.601591 0.706563 0.574848 -0.260435 

 

-0.20606 -2.59688 -1.47704 -1.08996 -0.07206 

 

[-1.28372] [-1.77197] [ 0.47837] [ 0.52740] [-3.61436] 

      Vol. Selic(-12) 0.384853 -1.782949 -0.851186 -0.064907 0.177705 

 

-0.2086 -2.62888 -1.49524 -1.10339 -0.07294 

 

[ 1.84494] [-0.67822] [-0.56926] [-0.05882] [ 2.43619] 

      Vol. Selic(-13) -0.231679 2.392469 -1.954059 1.330572 -0.162973 

 

-0.15761 -1.98627 -1.12974 -0.83367 -0.05511 

 

[-1.46996] [ 1.20451] [-1.72966] [ 1.59604] [-2.95707] 

      C 0.033643 -4.558291 5.027558 4.241721 -0.457737 

 

-0.20804 -2.62183 -1.49123 -1.10043 -0.07275 

 

[ 0.16171] [-1.73859] [ 3.37143] [ 3.85460] [-6.29209] 

      DCOMPULSORIO -0.018236 -0.010954 0.01499 0.168526 0.005358 

 

-0.01418 -0.1787 -0.10164 -0.075 -0.00496 

 

[-1.28609] [-0.06130] [ 0.14748] [ 2.24688] [ 1.08051] 

            

 R-squared 0.657728 0.804909 0.950466 0.988207 0.948931 

 Adj. R-squared 0.496371 0.712938 0.927114 0.982647 0.924855 

 Sum sq. resids 12.80376 2033.537 657.8565 358.2358 1.565623 

 S.E. equation 0.302416 3.811202 2.167712 1.599633 0.10575 

 F-statistic 4.076237 8.751731 40.70186 177.7435 39.41459 

 Log likelihood -5.681884 -530.1984 -413.394 -350.4872 211.8188 

 Akaike AIC 0.70224 5.770033 4.641488 4.033693 -1.399215 

 Schwarz SC 1.780947 6.848739 5.720194 5.112399 -0.320509 

 Mean dependent 0.537198 0.137923 18.0757 30.85343 0.12616 

 S.D. dependent 0.426137 7.113346 8.029322 12.14316 0.385771 

       Determinant resid covariance (dof adj.) 0.095149 

    Determinant resid covariance 0.013465 

    Log likelihood 

 

-1022.755 

    Akaike information criterion 13.11841 

    Schwarz criterion   18.51194       

 

 


