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Resumo

No Brasil, diversos bureaux de crédito têm o papel de proporcionar a troca de informações

de inadimplência dos consumidores para o mercado financeiro. Tal troca beneficia o

mercado no sentido de reduzir a assimetria de informação entre tomadores de empréstimo

e instituições financeiras. Recentemente as leis 15.659/15 e 10.272/15 de dois estados

brasileiros passaram a proteger o consumidor no sentido de impedir inclusão de informação

negativa dos mesmos em bureaux caso desconhecessem suas dívidas. O consumidor poderia

apropriar-se de seus benefícios para deixar de honrar suas dívidas e consequentemente

o mercado poderia sofrer uma retração no crédito. Diante disso, este trabalho propõe

desenvolver uma estratégia empírica para verificar se há aumento de seleção adversa e

risco moral para os estados em que a lei foi aplicada. Concluímos que o efeito tem sinal

consistente com o esperado no sentido de aumento de inadimplência, mas não apresentou

significância estatística.

Palavras-chaves: Finanças Comportamentais, Crédito, Assimetria de Informação, Risco

Moral, Lei de Aviso Recebimento.





Abstract

In Brazil, many credit bureaus have the role of providing the exchange of default information

of consumers to the financial market. Such an exchange benefits banks and financial

instituitions by reducing information asymmetry between the latter and borrowers. Recently,

Laws 15.659 / 15 and 10.272 / 15 were implemented in two Brazilian states to protect

consumers as they don’t allow inclusion of negative information in the case customers are

unaware of their debt. As a result, the market could suffer a credit contraction and the

consumer could take advantage of the law, failing to pay off debt. This paper proposes

to develop an empirical strategy to verify if there is an increased adverse selection and

moral hazard in the states in which the law has been applied. We conclude that the effect

is small but consistent with the expected increase of default rates.

Key-words: Credit, Assimetric Information, Treatment Effect
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1 Introdução e Justificativa
Estudar o comportamento de consumidores em relação a suas dívidas é de grande

relevância acadêmica, regulatória e para as instituições financeiras. Taxas e regras do

mercado podem ser decisivas para famílias obterem seus custos de oportunidade para

decidirem consumir ou poupar. No cenário econômico brasileiro, estudar tais relações

consumidor-dívida ganha força após a estabilização da economia brasileira com o plano

real, que foi precedido por um período de grande inflação, o que fez com que se aumentasse

o investimento em avaliação de risco de crédito e em sistemas de gestão mais sofisticados.

Com o passar dos anos, principalmente após 2002 a expansão de crédito no Brasil foi

bastante expressiva. Mesmo assim o crédito brasileiro ainda é baixo em relação aos países

desenvolvidos e a facilidade de negociação, aprovação e gestão do crédito ainda é modesta.

Segundo o relatório da Doing Business 2013, que compara as regulamentações para se

negociar em 185 países, o Brasil ocupa a posição 130 no ranking e um dos pilares desse

índice são as informações de crédito. O relatório estima que os bureaux de crédito brasileiros

consigam mapear 65% das informações do mercado e atribui uma pontuação de 3 (para

uma escala de 0 a 10) para a facilidade que as leis tanto para quem pede empréstimo

quanto para quem empresta conseguem ser aplicadas para facilitar as concessões de crédito.

Em Padilla e Pagano (2000) foi apresentado teoricamente como o compartilhamento

de informações entre bancos reduz os efeitos de risco moral ao fazer com que os clientes

sejam incentivados a apresentar melhor comportamento do ponto de vista de crédito. Além

disso, é mostrado que seleção adversa também é minimizada em um ambiente em que

todos os bancos passam a compartilhar seus registros de inadimplência.

No Brasil, as empresas que querem usufruir de informações de comportamento dos

consumidores no mercado financeiro podem recorrer aos cadastros de proteção ao crédito

(bureaux de crédito) que concentram os dados principalmente a respeito de não cumprimento

de obrigações financeiras tais como empréstimos, cartões de crédito e financiamentos. Esse

conjunto de dados também é conhecido como “informações negativas do cliente” e a

atribuição de um evento de atraso a um cliente pelo bureau de crédito é conhecida como
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negativação. O processo de “negativar” consiste basicamente nos seguintes passos: o cliente

passa a não honrar suas dívidas relacionadas a uma determinada empresa, a empresa cobra o

cliente e dentro da sua estratégia de cobrança informa o prazo que o cliente tem para quitar

seu empréstimo. Após esse período, caso o cliente não pague suas dívidas, a instituição

contrata o serviço do bureau que irá enviar uma carta ao inadimplente informando que o

mesmo será negativado. Ou seja, os bureaux poderão divulgar a informação de inadimplência

do cliente caso o mesmo deixe de honrar suas dívidas em um prazo normalmente de cinco

dias após o recebimento da carta. Esse procedimento permite uma troca de informação no

mercado financeiro que favorece os estabelecimentos conhecerem o perfil dos consumidores

e por outro lado também contribui para que melhores condições de empréstimo sejam

aplicadas para aqueles que possuem bom comportamento de crédito. Outras formas de

“negativar” o cliente são através de protestos em cartórios e ações judiciais o que ocorrem

em período posterior às notificações dos bureaux e são mais custosos.

Em janeiro de 2015 em dois estados brasileiros foram instituídas leis que modificaram

a forma com que os clientes são negativados: lei 15.659/15 em São Paulo (em vigor de

9 de janeiro a 11 de março de 2015) e a lei 10.272/15 no Mato Grosso (em vigor de

9 de janeiro a 13 de abril de 2015). A nova legislação estabeleceu que uma vez que a

empresa desejasse negativar seus clientes deveria notificar o cliente e a negativação só seria

efetivada se o mesmo também assinasse uma carta declarando ter recebido a notificação e

por consequência estar ciente da dívida descrita. Isto fez com que os bureaux tivessem que

oferecer um novo serviço com a carta de notificação mais sofisticada e financeiramente

mais custosa. Além disso, o consumidor passou a ter maior prazo (15 dias) para regularizar

suas dívidas. As leis mencionadas foram criadas com o objetivo de proteger o consumidor

de um “histórico sujo” desconhecido por ele. Por exemplo, no cenário anterior à lei, se uma

carta fosse enviada e por algum motivo o consumidor não a recebesse ou não reconhecesse

a dívida ou ainda mesmo não tivesse tempo de regularizá-la, ficaria “negativado” até

que conseguisse provar a sua regularidade financeira. A motivação central das leis foi

então permitir que o consumidor fosse informado de suas pendências financeiras evitando

possíveis confusões ou abusos de instituições financeiras sempre desconsiderando o risco
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moral por parte dos clientes. A lei em São Paulo foi suspensa em março de 2015 após

críticas das associações comerciais e dos bancos, porém a decisão foi derrubada em 12 de

agosto do mesmo ano e a lei voltou a entrar em vigor em São Paulo. Tal fato ressalta a

importância que deve ser dada ao tema, bem como destaca a relevância dos resultados

apresentados neste estudo.

Dois efeitos poderiam ser observados no cenário proposto pelas novas regulamenta-

ções: uma retração do crédito por parte dos bancos já que o desconhecimento em relação

aos inadimplentes aumenta (efeito da seleção adversa); e por outro lado, o aumento do

default estratégico ou não por parte dos consumidores ao tomarem conhecimento de que

não seriam prejudicados por não honrarem suas dívidas (efeito do risco moral). Dessa

forma, a proposta do presente estudo foi utilizar o experimento natural no mercado de

crédito provocado pela lei em que um novo custo foi adicionado ao processo de identificação

dos não pagadores. Com esta formulação e utilizando o estado em que a lei foi aplicada

como tratamento e os demais como controle, é possível comparar tais efeitos e concluir

quão impactante é a perda de informação em default e na oferta de crédito.

Como estratégia empírica foram utilizadas sofisticações da metodologia Diferenças

em Diferença (DID)s propostas por Conley e Taber (2011) e Abadie, Iamond e Ainmueller

(2010). Na primeira, um intervalo de confiança é construído a partir dos resíduos do modelo

tradicional para ser utilizado como referência para avaliar a significância do efeito da

lei. Na segunda, são utilizadas combinações de sub-regiões para criar grupos de controle

sintéticos comparáveis ao grupo de tratamento que é o estado em que ocorreu a lei. Como

resultados encontramos baixas evidências de efeito da lei com as metodologias, período e

dados utilizados. Possíveis explicações e dificuldades serão detalhadas ao longo do trabalho.

Do ponto de vista empírico, este trabalho se relaciona com a literatura que buscar

identificar efeitos de políticas ou alterações de mercado. Alguns países em situações

regulamentares semelhantes ao Brasil já foram alvos de estudos para avaliar o impacto da

melhoria da qualidade da informação compartilhada entre as instituições financeiras.

O artigo de Karlan e Zinman (2009) trazem evidências de risco moral e seleção
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adversa na África do Sul através de um experimento que separa estes dois efeitos. Já o

trabalho de Janvry, Mcintosh e Sadoulet (2006) avalia como a introdução de um bureau

de crédito na Guatelamala reduz as ineficiências de mercado, concluindo que há queda

na inadimplência e elevação na concessão de crédito. Giné, Goldberg e Yang (2011)

trazem evidências empíricas de que sofisticação da identificação de proponentes de crédito

rural do Malawi reduziu a assimetria de informação entre tomadores de empréstimos e

emprestadores e diminuiu consideravelmente a inadimplência.

O restante desse trabalho é organizado da seguinte forma: na segunda seção

temos uma descrição e breve discussão sobre a base de dados; na terceira seção temos a

apresentação das metodologias aplicadas; na quarta seção são analisados os resultados

obtidos; por fim, na quinta seção temos a conclusão do trabalho.
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2 Base de Dados
As fontes de dados são todas do banco central do Brasil provenientes do sistema

de crédito do Banco Central (SCR) e das estatísticas bancárias por município (Estban).

Nas sessões 2.1 e 2.1.1 estão as descrições das informações presentes nas duas fontes de

dados bem como a maneira que as mesmas foram utilizadas para a avaliação empírica do

trabalho.

2.1 Sistema de crédito do Banco Central (SCR)

O Sistema de crédito do Banco Central (SCR)1 é a fonte de informações de envio

compulsório pelos bancos e financeiras ao banco central de operações de crédito acima

de 1.000 reais para pessoa física e jurídica. As instituições financeiras podem ter acesso a

esses dados tanto de informações internas (que as mesmas enviam) quanto as externas

(enviado pelos dos demais bancos) mas somente de seus clientes. Recentemente o Banco

Central passou a divulgar uma base de dados simplificada dessa fonte com informações

completas dos clientes de todo o mercado, porém de forma agregada por regiões. Abaixo

segue a descrição dos elementos que compõem essa base.

2.1.1 Crédito Tomado

Crédito tomado é a principal variável dessa base de dados e traz informações

agregadas a respeito do valor da carteira de crédito, créditos a vencer, ou seja, limites de

crédito disponíveis no caso de produtos rotativos e valores tomados com seus respectivos

prazos de vencimento no caso de produtos de empréstimos parcelados sendo que tais valores

estão organizados pelos respectivos prazos de vencimento de 15 a 5400 dias de 30 em 30 dias.

1 Acesso pelo endereço endereço eletrônico: <http://www.bcb.gov.br/?scr>.

http://www.bcb.gov.br/?scr
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2.1.2 Atraso

Todas as operações de crédito possuem classificações mínimas2 de risco de crédito

que variam de AA a H que são exigidas pelo Banco Central e estão relacionadas ao atraso.

As classificações de nível de risco são definidas pelas seguintes regras:

i. Sem atraso: risco nível AA;

ii. Atraso entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias: risco nível B;

iii. Atraso entre 31 (trinta e um) e 60 (sessenta) dias: risco nível C;

iv. Atraso entre 61 (sessenta e um) e 90 (noventa) dias: risco nível D;

v. Atraso entre 91 (noventa e um) e 120 (cento e vinte) dias: risco nível E;

vi. Atraso entre 121 (cento e vinte e um) e 150 (cento e cinquenta) dias: risco nível F;

vii. Atraso entre 151 (cento e cinquenta e um) e 180 (cento e oitenta) dias: risco nível G;

viii. Atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias: risco nível H.

Na base do SCR divulgada pelo Banco Central traz as informações agrupas em

três grupos: atraso menor que 60 dias (AA-C); atraso superior a 61 dias (D-H); e atraso

inferior a 15 dias3.

2.1.3 Granularidade e periodicidade

Na base de dados apresentada, os elementos mencionados anteriormente estão

agrupados por sub-região (dois primeiros dígitos do CEP) e modalidade de crédito tais

como empréstimos, empréstimos consignados, cartão de crédito, crédito rural, veículos

e imobiliário no caso de pessoa física. Também se observa a mesma granularidade para

pessoa jurídica com a alteração apenas das modalidades que são relacionadas a empresas
2 Mínimo pois é a classificação mínima exigida pelo BC. Caso o banco considere que o cliente possua

risco maior do que aquele exigido pelo BC, o banco tem liberdade de classifica-lo de maneira mais
conservadora.

3 Note que os casos do último grupo também são considerados no grupo AA-C.
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como, capital de giro e financiamentos de infraestrutura. Importante ressaltar que a escolha

por sub-região, além de aumentar a granularidade também considera unidades amostrais

mais homogêneas em relação ao tamanho e relevância uma vez que tais agrupamentos

de CEP são feitos pelos correios considerando densidade demográfica e desenvolvimento

socioeconômico. Sendo assim, o estado de São Paulo, por exemplo, tem 19 sub-regiões, já

Mato Grosso tem apenas uma (que é também de uma região de Rondônia). Por este motivo

para as análises considera-se a dupla Estado e Sub-região como unidade amostral ou a

tripla estado, sub-região e produto de crédito (modalidade). Para facilitar denominaremos

cada unidade simplesmente por região ou sub-região.

Tais informações passaram a ser divulgadas pelo Banco Central recentemente e

a periodicidade é trimestral. Os dados estão disponíveis desde de junho de 2014 a junho

de 2015, logo os períodos de tempo observados são de junho de 2014, setembro de 2014,

dezembro de 2014, março de 2015 e junho de 2015. Dessa forma, nossas unidades amostrais

para as análises empíricas passam a ser a região definida anteriormente que serão avaliadas

de acordo com as suas operações de crédito que são classificadas de acordo com os três

grupos apresentados ao fim da seção 2.1.2.

Um ponto importante a retomar é que o valor das informações reportadas são

apenas acima de 1.000 reais. Sendo assim, para um banco varejista pequeno, regional ou

uma financeira com foco em baixa renda esse efeito talvez pudesse ser mais evidente tanto

do ponto de vista de quem está concedendo como do ponto de vista dos clientes, porém

com esta limitação nos dados não podemos verificar tal hipótese.

2.1.4 Estatísticas bancárias do Banco Central (Estban)

Um dos objetivos deste trabalho é avaliar se a concessão de crédito diminui frente

ao aumento da a assimetria de informação para as instituições financeiras. Para isso,

utiliza-se também a base de dados do Banco Central Estatísticas bancárias do Banco

Central (Estban) a fim de encontrar se algum banco diminui sua oferta de crédito na

região tratada.
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A base de dados Estban por município traz estatísticas bancárias mensais com as

principais rubricas de balancetes dos bancos comerciais e múltiplos com carteira comercial.

Deve-se destacar que da forma com que a informação é estruturada não é possível distinguir

nas variações no volume de crédito observado aquilo que é explicado pelo volume das novas

concessões do que ocorre devido ao encerramento de concessões antigas da carteira .

Desta forma, supõe neste trabalho que o volume de encerramento de concessões

antigas seja homogêneo entre os grupos comparados, além de não ser influenciado pela

nova lei. Isto implica que ao se comparar os estados onde ocorreram as leis com os estados

controle, a parcela de variação no volume de concessões explicada pelas novas concessões

se sobressai à variação das concessões antigas.
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3 Metodologia
Para avaliar a estratégia empírica de constatação dos possíveis efeitos da lei através

de aumento de inadimplência primeiro observou-se o desenho do experimento. A lei começou

a vigorar de 9 de janeiro e foi até 11 de março de 2015 em São Paulo e no Mato Grosso de

9 de janeiro a 13 de abril de 2015. Para que algum efeito da lei fosse observado com os

dados agregados deveríamos esperar que a partir de março começasse algum movimento de

aumento de default (considerando 60 dias de atraso como critério) e como as informações

são trimestrais e o primeiro período pós lei é de março de 2015 é razoável considerar março

e junho de 2015 como períodos pós evento. Como em São Paulo o período em que a lei

esteve em vigor foi menor e terminou antes do final de março, o que impede de se captar

de forma plena o efeito do default em junho, optou-se por considerar como contemplado

como evento de interesse (tratamento) apenas o estado do Mato Grosso na apresentação

dos resultados na seção 4.

Como estratégia empírica para avaliação dos impactos da lei define-se o seguinte

modelo:

𝑌𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛼𝑑𝑗𝑡 + 𝜃𝑗 + 𝛾𝑡 + 𝜂𝑗𝑡 (3.1)

em que, 𝑌𝑗𝑡 é o percentual de default da sub-região pertencente ou não ao tratamento 𝑗 no

período de tempo 𝑡; 𝛽0 é o intercepto; 𝜃𝑗 é o efeito fixo invariante no tempo do grupo 𝑗

(ocorrência ou não da lei); 𝛾𝑡 é o efeito fixo invariante nos grupos do período 𝑡 (março e

junho de 2015 ou não); 𝛼𝑗𝑡 é a variável de interesse do estudo (interação entre os grupos

de tratamento e o período); 𝜂𝑗𝑡 é vetor de resíduos aleatórios do modelo (grupo × tempo).

No modelo proposto vamos considerar:

∙ 𝑗 = 1 como a sub-região tratada, ou seja, sub-região do Mato Grosso sendo que

as unidades amostrais variam de acordo com as unidades escolhidas podendo ser

no máximo 86 (são excluídas as sub-regiões de São Paulo) como controle que serão

detalhadas nos resultados;

∙ 𝑗 > 1 as sub-regiões não tratadas;
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∙ 𝑡 = 1, 2, 3 como períodos pré tratamento e 𝑡 = 4, 5 como períodos pós tratamento;

A formulação proposta é conhecida na literatura como Diferença em Diferenças

(DID) e é amplamente utilizada para avaliar impactos de políticas e legislações quando

existem dados anteriores ao evento de interesse de grupos afetados e não afetados e dados

póstumos com a mesma configuração. Dessa forma, a estimação do parâmetro 𝛼𝑗𝑡 da

equação 3.1 é trivialmente realizada usando OLS (Ordinary Least Squares). Para avaliar

se a estimativa encontrada do efeito da lei é de fato significativamente diferente de zero

foi preciso avaliar a inferência adequada e além disso, escolher corretamente quais seriam

as regiões utilizadas como controle. No experimento em questão, uma das dificuldades

encontradas foi realizar a inferência em um cenário em que apenas uma região é tratada e

as demais 86, não. Pode-se reescrever o estimador DID �̂�𝑗𝑡 da seguinte maneira:

�̂�𝑗𝑡 = 𝛼 +
[︃

1
(𝑇 − 𝑡)

𝑇∑︁
𝑡=𝑡*+1

𝜂1𝑡 − 1
𝑡

𝑡*∑︁
𝑡=1

𝜂1𝑡

]︃

−

⎛⎝ 1
𝑁0

𝑁0∑︁
𝑗=2

1
(𝑇 − 𝑡*)

𝑇∑︁
𝑡=𝑡*+1

𝜂𝑖𝑡 − 1
𝑁0

𝑁0+1∑︁
𝑗=2

1
𝑡

𝑡*∑︁
𝑡=1

𝜂𝑗𝑡

⎞⎠ (3.2)

em que, 𝑡* é o último instante antes do evento analisado; 𝑁0 é o número de grupos de

controle disponíveis; e 𝑗 = 1 é a sub-região tratada.

Nesse caso, observa-se que o estimador �̂� é não viesado, mas não consistente uma

vez que na equação 3.2 o primeiro termo não desaparece quando aumentamos o número

de grupos. Em Conley e Taber (2011) é proposta uma metodologia para corrigir tais

problemas inferenciais. A ideia é usar o pequeno número de observações tratadas para

construir um teste estatístico (a estatística de teste será o �̂�) cuja referência de distribuição

pode ser bem estimada usando as observações do período pré tratamento dos grupos de

controle (que são em número muito superior ao grupo de tratamento). Para comparar

tais distribuições com a estatística de teste, constroem-se distribuições empíricas a partir

de uma função dos resíduos do modelo (chamaremos essa função de W) para o grupo de

controle no período pré tratamento (definida como �̂�) para cada proposta de controles e

verifica-se se a estimativa está nas extremidades.

Em Ferman e Pinto (2015) é feita uma crítica às metodologias usuais de DID
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com relação a quando há poucos grupos tratados e presença de heteroscedasticidade. A

metodologia proposta por Conley e Taber (2011) é uma das que não é válida na presença de

heteroscedasticidade sob certos aspectos. Um caso particular que gera heteroscedasticidade

é a diferença entre o número de observações dentro dos grupos agregados, no entanto, essa

não é uma preocupação neste trabalho uma vez que as sub-regiões possuem volumetria

semelhante. Outra forma de heteroscedasticidade que impactaria os resultados seria

quando o número de observações dos grupos tratados é pequeno relativamente ao número

de observações dos grupos de controle, o que leva a mais rejeições da hipótese nula. Tal

fato será observado na seção 4 em que a escolha das observações que compõem o grupo de

controle traz impactos aos resultados.

Um segundo método para estimar o impacto da lei foi utilizar a metodologia de

controle sintético proposta por Abadie, Iamond e Ainmueller (2010). Da mesma forma

que a proposta anterior, a ideia é conseguir boas estimativas quando apenas um grupo

recebe o tratamento e temos muitos outros grupos não tratados. Esse modelo permite

adaptar o tradicional DID ao permitir que os efeitos não observáveis variem com o tempo

e através de uma estimação data driven possa construir um grupo de controle correto

para as comparações sem escolhas subjetivas ou aleatórias. O processo de elaboração deste

controle sintético consiste em usar o período pré-tratamento para construir um controle

sintético a partir da combinação de todos as regiões de comparação possíveis.

Na Equação 3.3, 𝛼1𝑡 está representado da maneira tradicional em que 𝑌1𝑡 é observado

e 𝑌 𝑁**
1𝑡 é estimado pelo modelo de fatores DID conforme descrito na equação 3.1. Na

Equação 3.4 está representada a forma proposta por Abadie, Iamond e Ainmueller (2010)

em que 𝑤𝑗 é estimado de forma a minimizar as diferenças entre a resposta observada e a

estimada no período pré-tratamento e suas covariáveis.

𝛼1𝑡 = 𝑌1𝑡 − 𝑌 𝑁**

1𝑡 (3.3)

�̂�1𝑡 = 𝑌1𝑡 −
𝑁0∑︁
𝑖=2

𝑤𝑖
*𝑌𝑖𝑗 (3.4)
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Os pesos também são restritos a somarem um e serem positivos reproduzindo assim

um controle sintético, ou seja, uma combinação das possíveis regiões controle que seja

semelhante a região tratada de acordo com suas variáveis.

Além disso, a partir dessa metodologia é possível avaliar se não existe nenhum

efeito placebo, ou seja, se encontraríamos os mesmos efeitos se a região tratada fosse

outra. Para tanto, são feitas regressões utilizando os mesmos procedimentos de controle

sintético para cada uma das sub-regiões. Também é possível verificar a mudança de erro

para o período pós-tratamento através da taxa pós/pré tratamento do Erro Quadrático

de Previsão Médio (Mean Square Predicted Error - MSPE) que denominamos MSPE. Ao

avaliar essa taxa pode-se excluir placebos que não produzem bons ajustes no período

anterior ao tratamento. Em Ferman e Pinto (2015), em que é feita uma crítica em relação

a heterocedasticidade dos resíduos, mostra-se que é possível ter estimativas a partir desta

metodologia não robustas quando são feitos os testes com as permutações de tratados.

Neste trabalho seguindo as sugestões para redução de heterocedasticidade não se utilizou

todos os períodos pré-tratamento para atribuição dos pesos do controle sintético e tal

período foi utilizado como aproximação de MSPE pós tratamento. Na seção 4 são feitas

correções nos gráficos comparando os placebos com o tratado real dividindo cada estimativa

de placebo pela raíz quadrarda de seu MSPE pré-tratamento e multiplicando pela raíz

quadrada do MSPE pós tratamento do grupo tratado.

Um ponto importante para o desenho deste estudo é que tratados e não tratados

podem não estar nas mesmas condições no período pré-tratamento. Isso quer dizer que

se assume participação ou não no evento de interesse como aleatória, ou seja, tratados e

não tratados tem a mesma probabilidade de receber o tratamento. No caso deste estudo,

assumimos que o fato da lei ser implementada no Mato Grosso foi completamente aleatório

e faz-se uso deste fato na aplicação das metodologias.

Vale destacar também a respeito da validade externa e interna do estudo. Como

a amostra de tratados é realmente pequena (apenas um estado) e não foi selecionada

da maneira mais adequada, mas sim de forma “natural” não sabemos se os resultados
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encontrados poderiam ser generalizados para demais estados caso a lei fosse aplicada aos

mesmos (validação externa). Idealmente a aleatorização deveria ser feita de acordo com

uma função de um conjunto de variáveis como PIB, população, perfil de crédito, acesso

ao crédito, etc e dentro dessas amostras alocar aleatoriamente os indivíduos ou grupos

entre tratados e não tratados (validação interna). Dessa forma garantiríamos que o efeito

tratamento é uma função da intervenção de fato e não uma confusão entre elementos.

Dessa forma, pontua-se aqui que as análises apresentadas assim como aquelas

mencionadas pela literatura desconsideram eventuais falhas de desenho do estudo, a

validade externa e interna por não serem controláveis a princípio.
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4 Análise dos resultados
Primeiramente para detectar o efeito de perda de informação que geraria inadim-

plência foi analisada de maneira descritiva através da Tabela 1 os valores de default para

cada estado ao longo dos períodos avaliados. Nota-se que o Mato Grosso está entre os

cinco estados com maior aumento de inadimplência. Para concluir se de fato esse valor foi

significante e se os estados são comparáveis adotamos as metodologias descritas na seção

Seção 3.

4.1 Análise do efeito de inadimplência e Concessão de Crédito

Para testar a significância do parâmetro de interesse, ou seja, o efeito da lei,

primeiramente utilizou-se a metodologia proposta por Conley e Taber (2011) construindo

distribuições empíricas a partir de funções dos resíduos dos grupos de controle conforme

descrito na Seção 3 e considerou-se intervalos de confiança de 90% e 99%. Vale lembrar que

o Mato Grosso, que é o estado que recebeu o tratamento, possui apenas uma sub-região: 78

e existem outras 86 sub-regiões candidatas a controle. Como possíveis grupos de controle

considerarem-se algumas possibilidades:

1. Todas as sub-regiões do país exceto as do estado de São Paulo (em São Paulo a lei

ocorreu em um período menor) totalizando 86 sub-regiões de controle;

2. Sub-regiões do centro oeste (Distrito Federal (70 71 72 73), Goiás (72, 73,74, 75 e

76) e Mato Grosso do Sul (59) totalizando 11 sub-regiões de controle;

3. Sub-regiões com diferença de até 50% do saldo tomado de crédito do Mato Grosso

(tentativa de utilizar regiões com perfil de crédito semelhante): Santa Catarina (89

88), Minas Gerais (38) Mato Grosso do Sul (79) totalizando 4 sub-regiões de controle;

4. Sub-regiões que possuem relevância de crédito rural1: Rio Grande do Sul (97, 98,

99), Paraná (85), Goiás (73,75 e 76) Bahia (47). Nesse caso a análise se restringiu

apenas às informações de crédito rural (inclusive para a variável resposta (default)).
1 Utilizou-se como critério estados com pelo menos 10% de crédito rural da sua carteira de crédito.
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Tabela 1 – Percentual de default para cada estado da amostra

A tabela traz o percentual de default para cada estado da amostra para os períodos antes do
tratamento (pré) e após o tratamento (pós). Também são apresentadas as médias de default
para os períodos pré e pós bem como a diferença percentual em relação ao período pré.

Estado
Período Média

Diferença
(%)

Pré Pós Pré Pós
jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15

AC 9.43 8.91 8.63 8.69 8.70 8.99 8.70 3.23
AL 10.66 10.33 10.12 10.36 10.41 10.37 10.39 -0.19
AM 11.24 10.90 10.71 10.89 10.73 10.95 10.81 1.28
AP 9.47 8.87 8.16 9.20 9.19 8.84 9.20 -4.07
BA 9.30 8.96 8.74 8.86 8.95 9.00 8.90 1.11
CE 8.76 8.40 8.08 8.21 8.25 8.41 8.23 2.14
DF 7.11 6.93 6.77 7.05 6.83 6.94 6.94 0.00
ES 8.00 7.82 7.77 8.08 8.14 7.87 8.11 -3.05
GO 8.30 8.26 8.18 8.47 8.56 8.25 8.52 -3.27
MA 8.98 8.64 8.47 8.69 8.52 8.70 8.61 1.03
MG 8.25 8.11 8.05 8.22 8.18 8.13 8.20 -0.86
MS 7.42 7.42 7.34 7.55 7.56 7.39 7.56 -2.30
MT 8.39 8.15 7.98 8.13 8.68 8.17 8.41 -2.94
PA 9.49 9.23 9.23 10.07 9.34 9.31 9.70 -4.19
PB 8.90 8.74 8.52 8.66 8.66 8.72 8.66 0.69
PE 9.46 9.16 8.83 8.86 9.15 9.15 9.01 1.53
PI 8.35 8.04 7.86 7.95 7.85 8.08 7.90 2.23
PR 6.92 6.86 6.80 7.05 7.17 6.86 7.11 -3.64
RJ 10.26 10.03 9.59 9.77 9.98 9.96 9.87 0.90
RN 8.59 9.07 8.04 8.29 8.29 8.57 8.29 3.27
RO 7.95 7.47 7.44 7.56 7.28 7.62 7.42 2.62
RR 9.95 9.70 9.14 9.33 9.68 9.60 9.50 1.04
RS 7.62 7.66 7.58 7.88 7.80 7.62 7.84 -2.89
SC 6.83 6.54 6.33 6.55 6.35 6.57 6.45 1.83
SE 8.50 8.50 8.35 8.51 8.41 8.45 8.46 -0.12
SP 8.67 8.71 8.52 8.70 8.73 8.63 8.72 -1.04
TO 8.97 8.93 8.85 9.29 9.25 8.92 9.27 -3.92

A figura 1 ilustra o gráfico da distribuição empírica de W com a estimativa

pontilhada. Nesse exemplo, claramente o efeito da política é zero independente do tamanho

do intervalo de confiança.

Além de diferentes critérios de controle também adotaram-se diferentes critérios de

default. Como há uma limitação das possibilidades na base de dados, foram somente dois

critérios: o primeiro de operações classificadas de D à H (D-H), ou seja, com atraso superior

a 60 dias e o segundo operações vencidas acima de 15 dias sempre considerando valor das
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Figura 1 – Distribuição empírica de W considerando todas as sub-regiões
como controle

Distribuição empírica criada a partir da distribuição de W. A média do parâmetro de interesse
�̂� está na linha pontilhada e os intervalos -0.12 a 0.10 aproximadamente correspondem ao
intervalo com 90% de confiança para esta estimativa.

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Default

Pr
ob

(W
<

x)

0
0.

1
0.

3
0.

5
0.

7
0.

9
1

carteiras e não quantidade, ou seja, considerou-se o saldo das operações classificadas como

atrasadas e não somente a quantidade das mesmas2.

A Tabela 2 traz as estimativas e seus respectivos intervalos de confiança para o

primeiro critério de default para cada um dos tipos de controle considerados. Nota-se

que em nenhum dos casos as estimativas são significantes e normalmente são localizadas

próximas ao centro do intervalo indicando que o efeito é bem próximo de zero e além disso,

também há discrepâncias entre os efeitos conforme variaram-se os grupos de controle. Tal

fato reforça a necessidade de correção pela heteroscedasticidade.

A Tabela 3 traz as estimativas e seus respectivos intervalos de confiança para o

segundo critério de default para cada um dos tipos de controle considerados. As conclusões

aqui se mantem, mas valores agora são bem menores sendo a estimativa em si já muito

pequena indicando um efeito ainda menor para este segundo critério. Em relação aos sinais

em sentidos opostos dessa vez ocorre para a comparação com sub-regiões de crédito rural
2 Em análises não reportadas se considerou as quantidades de operações atrasadas e não os saldos, mas

as conclusões não se mostraram sensíveis a essa alteração.
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Tabela 2 – Estimativas para primeira definição de default
(Atraso superior a 60 dias)

Tabela com as estimativas de efeito da lei para a primeira proposta de default, seus desvios
padrões abaixo e ao lado com os intervalos de confiança de 90%, 95% e 99% paras as quatro
propostas de sub-regiões de controle.

Controles Média de default pré-tratamento Estimativa (𝛼) Intervalos de Confiança do 𝛼

90% 99%

Todas as sub-regiões 0.0865
(0.0010)

0.0021
(0.0146)

[-0.117 ; 0.092] [-0.194 ; 0.137]

Sub-regiões do Centro-Oeste 0.0794
(0.0033)

-0.0002
(0.0174)

[-0.102 ; 0.067] [-0.148 ; 0.074]

Sub-regiões mesmo perfil crédito 0.0702
(0.0017)

0.0016
(0.0061)

[-0.012 ; 0.026] [-0.012 ; 0.032]

Sub-regiões Crédito Rural 0.0503
(0.0023)

-0.0042
(0.0128)

[-0.082 ; 0.123] [-0.086 ; 0.141]

e mais uma vez a robustez dessa estimativa pode ser prejudicada pelo número baixo de

observações e pela heterocedasticidade. É interessante que apesar do efeito ser positivo

para a maioria dos controles utilizados, ou seja, de fato aumenta a inadimplência para o

estado tratado em relação aos demais, ele é bem baixo (no máximo de 0.21%) e a própria

média de default ainda é economicamente baixa (cerca de 7% ). Somado a este ponto,

o reduzido número de pontos para cálculo da variância também contribui para a não

significância estatística do parâmetro de interesse. Para o caso em que a estimativa é de

0.21%, o erro padrão é de 0.14% resultando em estimativa não significante mesmo usando a

distribuição empírica. Neste mesmo exemplo se consideramos a estatística t com confiança

de 95% (2.8) e mantendo o erro padrão, o efeito apenas seria significativo se fosse estimado

um impacto de 4.1%. Ou seja, só se o efeito real fosse mais alto ele seria detectado pela

metodologia.

Outro resultado encontrado foi em relação ao comportamento dos bancos quando

comparados do ponto de vista de concessão de crédito. Primeiramente, através da formu-

lação de DID conforme equação 3.1 foi possível estimar se houve retração de crédito. A

Tabela 4 traz tais estimativas e seus respectivos intervalos de confiança. O efeito aqui é de

redução, mas não o suficientemente grande para ser significativo. Como a base utilizada

aqui não apresenta granularidade em sub-regiões e temos apenas 27 estados, optou-se
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Tabela 3 – Estimativas para a segunda proposta de default
(Vencido superior a 15 dias)

Tabela com as estimativas de efeito da lei para a segunda proposta de default, seus desvios
padrões abaixo e ao lado com os intervalos de confiança de 90%, 95% e 99% paras as quatro
propostas de sub-regiões de controle.

Controles Média de default pré-tratamento Estimativa (𝛼) Intervalos de Confiança do 𝛼

90% 99%

Todas as sub-regiões 0.0297
(0.0006)

0.0007
(0.0088 )

[-0.073 ; 0.055] [-0.132 ; 0.074]

Sub-regiões do Centro-Oeste 0.0214
(0.0008)

0.0004
(0.0041)

[-0.031 ; 0.018] [-0.038 ; 0.020]

Sub-regiões mesmo perfil crédito 0.0198
(0.0006)

0.0003
(0.0022)

[-0.007 ; 0.01] [-0.008 ; 0.011]

Sub-regiões Crédito Rural 0.0080
(0.0007)

-0.0006
(0.0042)

[-0.021 ; 0.037] [-0.024 ; 0.064]

por avaliar como controle todos os demais estados. Nota-se também que o desvio padrão

muito grande também contribuiu para a não significância. Por outro lado, ao se observar

a Tabela 7 pode-se notar que o estado de São Paulo é sempre o mais relevante entre os

demais para todos os bancos analisados. Dessa forma, seria razoável supor que os bancos

ficariam mais atentos aos estados relevantes em sua carteira como São Paulo.

Em relação ao Mato Grosso percebemos que dentre todos os bancos ele é mais

relevante para o Banco do Brasil, mas ainda assim de participação muito baixa em relação

aos demais. Adicionalmente a esse fato podemos notar na Tabela 8 que a concessão no

Mato Grosso não se altera consideravelmente em relação aos demais estados. O fato do

estado em questão ser de certa forma irrelevante para os bancos do ponto de vista da

carteira total de crédito possa explicar a não sensibilização da concessão de crédito para o

Mato Grosso.

Tabela 4 – Estimativas para o montante de crédito oferecido em bilhões

Tabela com as estimativas de efeito da lei para a concessão de crédito, seus desvios padrões
abaixo e ao lado com os intervalos de confiança de 90% e 99%.

Controles Média Estimativa (𝛼) Intervalos de Confiança do 𝛼

90% 99%

Estados exceto Mato Grosso 104.9
(28.6)

-4.1
(191.9)

[-3224 ; 3045] [-3406 ; 3162]

Considerou-se o estado do Mato Grosso como tratado e os demais estados brasileiros como controle
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4.2 Análise de Controle Sintético

A segunda abordagem empírica utilizada consiste em construir um grupo de controle

sintético que seja melhor comparável ao grupo de tratamento. Para tanto, faz-se uso da

construção proposta por Abadie, Iamond e Ainmueller (2010) conforme mencionado na

sessão metodologia. Todas as variáveis disponíveis (exceto a resposta default) tais como

crédito tomado com seus respectivos prazos e saldos vencidos entram como covariáveis na

tentativa de escolher controles com características do ponto de vista de disponibilização

do crédito semelhantes. A Tabela 5 traz as covariáveis utilizadas e as médias das mesmas

para o grupo tratado na segunda coluna e para o grupo de controle sintético na terceira

coluna. Na primeira coluna da tabela temos os nomes das variáveis utilizadas, sendo elas:

Carteira, valor da carteira de crédito; 360, valor a vencer em 360 dias; 361 a 1080, valor a

vencer entre 361 e 1080 dias; 1081 a 5400, valor a vencer entre 1081 e 5400 dias; Mais 5400,

valor a vencer superior a 5400 dias; Vencido, valor de crédito vencido em mais de 15 dias.

Ainda na mesma tabela pode-se perceber que as médias para cada uma das variáveis

para os dois grupos ficam bem mais próximas do que seria a média da amostra sem construir

o grupo de controle sintético. A Tabela 6 mostra quais sub-regiões fazem parte do controle

construído com seus respectivos pesos (w).

Tabela 5 – Variáveis Utilizadas como covariáveis para o controle sintético

Média das variáveis utilizadas para construção do controle sintético no grupo de tratamento,
dentro dos controles e para amostra como um todo antes de aplicar a metodologia.

Covariáveis Controle Tratado Controle Sintético Amostra completa
Carteira 38 278 477 31 773 995 10 892 143
360 11 201 349 7 616 336 2 462 791
361 a 1080 10 311 255 9 049 506 2 942 257
1081 a 1800 4 637 112 3 871 724 1 289 161
1801 a 5400 4 854 430 5 122 462 1 614 453
Mais de 5400 1 017 366 1 334 106 525 170
Vencido 739 191 552 757 290 486
Os valores das covariáveis correspondem aos valores das carteiras de crédito para os diferentes vencimentos.

As Figuras 2 e 3 mostram respectivamente a trajetória da variável resposta no

período pré e pós tratamento (pós apresentado na área sombreada) para o grupo de controle
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Tabela 6 – Composição do controle sintético

Sub-regiões que fazem parte do controle sintético com seus respectivos pesos.

Estado Sub-região Peso
Minas Gerais MG38 0.114
Santa Catarina SC89 0.886
- demais Sub-regiões 0.000

sintético (tracejado) e grupo de tratamento (linha cheia), e a trajetória da diferença entre

tratado e controle sintético. Na Figura 3 fica mais evidente que ocorre um aumento de

inadimplência no período pós implantação da lei.

Figura 2 – Default tratamento e controle ao longo do tempo

Percentual de default ao longo do tempo para o grupo de tratamento e para o controle
sintético
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O gráfico com a diferença de inadimplência da Figura 3 também foi utilizado para

verificar se de fato houve um aumento de default ou se caso fizéssemos a mesma análise

para as demais sub-regiões encontraríamos os mesmos resultados. Ou seja, aplicou-se a

mesma metodologia para as demais sub-regiões de outros estados de forma que cada uma

foi considerada como tratamento e foram encontrados seus respectivos controles sintéticos.

A Figura 4 apresenta o Mato Grosso em destaque com a linha mais escura e as demais

sub-regiões com as linhas pontilhadas. Percebe-se um aumento de default para o grupo
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Figura 3 – Diferença de Default do tratamento e controle ao longo do tempo

Diferença do percentual de default ao longo do tempo para o grupo de tratamento e para o
controle sintético.
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tratado no período de interesse mais relevante que a maioria dos estados, por outro lado

há duas sub-regiões (uma região de Goiás e de Roraima) que se destacam das demais por

diferenças de inadimplência bem superiores.

Figura 4 – Tratamento vs Controles Sintéticos para todas as Sub-Regiões

Comparação da Sub-região Mato Grosso com os demais estados usados como placebo
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Na Figura 5 foram mantidas as sub-regiões que apresentam erros pré-tratamento

(MSPE) baixos e semelhantes aos erros do Mato Grosso. Ou seja, mantidos estados em

que o modelo para definir o controle sintético foi bem ajustado e além disso, comparáveis

a região tratada. Em Abadie, Iamond e Ainmueller (2010) é feita uma análise semelhante

considerando os casos em que o placebo tem MSPE de até 3 vezes o MSPE do tratamento.

No caso do presente estudo, os erros são bem baixos para praticamente todos os placebos

o que está evidenciado pela Figura 4. Sendo assim, optou-se por realizar essa segunda

comparação com as regiões de ajustes pré-tratamento semelhantes ao Mato Grosso. Adota-

mos o critério de erros de até 2% de diferença do tratado. Na Figura 5 percebe-se mais

uma vez que há uma região com grande aumento de inadimplência (do estado de Goiás),

entretanto o erro baixo é muito influenciado pelo primeiro ponto da série (mês de junho

de 2014) que é bem próximo do Mato Grosso e bem baixo. Quando comparamos o Mato

Grosso aos demais estados, o mesmo se destaca dos demais com aumento de inadimplência

superior3 . Além disso, deve-se mencionar que para a construção das Figuras 4 e 5 foi

feita uma correção proposta por Ferman e Pinto (2015) em que se considera a relação dos

erros através de um fator denominado heteroskedasticity. Porém mesmo com tal correção

os poucos períodos de tempo também dificultam as conclusões. EmAbadie, Iamond e

Ainmueller (2010), por exemplo, são usados mais de 20 anos para avaliar a política de

interesse, já nesta dissertação temos apenas cinco períodos de tempo. As Figuras 7 e 8 do

Apêndice A trazem os mesmos gráficos sem as correções.

Na Figura 6 encontra-se a relação entre a taxa de erro (MSPE) pós e pré tratamento

para avaliar quanto o modelo para o estado tratado e para os placebos está bem ajustado

comparativamente. Nota-se que as taxas são bem próximas para a grande maioria das

regiões, ou seja não há destaque para Mato Grosso, nem para a maioria dos estados e o

estado tratado encontra-se no centro indicando não ter uma taxa de destaque em relação

aos demais, nem positiva nem negativa.

3 As regiões selecionadas foram: MT78, RJ21, AL57, GO72, RJ23, TO77 RJ24, AM69, RJ20 e RS98.
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Figura 5 – Tratamento vs Controles Sintéticos para as Sub-Regiões com
menores erros pré tratamento

Comparação da Sub-região Mato Grosso com os estados usados como placebo mas que
apresentaram baixos erros no modelo de controle sintético
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Figura 6 – Default tratamento e controle ao longo do tempo

Percentual de default ao longo do tempo para o grupo de tratamento e para o controle
sintético

pós/pré erro de previsão quadrático médio
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5 Conclusão
A lei de aviso recebimento (10.272/15) estabelecida no estado de Mato Grosso de

janeiro a abril de 2015 refletiu um possível cenário de maior inadimplência ou retração

de crédito através do aumento de assimetria de informação. Este trabalho se propôs a

avaliar se tais efeitos da lei de fato existiram e quão relevantes foram. A literatura mostra

que a inclusão de bureaux de crédito em uma economia facilita a troca de informação de

instituições financeiras e reduz custos de assimetria de informação.

No experimento avaliado, a consequência mais evidente da lei seria o aumento de

inadimplência. As dificuldades metodológicas em comparar os efeitos devido ao baixo

número de estados tratados e a não comparabilidade dentre alguns estados formam

enfrentadas de forma a construir intervalos de confiança corretos, além da escolha de

grupos de controle adequados. Dessa forma, ao utilizar a primeira metodologia foram

encontrados efeitos não significativos da lei para todos os controles testados. Já utilizando a

método do controle sintético observa-se um aumento de default mesmo que ainda modesto

em relação a maioria dos placebos.

O efeito da lei encontrado foi inexistente ou baixo nas duas metodologias apresen-

tada. Os curtos períodos observados tanto pré quanto pós-tratamento, além de algumas

limitações da base de dados como informações disponíveis apenas para crédito acima de

1000 reais (não capturamos efeito para a baixa renda nesse caso) sugerem que superadas

essas barreiras o efeito seria maior e consequentemente significativo.

No dia 12 de agosto de 2015 a lei voltou a vigorar no estado de São Paulo o que

poderia motivar atualizações deste estudo. Além disso, seria interessante se houvesse

a possibilidade de um desenho experimental mais aprofundado junto a uma instituição

financeira ou a algum bureau enviando cartas ou não a grupos aleatórios, com pré disposição

a inadimplência ou com diferentes perfis de dívida afim de isolar os efeitos mais claramente.

Ainda mais recentemente, os maiores bancos do país se uniram para criar uma empresa

gestora de inteligência de crédito para compartilhar informações cadastrais e de atraso de

seus clientes sem a necessidade de negativação e interferência dos Bureaux. A expectativa
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é que serão necessários cerca quatro anos para a estruturação da empresa. Tal movimento

deve facilitar muito a troca de informações o que levaria a um movimento contrário do

proposto pela lei discutida.



41

Referências
ABADIE, A. A.; IAMOND, A. D.; AINMUELLER, J. H. Synthetic Control Methods
for Comparative Case Studies : Estimating the Effect of California ’ s Tobacco Control
Program. Journal of the American Statistical Association, v. 105, n. 490, p. 493–505, 2010.
ISSN 0162-1459. 17, 25, 34, 37

CONLEY, T.; TABER, C. Inference with"Difference in Differences"with a Small Number
of Policy Changes. Review of Economics and Statistics, v. 93, n. 1, p. 113–125, 2011. ISSN
0034-6535. 17, 24, 25, 29

FERMAN, B.; PINTO, C. Inference in Differences-in-Differences with Few Treated
Groups and Heteroskedasticity. p. 1–38, 2015. 24, 26, 37

GINÉ, X.; GOLDBERG, J.; YANG, D. Credit Market Consequences of Improved Personal
Identification :. October, v. 102, n. 2009, p. 2923–2954, 2011. 18

JANVRY, A. D.; MCINTOSH, C.; SADOULET, E. The Supply and Demand Side
Impacts of Credit Market Information. n. September, 2006. 18

KARLAN, D.; ZINMAN, J. Expanding credit access: Using randomized supply decisions
to estimate the impacts. Review of Financial studies, Soc Financial Studies, p. hhp092,
2009. 17

PADILLA, A. J.; PAGANO, M. Sharing default information as a borrower discipline
device. European Economic Review, v. 44, n. 10, p. 1951–1980, 2000. ISSN 00142921. 15





43

Apêndice A
Figura 7 – Comparação de todas as sub-regiões sem correção

Comparação da diferença de default para tratamento e controle o estado tratado e todos os
placebos sem considerar a correção no gráfico
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Figura 8 – Comparação das sub-regiões com menores erros pré-tratamento
sem correção

Comparação da diferença de default para tratamento e controle para o estado tratado e os
placebos cujos os erros são mais baixos sem considerar a correção no gráfico
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Tabela 7 – Volume de crédito por estado

Distribuição de crédito por estado (em percentual) em relação aos estados brasileiros para os
principais bancos do Mato Grosso.

UF Banco do Brasil Bradesco Caixa Itaú Rabobank Santander
SP 31.70 90.70 26.63 83.18 52.72 83.04
DF 14.29 0.12 4.33 0.42 0.42 0.51
RJ 8.40 0.67 11.89 4.22 3.17 4.51
MG 7.70 1.43 11.54 2.89 2.50 2.77
PR 6.02 1.77 7.09 2.38 28.73 2.04
RS 6.01 0.99 7.12 1.18 2.95 1.66
SC 3.89 0.70 4.56 0.91 2.22 0.90
GO 3.41 0.95 4.07 1.10 1.36 0.56
BA 2.85 0.48 3.62 0.76 0.81 0.58
MT 2.64 0.45 1.29 0.30 1.06 0.46
MS 1.87 0.39 1.20 0.18 1.03 0.24
PE 1.39 0.21 2.62 0.64 0.54 0.93
CE 1.27 0.19 2.15 0.37 0.43 0.34
MA 1.17 0.11 1.00 0.09 0.20 0.06
ES 1.15 0.12 1.84 0.29 0.32 0.29
PA 1.06 0.17 1.25 0.21 0.41 0.19
TO 0.77 0.19 0.38 0.03 0.23 0.03
RN 0.77 0.04 1.21 0.14 0.08 0.12
RO 0.70 0.06 0.49 0.05 0.23 0.05
PB 0.64 0.05 1.29 0.11 0.06 0.24
PI 0.60 0.03 0.69 0.05 0.13 0.07

AM 0.47 0.07 0.79 0.27 0.24 0.15
AL 0.38 0.06 1.06 0.10 0.07 0.09
SE 0.26 0.02 0.94 0.08 0.03 0.08
AC 0.24 0.01 0.22 0.01 0.02 0.02
RR 0.19 0.01 0.40 0.02 0.03 0.03
AP 0.17 0.01 0.30 0.03 0.02 0.05

Informações da base de dados de estatística bancária do banco central referente ao verbete de crédito
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Tabela 8 – Variação do volume de crédito por estado ao longo do tempo

Variação do volume de crédito dos principais bancos do Mato Grosso para todos os estados
brasileiros ao longo do tempo.

UF nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15
MT 1.08 2.31 0.00 -0.18 0.84 0.58
AC 1.85 1.17 0.39 0.93 -0.15 0.52
AL 1.46 2.08 -0.01 -0.04 -0.46 0.85
AM 1.10 3.70 -0.48 -0.08 1.33 0.26
AP 0.73 1.65 -0.13 1.35 1.87 1.18
BA 1.25 2.71 0.83 1.85 -0.19 -0.13
CE 1.45 4.03 0.12 -0.10 0.90 0.54
DF 0.03 -1.77 -1.94 -0.54 4.08 1.51
ES 1.10 2.31 0.20 -0.34 0.68 -0.20
GO 2.28 4.44 0.27 0.26 0.49 0.02
MA 1.26 1.03 0.46 1.10 1.15 1.52
MG 1.13 1.52 -0.87 0.87 2.16 -1.54
MS 1.47 2.45 0.19 -0.17 1.91 1.13
PA 1.57 2.39 -0.14 0.43 0.85 0.75
PB 2.15 2.12 1.19 0.51 1.15 1.21
PE 0.90 1.72 -1.31 -0.87 -0.24 -0.70
PI 2.09 2.51 0.34 0.76 1.03 -0.18
PR 0.76 2.91 -0.46 0.33 0.80 0.24
RJ -4.52 -3.35 7.62 -3.86 3.47 10.70
RN 1.31 0.58 0.23 -0.28 0.85 0.63
RO 2.59 1.76 0.77 0.46 1.26 0.50
RR 1.94 0.68 0.24 0.20 0.98 1.05
RS 0.84 1.95 -1.15 -0.64 -0.03 -0.88
SC 1.27 1.60 -0.76 0.24 0.30 -0.91
SE 19.36 2.16 -0.60 -1.30 0.45 1.31
SP 0.65 2.69 -1.19 1.30 1.62 -0.96
TO 1.84 1.35 0.47 0.45 1.05 0.02

Informações referentes ao verbete de crédito da base Estban do banco central
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