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RESUMO 
 

A literatura econômica discute há algum tempo as influências da política monetária no nível de produto e 

emprego de longo-prazo. Paralelo a este debate seminal, surgiram ao longo dos últimos anos discussões 

sobre os canais de transmissão de política monetária. Dentre o conjunto de canais sugeridos pela 

literatura, o canal de crédito é um dos que mais tem motivado estudiosos a aprofundarem o 

conhecimento sobre a sua forma de interação com a economia monetária e real. Por esta razão, este 

trabalho busca evidências da presença de um canal de crédito no Brasil que funciona através de 

alterações endógenas no mercado de crédito, mais propriamente, através da alteração das condições do 

balanço dos agentes e de mudanças nos seus custos de agência, que motivam uma queda dos saldos de 

crédito concedidos a estes. Mas mais do que isto, através dos testes empíricos desenvolvidos, procura-

se evidenciar que a presença de um canal de crédito no Brasil é reforçado por exigências regulatórias 

impostas aos bancos, que os tornam mais conservadores na oferta de crédito marginal ao conjunto de 

tomadores novos e com operações de crédito já contratadas. Em especial, o teste toma como variável a 

série de saldos de crédito concedidos ao longo do tempo, baseada em resoluções do Banco Central que 

normatizam sobre a classificação de crédito para seu provisionamento, em que se supõe que um choque 

monetário seja capaz de piorar a qualidade do balanço dos agentes, forçando as instituições financeiras 

a reclassificarem-os para piores classes de risco. Esta reclassificação, por sua vez, deve aumentar a 

base de crédito sobre a qual residem os maiores percentuais de provisionamento, o que torna os 

banqueiros mais conservadores e menos desejosos em ofertar crédito para o conjunto de tomadores de 

maior risco e para os tomadores como um todo. 

 

Palavras-Chave: canal de crédito, transmissão de política monetária, provisionamento, exigência de 

capital



 

ABSTRACT 
 

The literature has been discussing for a long time the influence of monetary policy in the achievement of 

certain employment and GDP levels. At the same time, throughout the last decades, it appeared in this 

same literature a discussion concerning the monetary policy transmission channels for the long-term. 

Among the set of channels pointed out by this literature, the credit channel is one which has been 

receiving a lot of attention from scholars willing to deepen the knowledge of its process and its 

relationships with the monetary and real economy. Due to these facts, this work intends to find evidences 

of the presence of a credit channel in Brazil which works through endogenous changes of the credit 

market, more specifically the ones occurring into the agents’ balancesheets and on their agency costs, 

what contribute to the decrease of the credit balance supplied to these borrowers. More than that, through 

the empirical tests here conducted, this work intends to find evidences that the credit channel in Brazil is 

stronger due to the existence of banking regulatory rules which turn them more conservator in the supply 

of marginal credits to the set of new borrowers and to the ones which have credits already taken. This test 

assumes as the variable the series of credit balances supplied throughout the years, constructed 

according to the Central Bank rules that establish loss provision criteria and which is supposedly capable 

of being changed after a monetary push which worsen the balancesheet quality of borrowers forcing the 

financial institutions to reclassify borrowers to lower risk classes. This reclassification may increase the 

credits which are most penalized with the highest loss provision rates, what turns the bankers into more 

conservator agents and less willing to supply credit to the set of higher-risk borrowers and to the 

borrowers as a whole. 

 

Keywords: credit channel, monetary policy transmission, loss provision, capital adequacy
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INTRODUÇÃO 
 

A dissertação que se desenvolve a seguir está dividida em uma introdução e três capítulos. 

A primeira parte – ora apresentada -  introduz o trabalho. O primeiro capítulo define os 

mecanismos de Acelerador Financeiro e Flight to Quality, que são efeitos integrantes do 

canal de crédito, realizando uma revisão da literatura a respeito destes conceitos. O 

segundo capítulo aprofunda a discussão, ora tendo como foco o mercado de crédito 

brasileiro, descrevendo suas principais mudanças institucionais ao longo dos últimos anos; 

em especial, descrevendo a evolução do crédito e de algumas normas contábeis e 

regulatórias que foram implementadas com o intuito de reduzir os riscos de perdas nas 

carteiras de crédito. Este segundo capítulo traz também uma discussão acerca da interação 

de alguns modelos de canal de crédito com certas regras prudenciais e regulatórias. O 

último capítulo apresenta o teste empírico conduzido para o mercado de crédito brasileiro, e 

conclui o trabalho. Por fim, encontram-se ao final do trabalho a relação de bibliografias 

utilizadas e o apêndice com os dados de referência. 
 

Embora os economistas, em geral, concordem com a idéia de que a política monetária 

tenha um impacto significativo sobre a demanda agregada e a produção, é patente que 

ainda não exista consenso sobre de que forma esta influência ocorre. Nas palavras de 

BERNANKE e GERTLER (1995), os mecanismos de transmissão de política monetária são 

ainda, em grande medida, tratados como um “Black-Box”1. Além disso, existe um consenso 

acerca de pelo menos dois fatos: no longo-prazo, a moeda é neutra, ou seja, a correlação 

entre a taxa de crescimento da moeda e a taxa de inflação é um, enquanto que a 

correlação entre o crescimento monetário e o crescimento do produto real é zero; e, no 

curto-prazo, os choques monetários exógenos produzem um movimento hump-shaped no 

produto real, com o pico ocorrendo cerca de dois ou três anos após o choque (Sobrinho, 

2002). 

 

A literatura de Economia vem discutindo há algum tempo as influências da política 

monetária no nível de produto e emprego de longo-prazo. Paralelo a este debate seminal, 

surgiram ao longo dos últimos anos discussões sobre os canais de transmissão da política 

                                                 
1 Em outras palavras, pela discordância ainda prevalecente com relação a este assunto, estes mecanismos são denominados de “Caixa-Preta”. 
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monetária. Dentre o conjunto de canais sugeridos pela literatura, o canal de crédito é um 

dos que mais tem motivado estudiosos a aprofundarem o conhecimento sobre a sua forma 

de interação com a economia monetária e real. Assim, ainda que o Mercado de Crédito no 

Brasil possua uma representatividade muito pequena, como proporção do PIB nacional, 

uma das hipóteses centrais deste trabalho é de que ele possui papel destacado na política 

monetária, por conta do que se convenciona chamar de canal de crédito.  

 

A tabela abaixo mostra a participação do crédito concedido ao setor privado como 

porcentagem do PIB de um conjunto de países. Como se pode depreender dos dados, o 

volume de crédito concedido ao setor privado no mercado de crédito brasileiro, em termos 

de sua representatividade, é ainda muito incipiente quando comparado ao volume de 

crédito concedido em outras economias. Os Estados Unidos apresentaram, ao longo de 

1999 a 2002, uma participação média do volume de crédito ao setor privado, como 

proporção do PIB, da ordem de 234,12%. No mesmo período, o Brasil apresentou uma 

participação média da ordem de 34,91%, ficando somente à frente de Argentina, Colômbia, 

Hungria, Índia, Indonésia, México, Peru, Polônia e Turquia. Deve-se levar em consideração 

ainda que se trata de economias com PIBs nominais de magnitudes bastante diferentes, o 

que sugere que os volumes de crédito para alguns países são ainda mais elevados – em 

termos nominais – do que a simples indicação percentual sinaliza. 
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                                        TABELA 1 – CRÉDITO  CONCEDIDO AO SETOR PRIVADO EM % DO PIB NACIONAL 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Argentina  24,89 23,89 20,83 15,31 - 

Austrália  87,88 90,99 92,39 - - 

Brasil 35,89 34,68 34,26 34,82 34,64 

Canadá  79,3 76,09 78,58 79,76 - 

China  120,92 124,71 123,71 139,67 - 

Cingapura  108,9 100,88 121,7 108,56 - 

Colômbia 33,55 26,69 25,36 25,2 23,73 

Coréia do 
Sul 74,9 81,02 85,67 93,16 96,07 

Estados 
Unidos 241,91 239,44 234,08 221,08 - 

Hungria 26,06 32,25 33,86 35,78 42,69 

India 26,1 29,02 29,03 32,61 32 

Indonésia 20,59 21,87 21,05 22,28 - 

Japão 203,27 192,64 187,08 176,27 - 

Malásia 149,15 140,43 149,28 146,11 142,07 

México 20,41 18,33 16,06 18,84 18,45 

Peru 28,76 26,08 24,5 23,12 - 

Polônia 26,53 27,73 28,32 28,77 - 

Reino Unido 121,7 132,76 138,17 142,61 148,24 

República 

Checa 60,96 49,96 41,2 31,52 33,99 

Tailândia 131,92 108,4 97,1 102,87 102,73 

Turquia 22,46 23,75 20,67 14,89 16,26 
                    Fonte: IFS - FMI 

 

BERNANKE, GERTLER e GLICHRIST (1994) reforçam a idéia de que a contração 

monetária pode gerar recessão econômica através da variável néo-clássica custo de 

capital. A política monetária, ao definir a taxa básica de juros, provoca o realinhamento do 

custo de capital e, portanto, tem enorme influência sobre o volume de investimentos que se 

realiza na economia. Como na maioria dos livros-texto, os policymakers utilizam-se de sua 

alavancagem sobre as taxas de juros de curto-prazo para influenciar o custo do capital e, 

assim, os gastos com bens duráveis, como ativos fixos, imóveis, estoques, bens duráveis 
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de consumo, etc. Este mecanismo de transmissão mais difundido nos modelos de livro-

texto é conhecido como canal monetário (Bernanke e Gertler, 1995). 

 

O canal monetário é, portanto, o mecanismo tradicional de transmissão de política 

monetária. Estes modelos tradicionais de transmissão de política monetária nomeiam a 

taxa de juros como elemento mais importante na decisão de investimento e do nível de 

produto de médio e longo-prazo. Ainda que tenham uma boa aderência ao comportamento 

empírico da economia, estes modelos são muitas vezes insuficientes para explicar tanto o 

timing quanto a intensidade dos efeitos de política monetária2. Além disso, estes modelos 

apresentam diversos problemas, dentre os quais, deve-se citar a ausência de diferenciação 

dos ativos financeiros. Como este canal está baseado em um modelo de dois ativos - 

moeda e títulos -, a segunda categoria termina por agregar todos os demais ativos que 

existem na economia, sem distinção quanto à natureza de sua substitutabilidade por outros 

ativos. Sabemos, no entanto, que os ativos financeiros são diferenciados na economia real 

e os modelos que distinguem somente entre moeda e outros títulos menosprezam a real 

insubstitutabilidade entre estes ativos. Além de tornar os modelos mais próximos à 

realidade, avaliar a importância do canal de crédito é compreender como uma política pode 

afetar o produto real sem realizar grandes alterações na taxa de juros da economia. 

(Kashyap e Stein, 1993).  

 

Uma outra vantagem da validação de um canal de crédito, como mecanismo de 

transmissão de política monetária, é que este tipo de análise permite uma consideração 

dinâmica das variáveis financeiras, que se alteram com os diferentes momentos da política 

monetária e que ficam à margem nos modelos tradicionais de análise, como o do canal 

monetário, que simplesmente toma o custo do financiamento (taxa de juros) como razão 

para os efeitos.   

 

Existem evidências na literatura de que o efeito de mudanças no custo de capital não se 

transmite simplesmente pelo canal monetário. BERNANKE, GERTLER e GILCHRIST 

(1994) sugerem que o aperto monetário deve gerar efeitos adicionais por conta do que se 

convencionou de Acelerador Financeiro (Financial Accelerator). Este Acelerador Financeiro 

                                                 
2 Dizem que os mecanismos tradicionais são incapazes de explicar alguns paradoxos, já que em alguns momentos, o lado real da economia é 
afetado pela política monetária em uma intensidade superior ao esperado pelas alterações dos instrumentos de política. 
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ocorre quando há uma ampliação dos efeitos dos choques monetários na economia por 

conta de alterações nas condições do mercado de crédito. Denomina-se Acelerador 

Financeiro uma vez que movimentos endógenos nos mercados de crédito funcionam como 

propagadores e ampliadores dos choques na economia.  

 

O mecanismo central que provoca o Acelerador Financeiro é a mudança no prêmio de 

financiamento externo - diferença entre o custo dos fundos captados externamente e o 

custo de oportunidade dos fundos captados internamente-, motivado por uma alteração do 

patrimônio líquido de tomadores potenciais. Estabelece-se aqui uma relação inversa entre o 

prêmio de financiamento externo e o patrimônio líquido dos tomadores, de tal forma que 

quanto menor o patrimônio, maior é o prêmio de financiamento externo e vice-versa. Isto 

ocorre em decorrência da capacidade reduzida dos investidores, que detêm menor 

patrimônio líquido, de financiar parcela significativa de seus projetos de investimento. Cria-

se aqui uma assimetria de informação entre credor-tomador, o que provoca aumentos dos 

custos de agência do crédito concedido. Isto porque os credores (principais), ao 

perceberem um menor patrimônio líquido de seus tomadores potenciais, têm majorado 

seus custos para acessar as informações sobre a capacidade, as características, e a ação 

destes (agentes). 

 

Em um exercício empírico para validação das hipóteses, BERNANKE, GERTLER e 

GILCHRIST (1994) usam o tamanho das empresas como proxy de acesso aos mercados 

de crédito. Estes autores mostram que, em momentos de aperto monetário, as pequenas 

empresas experimentam uma variação pró-cíclica maior em suas vendas, estoques e dívida 

de curto-prazo “vis-à-vis” as grandes empresas. Como resultado disto, as pequenas 

empresas são as que respondem mais cedo e com maior intensidade a uma crise da 

economia. 

 

Esta segregação de tomadores que o mercado de crédito realiza com mais intensidade em 

épocas de crise é conhecida na literatura como Flight to Quality. Como o próprio nome 

indica, na vigência de choques monetários restritivos, este fenômeno tem como 

conseqüência a escolha dos tomadores de melhor qualidade de crédito.  
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Ainda dentro desta abordagem de assimetria de informação, BERNANKE, GERTLER e 

GILCHRIST(1994) afirmam que, embora existam diversas formas de se racionalizar o 

Acelerador Financeiro, uma explicação possível seria dada pela teoria de “agente-principal”. 

De acordo com esta teoria, os tomadores que carregam os maiores custos de agência em 

seus empréstimos – consumidores e pequenas empresas, por exemplo, ou empresas com 

balanços patrimoniais debilitados – são os que mais devem sofrer influência de uma 

recessão e, portanto, são os que mais contribuem para a expansão da mesma. Na vigência 

de choques macroeconômicos adversos, estes tomadores devem experimentar acesso 

mais restrito ao crédito “vis-à-vis” outros tomadores. Como resultado disto, estas empresas 

devem ser as primeiras a responder negativamente a uma crise econômica.  

 

A alteração das condições do canal de crédito é, em grande parte, explicada pela 

informação assimétrica envolvendo a relação credor-tomador. A partir da década de 70, 

desenvolve-se uma profícua literatura que trata da informação imperfeita nos mercados de 

crédito. Esta literatura procurou explicar como se dá esta assimetria de informação da 

relação credor-tomador, em que os credores não conseguem acessar com perfeição a 

qualidade de crédito de seus tomadores. Esta mesma literatura procurou racionalizar outras 

características que regem os mercados de crédito, incluindo as formas de configuração dos 

contratos financeiros (como dívida e ações, por exemplo), a importância dos intermediários 

financeiros, a instituição do regime de falência, o racionamento de crédito, entre outros 

fenômenos.  

 

Se o canal de crédito tem como elemento condicional a existência de fricções na relação 

credor-devedor - como a assimetria de informação e os custos na elaboração dos contratos 

-, o que implica no aumento do prêmio de financiamento externo na medida em que 

choques monetários alteram as condições dos balanços dos agentes; é de se esperar que, 

em ambientes de maior incerteza, seus efeitos sejam ainda mais intensos. Assim, se na 

economia norte-americana, tais como apontam alguns autores posteriormente citados, o 

efeito do Acelerador Financeiro e do Flight to Quality são relevantes, o que indica a 

existência de um canal de crédito como vetor de política monetária; devemos supor que no 

Brasil, em que o regime institucional do mercado de crédito ainda está se consolidando, 

este canal deva funcionar ainda mais intensamente, mesmo que seja um mercado que 
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apresente uma participação do total de crédito concedido, como proporção do PIB, inferior 

a grande parte das economias.  

 

Mesmo sob evidências da existência de uma série de canais de transmissão de política 

monetária, apuradas na literatura econômica; existe nos mercados financeiros um conjunto 

de normas regulatórias que operam simultaneamente à estes canais e que impõe outras 

condições à atuação da política monetária. Como relatam FREIXAS e ROCHET (1999), a 

atividade bancária constitui alvo de regulação prudencial e monitoramento intenso. Sendo 

assim, no Brasil, as autoridades regulatórias implementaram uma série de normas 

contábeis que devem ser observadas pelas instituições financeiras no sentido de 

incrementar a prudência do sistema financeiro. Estas normas e padrões contábeis têm por 

objetivo harmonizar, em termos nacionais e internacionais, o tratamento contábil oferecido 

às operações de crédito.  

 

Em especial, no Brasil, este movimento redundou na edição de dois conjuntos de normas 

contábeis que devem ser obedecidos pelas instituições financeiras: a Resolução N° 

2.682/99, do Banco Central, que estabelece critérios para o provisionamento de crédito, em 

substituição às normas antigas de uma mesma natureza; e o Acordo de Basiléia, através da 

Resolução N° 2.099/94, que delimita um conjunto de critérios e exigências para a 

composição do Patrimônio Líquido Exigível (PLE) das instituições financeiras.  

 

Neste sentido, parte da literatura indica que este conjunto de exigências deve promover 

uma queda do grau de alavancagem potencial dos bancos, o que os deixa circunscritos a 

um certo nível de atividade aquém do desejado. Assim, o funcionamento de um canal de 

crédito, que penaliza mais intensamente os tomadores de menor qualidade de crédito após 

momentos de choques monetários - em função de suas maiores fricções e custos de 

agência motivados por uma pior condição inicial de seus balanços, e de seu potencial a 

maiores prêmios de financiamento externo -, pode ser reforçado pela imposição de 

exigências mínimas de provisionamento e capital, estabelecidas por estas normas. Isto 

ocorre porque, na vigência de choques monetários, aumenta a exposição dos bancos aos 

diversos tipos de riscos, ao mesmo tempo em que há razões para queda de seus 

patrimônios. Em especial, no tocante à Resolução N° 2.682/99, que classifica os créditos de 

acordo com um conjunto de critérios sobre a qualidade dos tomadores; espera-se que, 
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após choques monetários, haja uma crescente migração dos créditos para classes de risco 

inferiores, o que deve onerar a base sobre a qual são calculados os maiores níveis de 

provisionamento. 

 

Portanto, a partir de choques monetários e por questões regulatórias, é de se esperar que 

os bancos sofram com uma menor capacidade de conceder crédito, também em função da 

dificuldade em adequá-los às exigências de provisionamento e capital estabelecidas pelas 

normas, complementando a hipótese de um canal de crédito que opera a partir de 

alterações endógenas no mercado de crédito. Além disso, em função de regras de 

provisionamento crescentes, proporcionais aos níveis de risco classificados pelas 

instituições financeiras, e em razão de uma estratégia que visa manter as rentabilidades 

dos bancos; é de se esperar que todos os tomadores sofram com um menor volume de 

crédito ofertado e que, em especial, tomadores de piores níveis de risco apresentem maior 

sensibilidade ao aperto monetário, tendo uma maior redução no total de crédito contratado 

“vis-à-vis” os demais níveis de risco.  

 

Assim, mais do que funcionar através de uma queda do patrimônio líquido dos tomadores - 

e as dificuldades que isto cria em termos de oferecimento de colateral e para financiamento 

de parte dos investimentos potenciais, de tal forma a incrementar os custos emergentes da 

informação assimétrica-; estabelece-se aqui a hipótese de que este canal deva funcionar 

adicionalmente por conta de imposições regulatórias aos bancos. 

 

Com base no survey da literatura e em testes empíricos, as questões de pesquisa que este 

trabalho propõe-se a responder são:  

 

• Há efeitos diferenciados de choques de política monetária entre os mutuários de 

crédito? 

• Como na economia norte-americana, existem aqui evidências do canal de crédito? E 

se este canal existe, qual é a sua intensidade? 

• Qual é a influência das normas regulatórias no funcionamento de um canal de 

crédito? 
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Desta forma, com base principalmente nos autores citados até o momento, este trabalho 

procurará, além de evidências qualitativas, desenvolver um teste empírico para a hipótese 

de canal de crédito no Brasil. Em especial, procurará evidências do funcionamento de um 

canal de crédito através das exigências regulatórias impostas aos tomadores e às 

operações de crédito no Brasil. 

 

Ainda que seja tema para uma grande quantidade de papers no exterior, no Brasil são 

poucos os trabalhos que se dedicaram ao estudo deste canal. O reconhecimento da 

importância do canal de crédito no Brasil, como vetor importante da política monetária, 

pode reforçar a necessidade do governo implementar políticas públicas orientadas para o 

seu desenvolvimento. Além disso, o conhecimento mais aprofundado dos mecanismos de 

transmissão contribui para a redução das incertezas sobre o nível de preços futuro, o que 

pode ajudar a manter a estabilidade de preços, que é o objetivo mais importante traçado 

pela Autoridade Monetária atualmente. Adicionalmente, este tipo de estudo auxilia na 

compreensão dos ciclos econômicos e, ao difundir mais informações às decisões de 

política monetária, permite a implementação de uma fine tuning policy.  

 

A extensão deste fenômeno no Brasil pode dar indícios de quão importante é o canal de 

crédito para a política monetária. A partir desta evidência, pode-se sugerir o 

desenvolvimento de pesquisas futuras que tenham como escopo mensurar os impactos 

deste efeito sobre as variáveis-chave da economia brasileira, quais sejam, o volume de 

investimentos, produto e renda. 
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CAPÍTULO 1 

OS MECANISMOS DE ACELERADOR FINANCEIRO E FLIGHT TO 

QUALITY  

 
1.1 ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO 
 
A informação assimétrica existe quando, em meio a uma transação econômica, uma das 

partes envolvidas detém, exclusivamente, alguma informação relevante. Como existem 

diferentes classes de assimetria de informação, pode-se classificar as suas modalidades 

em três categorias: ex-ante, interim e ex-post.  

 

Estes conceitos de informação assimétrica e os modelos posteriores que os aplicam em 

realidades distintas (dentre as quais, o mercado segurador, de crédito, entre outras 

derivações) têm origem no trabalho seminal de AKERLOFF (1970). Neste trabalho, o autor 

descreve a assimetria de informação que surge na relação comprador-vendedor de uma 

transação econômica realizada em um mercado de carros usados3.  

 

Esta transação econômica carrega, intrinsicamente, uma assimetria de informação, uma 

vez que o comprador, sem maiores sinalizações quanto ao estado do carro à venda, 

desconhece a real procedência do bem que deseja comprar. Caso quisesse obter, com 

segurança, informações mais precisas sobre o estado do carro, conseguiria fazê-lo com um 

custo enorme. Já o vendedor conhece com mais acuidade o bem que deseja vender. 

Assim, neste mercado, o equilíbrio é afetado pela diferença de informação que cada uma 

das partes envolvidas no contrato carrega. Por estas razões, é natural que um potencial 

comprador de um carro usado demande um desconto significativo em seu preço, tal que 

compense a probabilidade subjetiva do carro ser um produto de má qualidade.  

 

Como os compradores formam probabilidades subjetivas baseadas nas proporções 

relativas dos dois tipos de carro à venda, os vendedores de carro em bom estado não 

conseguirão vender seus bens pelo seu valor real. Neste caso, alguns dos proprietários de 

carros em bom estado devem sair do mercado, já que discordam do preço vigente, fazendo 

                                                 
3 Nos Estados Unidos, este tipo de mercado de carros usados é conhecido como Market for Lemmons. 
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com que a proporção de carros em estado duvidoso aumente. Portanto, por conta de um 

mecanismo oculto, que é a informação assimétrica entre os agentes, os carros em bom 

estado acabam sendo expulsos do mercado.(Eaton e Eaton, 1991) 

 

A informação assimétrica ex-ante ou a priori é conhecida na literatura como seleção 

adversa. No caso do mercado de crédito, este tipo de informação assimétrica é resultado 

da incapacidade do credor em distinguir a qualidade de crédito de seus tomadores, o que 

encarece os custos das operações na medida em que aumentam os riscos de perdas, a 

probabilidade de se calcular níveis insuficientes de provisão e adequação de capital, além 

de poder potencialmente provocar incorreta precificação das operações de crédito. A 

seleção adversa surge quando aumentos nas taxas de juros elevam o risco do conjunto de 

tomadores, produzindo um efeito negativo sobre o retorno esperado do banco. Neste caso, 

a taxa de juros age como “mecanismo de seleção”.  

 

A informação assimétrica do tipo interim ou a posteriori é o risco moral. Esta segunda 

classificação deriva, muitas vezes, da impossibilidade e do alto custo que os credores 

incorrem quando da decisão pela participação na administração dos projetos que financiam. 

Esta abdicação à administração, por parte dos credores, é o resultado de uma mescla de 

impedimentos legais e de decisões corporativas que os ausentam da administração dos 

projetos (muitas vezes, por questões de imagem, reputação, potencial co-responsabilidade 

por atos ilegais cometidos pelo tomador e até mesmo por não terem expertise no ramo). 

Esta separação das atividades de financiador e administrador, no entanto, torna o credor 

mais sujeito aos riscos inerentes à administração do projeto. A taxa de juros, neste caso, 

não age como mecanismo de seleção, mas sim como um “mecanismo de incentivo”, 

direcionando a ação dos tomadores para que, depois da obtenção do empréstimo, no caso 

do risco moral, estes passem a investir em projetos mais arriscados e, portanto, que 

penalizem a taxa de retorno esperada do financiador.   

 

A informação assimétrica do tipo ex-post é conhecida como custo de monitoramento. Esta 

última modalidade ocorre após o início da operação do projeto. É um custo para o credor, 

uma vez que este vê-se obrigado a constituir recursos para que realize uma constante 

avaliação do tomador. 
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Assim, as literaturas de banking e crédito aproveitaram grande parte dos conceitos surgidos 

na literatura originalmente de Assimetria de Informação e que, por sua similaridade com os 

eventos originais desta literatura, foram assimilados aos modelos.  

 

Os bancos são instituições que realizam a intermediação de recursos entre ofertantes e 

demandantes. A concessão de crédito apresenta riscos pela impossibilidade de se 

mensurar, com total precisão, a vontade e a capacidade do tomador em saldar sua dívida. 

Os credores (bancos) necessitam, portanto, superar uma série de imperfeições 

informacionais que mitiguem os riscos de não-pagamento dos contratos firmados. Ainda 

que já esteja constituída uma infinidade de contratos que diminuem a incerteza das 

transações econômicas, a persistência de informação assimétrica, em que os tomadores 

conhecem com maior precisão do que os seus credores a sua capacidade de pagamento 

das dívidas, cria custos de transação que tornam mais onerosa a intermediação financeira. 

 

Com a intenção de contornar estas assimetrias e reduzir os custos de transação que 

emergem nestas relações de crédito é que os bancos vêm investindo vultosos recursos no 

desenvolvimento de tecnologias de análise de crédito. Os sistemas de análise mais 

sofisticados buscam minimizar os erros na avaliação da probabilidade de default dos 

tomadores de crédito. Estes investimentos justificam-se uma vez que a incapacidade em 

diferenciar os tomadores implica em maiores riscos, provisões de perda insuficientes, 

inadequação de capital e sub-precificação das operações de crédito (González, 2002) 

 
1.1.1 Racionamento de Crédito 
 
O racionamento de crédito existe quando predomina um contexto de seleção adversa e 

risco moral. Ele deve ser entendido como uma situação em que parte da demanda por 

crédito não é atendida, mesmo quando existem no mercado agentes dispostos a pagar as 

taxas de juros exigidas e a atender às cláusulas (covenants) impostas pelos credores. 

Portanto, em modelos de racionamento de crédito, a curva de retorno do banco não é 

monotônica à taxa de juros. Segundo estes modelos, deve existir um nível máximo de 

retorno esperado, a partir do qual, aumentos da taxa de juros somente prejudicam ainda 

mais o retorno esperado. 
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Seguindo GONZALEZ (2002), o Gráfico 1 abaixo apresenta esta não-monotonicidade com 

relação à taxa de juros, o que gera margem para existência de Racionamento de Crédito. 

Há um valor de taxa de juros ótimo (r*), a partir do qual movimentos de elevação de seu 

valor tornam decrescente o retorno esperado pelo banco π (r). A oferta de crédito, portanto, 

terá uma forma particular conhecida como “backward bending supply”. 

 

Já o Gráfico 2 mostra que o equilíbrio competitivo se dará pelo encontro da demanda 

(Dem1) com a curva de retorno esperado, a uma taxa nominal de juros de r1. Caso a 

demanda seja representada pela curva Dem2, tal que não forme um lócus de intersecção 

com a curva de retorno esperado, forma-se um equilíbrio com racionamento, dado pelo 

segmento que liga os pontos A e B. 
 

GRÁFICO 1 – RETORNO ESPERADO PELO BANCO 
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GRÁFICO 2 – EQUILÍBRIO COM RACIONAMENTO 

 

1.1.2 Modelo de Stiglitz e Weiss e outras questões de assimetria 
 

Portanto, o racionamento de crédito deve ocorrer quando a demanda por crédito de alguns 

tomadores não é atendida, mesmo que estes estejam dispostos a se comprometer com 

todos os elementos do contrato de dívida, sejam eles baseados em preço (maior taxa de 

juros) ou em outras exigências de colateral.  

 

Este resultado ocorre uma vez que o credor prefere conter o volume de crédito destinado a 

estes tomadores, em face ao maior risco que oferecem, mesmo que estes estejam 

dispostos a pagar taxas de juros superiores. Isto ocorre porque a elevação da taxa de juros, 

a partir de um determinado nível, pode expulsar do mercado os tomadores mais 

conservadores (avessos ao risco), tornando as instituições financeiras mais sujeitas à 

tomadores de mais alto risco de crédito. Este movimento aumenta a probabilidade de 

default da dívida dos tomadores, em geral, e reduz o retorno esperado do credor (seleção 

adversa). Por outro lado, o aumento da taxa de juros deve estimular os tomadores a 

realizarem projetos de investimento intrinsicamente mais arriscados, que busquem maior 

B

π(s(r*))
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retorno, “vis-à-vis” o custo de oportunidade do capital e, portanto, que carregam também 

maior probabilidade de fracasso. Este fenômeno, conhecido como risco moral, também 

promove queda do ganho esperado pelo credor. 

 
Segundo STIGLITZ E WEISS (1981), o atributo da assimetria de informação é, por si só, 

capaz de gerar o racionamento de crédito. O modelo dos autores apresenta uma solução 

de equilíbrio com racionamento como possibilidade teórica.  
 

Este modelo supõe que os tomadores carregam um parâmetro individual (θ), que os 

caracterizam quanto ao risco. Quanto maior for o parâmetro, maior é o risco individual dos 

tomadores. Os bancos não têm, no entanto, capacidade de avaliação individual dos 

parâmetros de risco. Eles conhecem somente a distribuição deste parâmetro (θ) na 

população. Assim, emerge o efeito de seleção adversa na medida em que os bancos não 

conseguem observar, caso-a-caso, o valor do parâmetro de risco. 

 

Como a oferta de garantias pode sinalizar o parâmetro de risco, dado que tomadores de 

menor risco não hesitam em oferecê-las, este modelo supõe que todos os agentes 

oferecem os mesmos recursos como garantia e que, portanto, esta não pode ser a 

sinalização de risco individual. Além disso, o contrato de empréstimos acordado com o 

banco é padrão e estabelece uma quantia fixa R, caso o projeto obtenha êxito.Caso o 

projeto não logre os resultados esperados, o banco deverá tomar todos os recursos do 

fluxo de caixa do tomador. Mais ainda, o modelo diz que o banco não possui a opção de 

diversificação do financiamento com outros bancos. 

 

Assim, a oferta de garantias idêntica (C), oferecida pelos tomadores, torna-os iguais 

perante ao risco. Esta impossibilidade de diferenciação dos tomadores tem sido objeto de 

críticas, uma vez que, na economia real, os tomadores oferecem diferentes garantias e 

sinalizações frente ao risco, o que os tornam mais ou menos expostos aos problemas de 

informação assimétrica. 

 

Uma vez que bancos e tomadores são neutros ao risco, o problema de maximização para 

os agentes é descrito por: 
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Π (y) = Max (-C, y-R)             (1.1.1) 
 

Em que y é o fluxo de caixa do tomador potencial, C é o volume dado em garantias e R é a 

quantia fixa acordada como pagamento do contrato, caso o projeto logre os resultados 

esperados. 

 

O lucro esperado é uma função crescente do parâmetro de risco θ. Em outras palavras, 

quanto maior é o risco de default individual (θ), maior é o lucro esperado, por estar sujeito a 

riscos maiores. De forma análoga, quanto maior for o parâmetro de risco (θ) do projeto, 

maior será a dispersão dos fluxos de caixa y. 

 

As empresas têm um valor de lucro esperado mínimo, Πmin, abaixo do qual não recorrerão 

aos recursos das instituições financeiras. Ou seja, os tomadores só recorrerão a 

empréstimos caso o lucro esperado seja superior ao seu valor mínimo esperado. Para este 

valor de lucro esperado, deve existir um valor ótimo de θ*, tal que: 

 

E[Π (y) / θ*]= Πmin                           (1.1.2) 
 

Existe um intervalo de valores para θ para os quais uma parcela da população demanda 

empréstimos. Ou seja, somente os tomadores com um nível mínimo e máximo de risco 

recorrerão aos bancos. Naturalmente, os tomadores que carregam até um certo grau 

máximo de risco conseguirão obter empréstimos junto aos bancos. 

 

Os bancos dependem da taxa de juros cobrada em cada empréstimo, R, para que atinjam 

um lucro mínimo. Além disso, dependem também da distribuição dos fluxos de caixa das 

empresas tomadoras. Assim, em situações em que inexiste informação assimétrica, o 

aumento da taxa de juros para um dado tomador, cujo parâmetro de risco é θ, provoca um 

aumento do lucro esperado dos bancos.  

 

No caso em que predomina algum tipo de informação assimétrica, o resultado sobre a taxa 

de lucro esperada é ambíguo. O retorno esperado por tomador pode ser maior. No entanto, 

o conjunto de tomadores pode apresentar um maior risco e oferecer um retorno global 

inferior. O predomínio de um dos dois efeitos depende da distribuição de θ na população. 
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Por isso, conclui-se que a curva não é necessariamente monotônica com relação à taxa de 

juros. 

 
WILLIAMSON (1986) afirma que existem custos para verificação do estado da natureza dos 

contratos. Ou seja, verificar a real possibilidade de pagamento das dívidas pelos tomadores 

provoca a endogeneização do contrato de dívida. Segundo o autor, este custo pode 

provocar uma solução de equilíbrio com racionamento de crédito, mesmo que não vigorem 

os problemas de assimetria de informação ou risco moral. 

   

Uma outra questão suscitada pelos problemas de informação assimétrica deriva do que 

SHARPE (1990, apud González, 2002) convencionou chamar de efeitos de lock-in. Estes 

efeitos sugerem que, em algumas circunstâncias, pode aumentar a restrição de oferta e o 

custo de crédito para os bons pagadores. Muitas vezes, a relação tomador-devedor (neste 

caso constituído pela relação banco - firma/consumidor) possui cláusulas para concessão 

de crédito que foram baseadas no relacionamento histórico que o cliente possui com o 

banco. Alguns bancos (chamados de inside banks) possuem um histórico de 

relacionamento mais longo com certos clientes. Este registro histórico, que produz um 

mapa do perfil de risco da carteira destes clientes (inside information), é monopólio destes 

bancos (inside banks). Os demais bancos (chamados de outside banks) não detêm um 

registro histórico do desempenho destes tomadores, o que os tornam conservadores na 

gestão do relacionamento com cada novo cliente, deste conjunto de tomadores, que deseje 

abrir um crédito com estes bancos. Esta ausência de fluidez na informação faz com que os 

inside banks realizem ganhos superiores ao mercado através de uma relação mais estreita 

com seus melhores tomadores (uma vez que conseguem diferenciá-los através do critério 

de sucesso nos empreendimentos passados). Além disso, torna mais morosa e custosa a 

diversificação de relacionamento da clientela com outros bancos, já que a ausência de 

registro de relacionamento torna os novos bancos mais conservadores ao risco e, portanto, 

oneram mais estes novos clientes pelo risco potencial que representam. 

 
1.2 CANAIS DE TRANSMISSÃO DE POLÍTICA MONETÁRIA 
 

A política monetária é um instrumento poderoso, mas que muitas vezes pode apresentar 

resultados indesejáveis e inesperados. ORTEGA (2001) diz que para ser bem sucedida na 
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condução da política monetária, a Autoridade Monetária deve avaliar precisamente o timing 

e os efeitos de suas decisões sobre a economia. Desta forma, faz-se necessário um 

entendimento aprofundado sobre os mecanismos através dos quais a política monetária 

afeta a economia real. 

 

Os canais de transmissão da política monetária são múltiplos. MISHKIN (1995) realiza uma 

boa taxonomia destes canais, explicando-os de forma estilizada.  

 

1.2.1 Notas sobre alguns dos canais de transmissão de política monetária 
 
Dentro da segmentação realizada por MISHKIN (1995), o canal de taxa de juros (ou canal 

monetário) apresenta a visão keynesiana tradicional. Neste canal, a oferta e demanda por 

moeda determinam a taxa de juros de curto-prazo. Esta taxa de juros de curto-prazo afeta 

as demais taxas de juros de mercado, o que termina por afetar o nível de gastos e produto 

agregados. A visão keynesiana tradicional mostra que crescimentos do produto ocorrem 

somente por conta de aumentos do nível de investimentos e da capacidade produtiva da 

economia. No entanto, outras linhas de pesquisa indicam que este canal repercute também 

sobre o consumo de bens duráveis e de imóveis.  

 

Esquematicamente, este canal apresenta a seguinte relação causal: 

 

 ↑  M  ↓ Taxa de juros nominal  ↓  Taxa de juros real ↑  I  ↑   Y 

 

Este canal mostra que uma política monetária expansionista (↑  M) provoca uma queda da 

taxa de juros real (↓ Taxa de juros real), já que causa uma queda da taxa de juros nominal, 

ao mesmo tempo em que os preços e salários são constantes no curto-prazo, o que 

contribui para a redução do custo do capital. A redução do custo do capital estimula os 

gastos com investimentos (↑  I). Como resultado do aumento do nível de investimentos, 

tem-se uma expansão da capacidade produtiva da economia e da demanda agregada. 

Portanto, como resultado ao fim deste processo, tem-se um incremento do nível do produto 

(↑  Y).  
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Há uma consideração importante com relação à taxa de juros relevante para este 

encadeamento econômico. A taxa de juros relevante, que de fato provoca mudanças no 

nível de gastos e investimentos, é a real e não a nominal. Como a Autoridade Monetária 

utiliza-se da taxa de juros nominal de curto-prazo como instrumento de política monetária, 

deve-se tomar cuidado ao enxergar mudanças desta como política monetária ativa. 

Movimentos da taxa de juros nominal não correspondem à mudanças da taxa de juros real, 

sendo que esta última é o elemento-chave da transmissão. Adicionalmente, é a taxa de 

juros real de longo-prazo que surte efeito sobre os investimentos e não a de curto-prazo. 

 

Assim, a distinção entre a taxa de juros real e a nominal é crucial para o estudo dos 

mecanismos de transmissão monetária. Segundo TAYLOR (2000), a relação entre a taxa 

de juros real e nominal é dominada por duas hipóteses que compõem a maioria dos 

modelos de precificação de mercado: expectativas racionais e rigidez dos salários e dos 

preços dos bens. Embora a hipótese de expectativas racionais seja pensada em modelos 

totalmente flexíveis, com flexibilidade dos salários e preços, grande parte dos modelos de 

expectativas racionais implica em rigidez de preços e salários no curto-prazo. Ainda 

segundo TAYLOR (2000), nestes modelos, os agentes são compelidos a realizar previsões 

com a informação de que os preços são fixos (sticky) no futuro próximo. 

 

Portanto, embora a escola das expectativas racionais tome como hipótese de seus modelos 

uma total flexibilidade de preços e salários, seus modelos empíricos que simulam 

mecanismos de transmissão monetária implicam em certa rigidez temporária destes micro-

preços. Caso utilizemos modelos em expectativas racionais, a expectativa de mudanças de 

preços no curto-prazo se ajusta lentamente em razão do lento ajuste de preços dos bens e 

salários.  

 

Um segundo canal de transmissão da política monetária é o canal do câmbio. Com a 

crescente internacionalização da economia e com a adoção quase que universal do regime 

de câmbio flexível, é de se esperar que este canal torne-se mais importante na condução 

da política monetária. O canal pode ser representado esquematicamente da seguinte 

forma: 
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↑  M  ↓  Taxa de juros real  ↑ NX  ↑  Y 

 

Este canal tem embutido em seu funcionamento o canal da taxa de juros, visto que quando 

a taxa de juros doméstica cai, ceteris paribus, com o aumento da oferta de moeda, a 

remuneração das aplicações financeiras domésticas torna-se menos atraente ao capital 

internacional que, pelo movimento de arbitragem, sai da economia doméstica. A saída de 

recursos internacionais diminui o nível de reservas, em regime de câmbio flutuante, o que 

pode provocar uma desvalorização da moeda nacional. A desvalorização redesenha a 

noção de preços relativos da economia, tornando as exportações mais competitivas e 

onerando as importações. O saldo final desta reversão da taxa de juros doméstica é uma 

elevação da exportação líquida do país(↑ NX). Por conta da mudança no volume de 

exportações líquidas do país, este canal provoca também, portanto, mudanças no nível de 

produto desta economia. 

 

Um terceiro canal da taxonomia de Mishkin é o Q de Tobin. O Q de Tobin é um quociente 

que reflete o valor de mercado das empresas e o custo de reposição do capital. Assim, 

quando há alterações nas condições de mercado que provocam mudanças nos preços das 

ações, é de se esperar que este quociente se modifique também. Quanto maior o Q de 

Tobin, maior é o nível de investimentos de uma economia. 

 

Esquematicamente, podemos apontar o canal do Q de Tobin da seguinte forma: 

 

↑  M  ↓ Taxa de juros real ↑  Preço das ações  ↑  Q  ↑  I  ↑  Y 

 

Um outro canal de transmissão de política monetária é o canal do efeito riqueza no 

consumo. A análise de Modigliani sugere que um aumento do nível de riqueza percebido 

deve provocar um aumento do nível de consumo privado. O efeito riqueza pode ser 

derivado de mudanças nos preços dos direitos sobre o capital – como o preço das ações – 

ou através de mudanças nos preços de mercado do estoque da dívida pública. 

 

A valorização do preço das ações, seja dos indivíduos que diretamente detém uma carteira 

de ações ou daqueles que são quotistas de fundos de investimento compostos por ativos 
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negociados em bolsa de valores, provoca uma sensação de incremento na riqueza. Como o 

consumo é função da riqueza dos indivíduos, este canal revelaria aumentos de consumo 

que, por sua vez, implicariam em um maior nível de produto. Este canal pode ser 

sumarizado por: 

 

↑ M ↓ Taxa de juros real ↑ Preço das ações ↑ Riqueza  ↑ Consumo ↑ Produto 

 
1.2.2 Canal de Crédito 
 
O canal monetário tradicional que age através da taxa de juros parece não conseguir 

explicar satisfatoriamente as reações sobre o nível de investimentos, estoques e  produção 

industrial. Grande parte dos efeitos mantêm-se pouco robustos à teoria do canal monetário 

e derivam do que a literatura econômica convencionou chamar de canal de crédito.  

 

Este canal representa uma alternativa ao canal monetário em que, teoricamente, os 

modelos macroeconômicos tradicionais que se desenvolvem supõem um mundo com 

apenas dois ativos – moeda e títulos – sendo que este último engloba todos os demais 

ativos da economia. Ao identificar todos os ativos em uma única modalidade, estes 

modelos baseiam-se na hipótese explícita de que os ativos sejam substitutos perfeitos, 

premissa esta que é relaxada pela teoria do canal de crédito. 

 

No entanto, o canal de crédito não é absolutamente alheio ao canal monetário. Trata-se sim 

de um canal adicional na propagação da política monetária, repercutindo efeitos 

assimétricos na economia real.  

 

Nas palavras de BERNANKE e GERTLER (1995): 
 

“We don’t think of the credit channel as a distinct, free-standing alternative to the traditional monetary transmission 

mechanism, but rather as a set of factors that amplify and propagate conventional interest rate effects. For this reason, the 

term “credit channel” is something of a misnomer; the credit channel is an  enhancement mechanism, not a truly or parallel 

channel” 
 

Dentro da taxonomia dos canais de transmissão, MISHKIN (1995) realiza também uma 

explicação esquemática para o canal de crédito. Este autor considerou duas categorias 
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para este canal. O primeiro é o Canal dos Empréstimos Bancários (Bank Lending Channel) 

e o segundo é o Canal do Balanço das Empresas (Broad Credit Channel ). O Canal dos 

Empréstimos Bancários (Bank Lending Channel) é uma modalidade do Canal do Balanço 

das Empresas (Broad Credit Channel), uma vez que enfatiza as implicações para apenas 

uma fonte de financiamento externo, qual seja, a oferta de crédito bancário. 

 

Estes canais surgem por conta de algumas pré-condições. O primeiro conjunto delas está 

refletido no Canal dos Empréstimos Bancários - Bank Lending Channel. Vejamos as três 

condições para a existência deste canal, tal como descrito em FREIXAS e ROCHET (1997): 

 

i) Os preços não se ajustam instantaneamente de forma a anular as mudanças na 

quantidade nominal de moeda (residindo aqui a hipótese de não-neutralidade da 

moeda no curto-prazo); 

      ii) O Banco Central pode influenciar o volume de crédito bancário ajustando as 

reservas bancárias. Viola-se aqui, portanto, a proposição de Modigliani-Miller 

para os passivos bancários. O Teorema de Modigliani-Miller (MM), que será 

mencionado várias vezes a partir deste momento, diz que a estrutura de capital 

dos bancos não é capaz de influenciar as decisões reais dos agentes. Quando o 

teorema se aplica, os bancos são indiferentes às formas de financiamento. 

Assim, a sua não existência permite com que os bancos possuam custos na 

substituição por fontes alternativas de financiamento, o que deverá se refletir na 

concessão de crédito;  

iii) As fontes de crédito não têm perfeita substitutabilidade. Ou seja, os ativos -

empréstimos e títulos - são substitutos imperfeitos, tanto para tomadores quanto 

para bancos. Esta terceira característica deriva das condições para captação de 

recursos de terceiros através da emissão de títulos de dívida (como debêntures 

ou notas promissórias), que variam de acordo com o porte financeiro da 

empresa, o seu volume de ativos, as garantias oferecidas aos bancos para 

eventualidades de não-pagamento, etc. Aqui também há a violação do Teorema 

de Modigliani-Miller (MM) para a estrutura de capital das empresas banco-

dependentes, uma vez que as mudanças na composição dos passivos induzidas 

por uma alteração na oferta de crédito bancário afetam a atividade econômica 

das mesmas. 
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Cabe, portanto, sumarizar que o Canal dos Empréstimos Bancários - Bank Lending 

Channel - tem validade quando não predomina a proposição de Modigliani-Miller (MM) para 

os bancos. Assim, segundo TAKEDA (2003), quando o Banco Central provoca uma 

redução das reservas do sistema (através de operações de mercado aberto, por exemplo), 

isto deverá prejudicar a capacidade dos bancos de aumentar suas formas de financiamento 

intensivas em reservas, como por exemplo, através dos depósitos à vista. No entanto, 

dentro do arcabouço Modigliani-Miller (MM), os bancos não seriam obrigados a reduzir o 

seu volume de crédito concedido, por conta de uma queda de seu funding, somente 

bastando para tanto captar recursos de terceiros com a emissão de instrumentos não-

intensivos em reservas, como CDB’s. Uma vez que sob a hipótese de MM os bancos são 

indiferentes, na margem, entre as formas de captação de recursos, os choques que atinjam 

o volume de depósitos à vista não devem afetar sua decisão de crédito, alterando tão 

somente o montante relativo de depósitos e CDB’s emitidos. 

 

Ao advogar o item (ii), com a violação do Teorema de Modigliani-Miller, assume-se que a 

condição de existência de um Canal dos Empréstimos Bancários só se torna possível caso 

os bancos não consigam facilmente captar recursos de terceiros para compensar a queda 

dos depósitos promovida pelo Banco Central. Em outras palavras, existem custos 

diferenciados para captação de recursos de terceiros, a partir de momentos de aperto 

monetário, uma vez que é custoso mitigar a queda dos depósitos bancários gerada para 

manter a oferta de crédito aos tomadores de recursos. 

 

A maioria das empresas de grande porte (segundo critérios de faturamento, total de ativos 

ou outros que indiquem esta natureza) são companhias de capital aberto ou possuem 

garantias suficientes para emissão de títulos no mercado interno e externo. As pequenas 

empresas, no entanto, realizam primordialmente o financiamento de suas operações 

através do crédito bancário e, por consequência, devem sofrer mais com a intensificação de 

uma política monetária contracionista, pelo que se convenciona chamar de canal de crédito.  

  

No que pese o efeito oposto, como outra pré-condição, uma política monetária 

expansionista conduzida pelo Banco Central deve ser capaz de afetar a oferta de 

empréstimos bancários disponíveis. Isto porque uma política monetária expansionista - que 
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insere liquidez no mercado através de uma política de fixação de juros ou operações de 

mercado aberto- deve provocar um aumento dos depósitos bancários, gerando uma 

contrapartida de elevação da quantidade de crédito bancário disponível. Portanto, 

potencialmente, um maior volume de depósitos bancários pode provocar um aumento do 

total de empréstimos para financiamento de investimentos, o que deve gerar resultados em 

termos de crescimento do produto. 

 

Esquematicamente, podemos representar este canal da seguinte maneira: 

 

↑  M  ↑Depósitos bancários   ↑  Empréstimos  ↑  I   ↑  Y 

 

Segundo BERNANKE e BLINDER (1988), deve-se interpretar o Canal dos Empréstimos 

Bancários (Bank Lending Channel) como um modelo composto por três ativos distintos – 

moeda, títulos e empréstimos bancários. Neste mundo composto por três ativos, a política 

monetária deve funcionar através de seu impacto sobre a oferta de empréstimos bancários 

e sobre a taxa de juros dos títulos de mercado.  

 

Uma segunda manifestação do canal de crédito pode se dar através do efeito sobre o 

balanço patrimonial das empresas, chamado de Canal do Balanço das Empresas 

(Balancesheet Channel). Esta forma de transmissão de política monetária também é 

conhecida como Canal de Crédito Amplo ou Broad Credit Channel. O Broad Credit Channel 

supõe que todas as fontes externas de financiamento (incluindo o crédito bancário) são 

substitutas imperfeitas às fontes de financiamento internas (geração de caixa e lucros 

retidos). 

 

De acordo com este Canal do Balanço das Empresas, o prêmio de financiamento externo 

com o qual uma empresa se depara depende inversamente de sua posição financeira, uma 

vez que suas condições financeiras definem o volume de colaterais e a parcela dos 

investimentos financiáveis pela própria empresa. Desta forma, o fluxo de caixa e o 

patrimônio líquido das empresas tornam-se peças fundamentais para avaliar a 

disponibilidade financeira e acessar a capacidade de repagamento dos tomadores; assim 

como é o balanço das empresas, que se torna fonte de informação importante sobre a 
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capacidade de pagamento dos postulantes a crédito. Este documento é usado, juntamente 

com outros, como instrumento para minimizar o problema de informação assimétrica que 

permeia a atividade de crédito. Isto porque, quanto menor for o valor de mercado de uma 

empresa, mais há indícios de que a relação banco-tomador possa apresentar problemas de 

seleção adversa e risco moral. Assim, na presença de um balanço mais debilitado, os 

colaterais dados pelos tomadores de recursos tornam-se menores. A diminuição do valor 

dos colaterais concorre para que, do ponto de vista da análise de risco de crédito, aumente 

a expectativa de ganho exigida pelo risco incorrido.  

 

Esquematicamente, este canal se apresenta da seguinte forma: 

 

↑M ↓ Taxa de juros real ↑  Preço das ações  ↓Seleção Adversa e Risco Moral  

↑ I  ↑Y 

 

Uma expansão monetária pode gerar um aumento do preço das ações. Esta valorização 

pode ocorrer por dois motivos. Primeiro porque uma expansão monetária provoca um 

excesso de liquidez para os agentes. Este excesso de liquidez gera um aumento da 

demanda por ações que, por sua vez, provoca a valorização de seus preços. Além disso, a 

queda da taxa de juros concorre para diminuir a atratividade dos títulos, e aumentar a 

rentabilidade oferecida por ativos substitutos, tais como ações, o que deve reforçar o 

processo de valorização de seu preço. Consequentemente, este processo de valorização 

acionária deve contribuir para o aumento do valor patrimonial das empresas. Com o 

aumento do valor patrimonial das empresas, tem-se um controle maior sobre os problemas 

de informação assimétrica, como a seleção adversa e o risco moral. Consequentemente, a 

concessão de crédito torna-se mais fácil e um maior volume de crédito é oferecido. Tem-se, 

ao final, um maior espaço para aumento do fluxo de investimentos. 

 

Além disso, uma política monetária mais frouxa provoca uma queda da taxa de juros, o que 

deve promover uma melhora do fluxo de caixa das empresas. Este resultado sobre o fluxo 

de caixa deriva de uma melhora da receita operacional das empresas, por conta do reflexo 

positivo que esta política monetária mais frouxa provoca sob a demanda da economia. 

Adicionalmente, ocorre por conta de uma redução do serviço da dívida para empresas que 
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detêm um estoque de passivos contratado a taxas de juros flutuantes. Portanto, há uma 

melhora do valor de eventuais colaterais que possam ser oferecidos em caso de default, 

em decorrência da apreciação do valor dos ativos, o que torna menores os problemas de 

seleção adversa e risco moral. Esquematicamente, o efeito de um aumento da oferta de 

moeda pode ser representado por esta lógica: 

 

↑M ↓Taxa de juros real ↑ Fluxo de Caixa ↓Seleção Adversa e Risco Moral ↑  

Empréstimos   ↑ I  ↑Y 

 
Além disso, MISHKIN (1995) amplia o canal de crédito para efeitos sobre o nível de gastos 

dos consumidores, particularmente aqueles realizados em bens duráveis e imóveis. Desta 

forma, quedas nos empréstimos bancários induzidos por uma contração monetária 

reduzem a compra dos consumidores que não obtêm outras fontes de crédito senão a 

bancária. Adicionalmente, aumentos na taxa de juros provocam uma deterioração do fluxo 

de caixa das famílias, uma vez que estas têm seus fluxos de caixa de antemão debilitados.  

 

O canal de crédito pode ocorrer também através de seu efeito sobre o consumo de bens 

duráveis e imóveis. Estes bens carregam um grau de informação assimétrica quanto à sua 

real qualidade, além de que possuem uma liquidez menor do que ativos financeiros - tais 

como ações, títulos e moeda-, que são mais facilmente avaliados e negociados no 

mercado. Por esta razão, se os consumidores possuem uma grande probabilidade de 

enfrentar problemas financeiros, então é muito provável que procurem manter sua riqueza 

baseada primordialmente em ativos líquidos. Assim, se os consumidores possuírem 

relativamente mais ativos financeiros que dívidas, suas estimativas de problemas 

financeiros são menores e a propensão a consumir bens duráveis e imóveis é maior. 

Quando o preço das ações sobe, o valor dos ativos financeiros também sobe, o que 

provoca aumento dos gastos com consumo, já que a posição financeira é mais segura e a 

probabilidade de apertos diminui.   

 

Portanto, esta probabilidade de enfrentar problemas financeiros é proporcional às 

proporções entre dívida e ativos financeiros que os agentes detêm. Desta forma, esta 

seqüência lógica pode ser sumarizada em: 
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↑M ↓ Taxa de juros real ↑  Preço das Ações  ↑Ativos Financeiros 

↓Probabilidade de problemas financeiros ↑  Consumo de bens duráveis e de 

imóveis ↑Y 

 

Em suma, argumenta SOBRINHO (2002) que as características que definem o Canal do 

Balanço das Empresas - Broad Credit Channel - são as seguintes: 

 

i) Os mercados de crédito são caracterizados por imperfeições. 

ii) Há uma cunha entre o custo dos fundos internos e os externos. Esta diferença é 

denominada “prêmio de financiamento externo”. Este prêmio ocorre porque estas 

duas fontes de recursos não são substitutas perfeitas. 

iii) O prêmio de financiamento externo e a saúde financeira do tomador são 

inversamente relacionados. Uma saúde financeira robusta reduz o problema 

informacional entre credor e devedor e, assim, fomenta a queda deste prêmio. O 

valor da riqueza líquida, entendida como a saúde financeira da empresa, é sinal 

de que há maior disponibilidade de colaterais e maior capacidade de 

autofinanciamento. 

iv) Os choques macroeconômicos, ao afetarem a riqueza líquida dos tomadores, 

contribuem para aumentar o prêmio de financiamento externo. Desta forma, 

afetam também a capacidade de investimento desta empresa, uma vez que fica 

mais difícil para ela buscar financiamento externo. 

v) Os choques têm efeitos assimétricos. Em um período de choque, é natural que a 

empresa de pequeno porte tenha maiores dificuldades em obter financiamento. 

Além de que estas pequenas empresas são, geralmente, as que mais têm 

dificuldade para acessar os mercados de capitais. 

 

2.1 ACELERADOR FINANCEIRO 
 

Muitos episódios econômicos retratados na literatura econômica parecem indicar que 

grandes alterações do fluxo de investimentos decorrem do que, aparentemente, parecem 

ser pequenos impulsos. Algumas variações intensas no nível de investimento e produto 
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agregado são atribuídas à mudanças na política monetária que provocaram pequenas 

alterações nas taxas de juros reais de longo-prazo. Há uma extensa discussão na literatura 

de Business Cycle que busca razões para que a atividade econômica sofra a influência 

destes pequenos impulsos. Por outro lado, paradoxalmente, momentos de grandes 

alterações das condições econômicas, como o choque dos preços do petróleo, na década 

de 70, que deveriam causar uma recessão severa, acabaram tendo pequenos efeitos nos 

custos médios de produção das empresas e no orçamento familiar. 

 

Segundo BERNANKE, GERTLER e GILCHRIST (1994), uma das razões que explica este 

puzzle da literatura baseia-se na existência do canal de crédito, em adição ao mecanismo 

tradicional de transmissão de política monetária, que amplia e propaga os efeitos de 

choques monetários ou reais. Assim, um choque adverso ou o fim de uma expansão 

econômica podem piorar as condições financeiras da economia, ao dificultar o acesso ao 

crédito de empresas e famílias, ao mesmo tempo em que aumenta a exigência destas por 

financiamento externo. O declínio dos gastos e da produção promove um aprofundamento 

da depressão econômica. Assim, a expansão dos choques iniciais gerados por mudanças 

nas condições de crédito é o que se convenciona na literatura de efeito do Acelerador 

Financeiro (Financial Accelerator).  

 

Segundo TAKEDA(2003), o Acelerador Financeiro ocorre dentro do chamado Canal do 

Balanço Patrimonial ou do Crédito Amplo (Broad Credit Channel), em que um choque 

monetário capaz de enfraquecer as fontes internas de recursos das empresas (medido pelo 

patrimônio das mesmas) torna mais custoso os recursos captados externamente, o que só 

reforça a desaceleração econômica, na medida em que eleva o prêmio de financiamento 

externo e diminui os gastos das empresas. Por estas razões, o Acelerador Financeiro 

concorre para propagar ou mesmo ampliar os efeitos de uma contração monetária inicial.   

 

GRAMINHO e BONOMO (2003) dizem que os mecanismos tradicionais de transmissão de 

política monetária são incapazes de explicar alguns paradoxos, já que em alguns 

momentos, o lado real da economia é afetado pela política monetária em uma intensidade 

superior ao esperado. Para estes autores, a existência de um canal de crédito permite que 

o Acelerador Financeiro, ao promover uma série de desenvolvimentos endógenos nos 

mercados de crédito, ampliem e propaguem os choques macroeconômicos. 
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Os tomadores de crédito que apresentam os maiores custos de agência – geralmente 

consumidores e pequenas empresas ou outros tomadores de crédito com balanços frágeis 

– são os que mais contribuem para a expansão da recessão econômica. Isto porque, na 

vigência de choques monetários adversos e dado que já possuem maiores custos de 

agência, estes tomadores passam a obter menor acesso ao crédito, “vis-à-vis” os outros 

tomadores. Como observado em BERNANKE e GERTLER (1995), existe um ajuste dos 

preços dos ativos oferecidos como colateral, a partir de movimentos de contração 

monetária, o que provoca uma redução do montante de recursos que podem ser, 

potencialmente, levantados através de financiamentos. Com efeito, como possuem menor 

acesso ao crédito, estes tomadores reduzem suas atividades anteriormente e com mais 

intensidade do que os outros tomadores.  

 

Assim, pelas colocações acima, é de se esperar que, em momentos de contração 

monetária, os bancos reajam através de uma alteração da composição de suas carteiras de 

crédito, especialmente em relação ao tipo de tomador. Especificamente, estes eventos 

devem provocar uma realocação do crédito em direção a tomadores de maior qualidade de 

crédito, o que configura um mecanismo de Flight to Quality.  

 

2.1.1 Modelos de Acelerador Financeiro em Equilíbrio Parcial: tomadores e credores 
  
O Acelerador Financeiro pode ser analisado através de modelos de equilíbrio parcial. 

Dentro da abordagem de agente-principal e de informação imperfeita desenvolvida ao longo 

da década de 70, os modelos de equilíbrio parcial representam a relação credor-tomador. 

Para estudar esta questão, uma literatura bastante extensa procurou evidências da 

estrutura de funcionamento dos mercados de crédito em situações em que os credores 

(principal) não podem obter, sem incorrer em custos de transação, informações sobre as 

oportunidades, as características, e as atividades produtivas de seus tomadores (agentes). 

(Bernanke, Gertler, Gilchrist, 1994) 

 

Entre os resultados mais robustos desta literatura, destacam-se os seguintes pontos:  
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i) O financiamento externo é mais caro do que o financiamento interno, a menos que o 

financiamento externo seja todo amparado por colaterais. O custo superior do 

financiamento externo reflete o custo de agência4 incorrido no empréstimo (peso morto que 

decorre da informação assimétrica). 

 

ii) O prêmio de financiamento externo varia inversamente ao patrimônio líquido do tomador. 

Assim, quanto maior for o patrimônio líquido do tomador, menor é o prêmio de 

financiamento externo e vice-versa. Como patrimônio líquido, define-se a soma dos fundos 

internos (ativos líquidos) com os ativos ilíquidos, que podem ser colateralizados.  

 

iii) A queda no patrimônio líquido do tomador provoca um aumento do custo de agência de 

um empréstimo. Este aumento no custo de agência provoca um aumento do prêmio de 

financiamento externo, ao mesmo tempo em que aumenta a exigência por este tipo de 

financiamento, produzindo uma queda de gastos e de produção dos tomadores.   

 

Este último evento é a fonte geradora do Acelerador Financeiro. Na medida em que 

choques negativos na economia reduzem o patrimônio líquido dos tomadores - da mesma 

forma que choques positivos tendem a apreciá-lo-, eles terminam por ampliar os custos de 

financiamento da economia em função de um incremento ao prêmio de financiamento 

externo. Por esta razão, os efeitos sobre o nível de gastos e produção, a partir de um 

choque inicial, tendem a se expandir, configurando o Acelerador Financeiro. 

 
2.1.1.1 Modelo de Kiyotaki e Moore (1993): 
 

O modelo de KIYOTAKI e MOORE (1993) é um exemplo de como se processa o efeito de 

Acelerador Financeiro na economia. Configura-se especialmente em uma boa ilustração 

para mostrar os três pontos acima que descrevem o Acelerador Financeiro. 

 

                                                 
4 Os custos de agência surgem quando os credores (principais) não conseguem fazer com que os tomadores ajam dentro dos melhores interesses 
dos próprios credores. Há algumas razões para que estes custos superiores sobre os empréstimos apareçam. Eles ocorrem porque 1) não se 
consegue observar diretamente o risco dos tomadores, o que incrementa o risco geral de default e faz com que os credores aumentem os custos dos 
empréstimos para todo o universo de tomadores, atraindo tomadores mais amantes de risco; 2) os credores não conseguem observar com acuidade 
a utilização dos recursos emprestados, o que faz com que aumentem os incentivos à tomada de maiores riscos por parte dos tomadores 
endividados, o que incrementa a probabilidade de não-pagamento, 3) é custoso ao credor observar a real capacidade dos tomadores pagarem suas 
dívidas, ao mesmo tempo em que os tomadores terão incentivo a subestimar o sucesso dos projetos financiados com recursos externos, a não ser 
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Neste modelo supõe-se uma economia em dois períodos: 0 e 1. Uma empresa opera uma 

tecnologia que utiliza um insumo no período 0 para produção no período 1. Os insumos são 

de dois tipos: fator fixo K (já instalado) e um insumo variável x1. O fator fixo pode ser 

pensado como um insumo durável, como a terra. Ao final do período 1, a empresa pode 

vender o ativo fixo ao preço de mercado q1,por unidade. O insumo variável , que pode ser 

pensado como um tipo de capital específico à empresa ou como mão-de-obra, deprecia-se 

com o uso. O preço do insumo variável é normalizado a 1. 

 

O nível de produto no período 1 é dado por a1f(x1), onde f(.) é um função crescente e 

côncava e a1 é um parâmetro de tecnologia. O empresário começa o período 0 com um 

fluxo de caixa bruto a0f(x0) e com uma dívida advinda do passado de r0b0, onde b0 é o 

empréstimo realizado e r0 é a taxa de juros real bruta que incide sobre este passivo.  

 

A identidade contábil que descreve a condição financeira do empresário é a seguinte: 

 

x1= a0f(x0)+ b1 - r0b0                  (2.1) 
(onde x1 é a quantidade comprada do insumo variável e b1 o volume de empréstimo recém-

contratado) 

 

O empresário escolhe x1 e b1 no período 0 tal que maximize sua produção no período 1. 

Suponha que seja custoso alienar a produção do tomador, caso ele anuncie default, o que 

é realista uma vez que o judiciário não é tão eficiente; mas que não seja tão custoso exigir 

que a propriedade do fator fixo da produção seja transferido para o credor, caso o tomador 

não tenha como saldar suas dívidas. Em outras palavras, no modelo de Kyotaki e Moore 

(1993) o fator fixo serve como colateral.  

 

Este colateral funciona como uma restrição do tipo “collateral-in-advance”, em que o gasto 

com o insumo está restrito ao valor de mercado do colateral. Impondo esta condição, os 

fundos oferecidos pelos credores no período 0 estarão limitados pelo valor presente do 

fator fixo: 

 

                                                                                                                                                              
que eles esperem que os credores realizem auditoria. Na vigência de custos de agência, deve haver um aumento do preço dos recursos externos 
acima dos valores que poderiam ser observados se não houvessem problemas informacionais. 
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b1  ≤ (q1 /r1)K           (2.2) 

 

Em que q1 representa o preço do ativo fixo. 

 

Substituindo o valor de mercado do colateral, tem-se a condição de compra do insumo tal 

que: 

 

x1 ≤ a0f(x0)+ (q1 /r1)K- r0b0              (2.3) 

 

Ou seja, os gastos com o insumo não podem exceder o patrimônio líquido da empresa, 

dado pela soma do fluxo de caixa a0f(x0) e os ativos trazidos a valor presente, (q1 /r1)K- r0b0 .  

 

Se o patrimônio líquido da empresa é maior do que o valor ótimo de x1, então a restrição 

2.3 é válida. Quando a restrição 2.3 é válida, o valor sombra de uma unidade adicional de 

fundos internos é a1f ’(x1), que é superior à taxa de juros real bruta prevalecente nos 

mercados de capitais externos. Em outras palavras, o valor marginal de uma unidade 

monetária tomada fora da empresa é menor do que a unidade monetária tomada dentro 

dela. A diferença entre estes valores – custo interno e externo de uma unidade monetária - 

é uma proxy do custo de agência de um empréstimo. Segundo, uma queda do patrimônio 

líquido (que ocorre por conta da queda do fluxo de caixa ou por uma queda do valor do 

ativo colateralizado), aumenta o prêmio de agente, a1f’(x1)-r1, o que reduz os gastos do 

tomador (com um insumo da produção, por exemplo). Esta é mais uma forma de ocorrência 

do Acelerador Financeiro, em que a flutuação do patrimônio líquido do tomador contribui 

para a instabilidade da atividade real dele mesmo. Assim como o aumento da taxa de juros 

da dívida pré-existente, r0, que também contribui para reduzir os gastos do tomador. 

  

Como mostra a equação 2.3, a queda do fluxo de caixa (a0f(x0)), a queda do preço dos 

ativos (q1) ou a elevação da dívida inicial (b0) promovem a redução do patrimônio líquido e 

tornam mais restritiva a condição. Se a restrição 2.3 não é válida, um aumento da taxa de 

juros real bruta r1 diminui os gastos através do canal convencional do custo de capital 

(aumentando a produtividade marginal exigida para aquela taxa de juros). No entanto, se a 
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restrição é satisfeita, um aumento da taxa de juros r1 diminui os gastos do tomador através 

da redução do valor dos ativos (q1/r1) e, assim, do patrimônio líquido do tomador. 

 

O modelo apresentado somente torna factível a utilização de dívida garantida por colateral, 

sem possibilidade de default. No entanto, há trabalhos que relaxam esta hipótese como 

forma de se ganhar maiores graus de realidade, que, por ora, não serão compilados aqui. 

 

2.1.1.2 Outros Modelos 
 
TOWNSEND (apud Bernanke, Gertler e Gilchrist, 1994) descreve um modelo em que o 

credor pode escolher um contrato que apresente um mix de cláusulas que obriguem a 

oferta de colateral e auditoria, de tal forma que discipline o tomador de recursos. A 

auditoria, no entanto, possui um alto custo. No modelo de TOWNSEND (apud Bernanke, 

Gertler e Gilchrist, 1994), o uso de fundos internos é uma melhor estratégia para o tomador 

“vis-à-vis” o uso de fundos externos, uma vez que o tomador, ao resolver tomar fundos 

externos, deve compensar seu credor pelos custos esperados de uma auditoria. Neste 

modelo, um aumento do patrimônio líquido do tomador reduz os custos dos fundos externos 

e os custos de default esperados, o que deve estimular o investimento destas empresas. 

 

No modelo de MYERS e MAJLUF (apud Bernanke, Gertler e Gilchrist,1995), os autores 

analisam a estrutura de capital das empresas. Em seu modelo, os autores mostram que a 

informação privada que os administradores detêm da qualidade dos investimentos adiciona 

um “lemmons premium” ao custo de financiamento externo. No entanto, se a parcela do 

investimento que pode ser financiada com recursos internos aumenta, o problema 

informacional - tal como descrito por AKERLOF(1970) - torna-se menos severo, o que 

reduz o custo do financiamento externo e aumenta a probabilidade do investimento ser 

realizado.  

 

Nesta mesma linha, existem estudos em dados de painel que mostram que os problemas 

de agência determinam não só um acesso reduzido ao crédito por parte das empresas, 

durante as recessões econômicas, mas também afetam a atividade econômica real das 

empresas, que é influenciada de forma distinta em razão destes problemas de agência. 

Parte destes estudos derivam do paper de Fazzari, Hubbard e Petersen (apud Bernanke, 
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Gertler e Gilchrist, 1994). Neste paper, os autores dividiram a amostra em grupos sob o 

critério da política de distribuição de dividendos. A hipótese que eles testaram é de que as 

empresas que apresentam crescimento e que não pagam dividendos estão mais sujeitas à 

restrições de financiamento externo do que as empresas já maduras e que pagam 

regularmente dividendos. Grosso modo, os autores realizam uma regressão dos gastos 

com investimentos contra medidas de fluxo de caixa (incluindo o Q de Tobin). Chegam a 

resultados que indicam que o investimento é bastante sensível ao fluxo de caixa das 

empresas com restrição a crédito, e não sensível ao fluxo de caixa de empresas que não 

têm restrição de crédito. Este resultado é também consistente com a teoria de Acelerador 

Financeiro. 

 

2.1.2 Modelos de Acelerador Financeiro em Equilíbrio Geral 
 
O mecanismo de Acelerador Financeiro deve ser incorporado a modelos mais complexos e 

articulados. Os modelos de Acelerador Financeiro em Equilíbrio Geral mostram que a 

distribuição da riqueza gerada por conta deste fenômeno afeta a dinâmica da economia de 

uma forma não-trivial, o que complica o cálculo do equilíbrio. Os modelos não se restringem 

aos paradigmas de agente representativo e tomam a complexidade introduzida pela 

heterogeneidade dos agentes. 

 

BERNANKE e GERTLER (1989) consideram uma economia em que as empresas são 

financiadas por contratos de dívida ótimos, em que são válidas todas as implicações da 

teoria de agente-principal, de tal forma que a queda do patrimônio líquido do tomador 

aumenta o prêmio do financiamento externo. Neste modelo, um tomador altamente 

endividado tem menor probabilidade de repagamento de sua dívida, o que exige maiores 

gastos com monitoramento deste. Assim, um choque exógeno adverso – como um declínio 

da produtividade - diminui os fluxos de caixa, o que reduz a habilidade das empresas 

financiarem seus projetos de investimento com fundos internos. Ao reduzir o volume de 

financiamento interno disponível para custear projetos de investimento, e em meio a 

problemas de agência, este movimento termina por encarecer o custo efetivo deste 

investimento às empresas, o que reduz a atividade econômica e o fluxo de caixa das 

mesmas em períodos subsequentes, o que conduz à propagação do choque inicial. 
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Ainda segundo o modelo de BERNANKE e GERTLER (1989), o efeito do Acelerador 

Financeiro é mais forte quanto mais recessiva estiver a economia, o que configura sua 

dinâmica não-linear. Esta característica deriva do fato de que os custos de agência do 

investimento tornam-se menores quanto maior é a parcela do financiamento realizado com 

fundos internos. Isto porque nesta economia, com recursos internos de maior monta, os 

tomadores vêem-se obrigados a pagar prêmios baixos aos seus credores, pela 

compensação aos seus baixos riscos de falência e inadimplência. Nesta mesma economia 

com um volume de financiamento interno suficiente, as flutuações dos lucros correntes não 

têm efeito sobre os gastos e o volume de investimentos realizados, o que torna nulo o seu 

Acelerador Financeiro. Caso contrário, quando há escassez de financiamento interno, as 

flutuações do lucro corrente possuem enormes impactos sobre os gastos com investimento.  

 

O mesmo modelo faz alusão ao fenômeno de Flight to Quality. Quando os custos de 

agência de um empréstimo aumentam (pelo aumento dos riscos de falência), os credores 

reduzem o volume de crédito direcionado às empresas que exigem monitoramento. Em 

outras palavras, há uma realocação da carteira de crédito dos credores, em momentos de 

recessão, retirando crédito de tomadores com baixo patrimônio e aumentando a parcela 

concedida aos tomadores de maior patrimônio.  

 

GERTLER (1992) mostra que em um modelo de múltiplos períodos, os lucros esperados 

futuros do tomador podem substituir parcialmente o financiamento interno, reduzindo os 

custos de agência. Assim, um aumento da taxa de juros real reduz o valor presente dos 

lucros esperados, aumentando os problemas de agente-principal.  

 

GREENWALD e STIGLITZ (1993) apresentam um modelo de Acelerador Financeiro para o 

emprego. Este modelo possui um período de defasagem entre a utilização dos insumos e a 

produção. Uma empresa que sofre um declínio temporário de seu fluxo de caixa exige 

fundos externos adicionais para financiar seus insumos variáveis. O acesso aos fundos 

externos depende, entretanto, da saúde financeira da empresa atestada pela condição do 

balanço. Portanto, neste modelo, existe uma conexão muito estreita entre a robustez 

financeira da empresa e sua demanda por trabalho.  
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Em todos os modelos de Acelerador Financeiro discutidos até esta parte, os movimentos 

cíclicos sobre o patrimônio líquido das empresas surgem por conta de mudanças em seu 

fluxo de caixa. KIYOTAKI e MOORE(1993) desenvolvem um modelo em equilíbrio dinâmico 

de tal forma que flutuações pró-cíclicas e endógenas nos preços dos ativos sejam a fonte 

principal de mudanças no patrimônio líquido, volume de crédito e gastos agregados. Neste 

modelo, os tomadores não podem repagar suas dívidas, ao menos que estas estejam 

securitizadas. Os ativos dos tomadores, neste caso, funcionam, duplamente, como fatores 

de produção e colaterais para novos empréstimos. Nesta economia, um choque temporário 

reduz o valor dos colaterais, o que provoca restrição para captação de novos empréstimos 

e redução de gastos. Esta queda dos gastos diminui o valor dos ativos, causando uma nova 

rodada de redução no nível de empréstimos e gastos, de tal forma que o choque inicial se 

propague ao longo do tempo. 

 

2.1.3 O Acelerador Financeiro na prática 
 
No caso em que os tomadores são pequenas ou médias empresas, cuja propriedade é 

detida pelos próprios administradores ou por um pequeno número de acionistas, os 

modelos apresentados parecem não observar um grande descolamento da realidade. Além 

de que quase todo seu volume de crédito é intermediado (com bancos, financeiras e 

outros), estas empresas necessitam superar problemas de informação assimétrica através 

da estruturação de contratos que apresentem cláusulas relacionadas aos níveis mínimos de 

colateral exigidos, índices financeiros limitados e distribuição de dividendos. Estes contratos 

são estruturados para mitigar problemas de seleção adversa e risco moral. Assim, o 

Acelerador Financeiro pode funcionar na prática quando, por exemplo, uma empresa 

apresenta piora de seu balanço patrimonial ou demonstração de resultados, de tal forma 

que demonstre maior fragilidade dos índices financeiros exigidos. Ou ainda através de uma 

queda no valor de seus ativos, que reduzem sua capacidade em oferecer colateral. 

Portanto, esta queda no valor dos ativos acaba provocando um efeito direto no acesso ao 

crédito e nas taxas de juros que serão cobradas nos contratos. 

 

A percepção do fenômeno para as grandes empresas não é tão imediata. Com relação à 

estas, permanece uma dúvida quanto à natureza dos lucros retidos. Mais especificamente, 

a discussão é se os lucros retidos fazem parte do financiamento interno ou externo da 
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empresa, uma vez que ela pode ser propriedade de pequenos ou de múltiplos acionistas 

distribuídos no mercado. As empresas, geralmente, possuem administradores com razoável 

discricionariedade quanto à aplicação destes lucros retidos. Assim, caso a empresa 

possua, de fato, um corpo de administradores que detém poder de decisão sobre os lucros 

retidos, é natural categorizá-los como financiamento interno, o que coloca a empresa sob 

os limites dos problemas do agente-principal. Caso contrário, quando os administradores 

não possuem razoável controle sobre os lucros retidos da empresa, reside na literatura a 

dúvida quanto à natureza deste financiamento – se interno ou externo. 

 

No entanto, como as grandes empresas possuem economias de escala no processamento 

de suas informações econômico-financeiras, elas muito provavelmente possuem menores 

custos de agência por unidade monetária de financiamento externo do que as pequenas 

empresas. Desta forma, estas grandes empresas, capitalizadas com recursos provenientes 

de vários acionistas e com ações amplamente negociadas em mercado, costumam reagir 

melhor às recessões, já que estão menos expostas ao Acelerador Financeiro do que as 

pequenas e médias empresas. 

 

Existem também evidências da ocorrência do Acelerador Financeiro na estrutura dos 

bancos. Como um membro dos tomadores privados, os bancos e outros intermediários 

financeiros costumam tomar emprestado a maioria dos fundos que concedem como crédito. 

Mesmo com a existência de seguros contra a inadimplência, as condições com que os 

bancos podem emprestar recursos para repassar como crédito dependem, como ocorre 

para quaisquer outros agentes, da condição de seus balanços. Por prudência regulatória, a 

queda do capital dos bancos torna menor a possibilidade de alavancagem. Isto ocorre 

porque uma queda do patrimônio líquido dos bancos torna mais restrito o tamanho das 

operações bancárias, através do aumento do custo dos fundos não-segurados.  

 

Nesta mesma linha, KASHYAP e STEIN (1995) mostram que a política monetária afeta, de 

forma distinta, a capacidade de tomar empréstimos para bancos pequenos e grandes, em 

razão de os pequenos bancos se defrontarem com maiores custos de agência na captação 

de fundos não-segurados do que os grandes bancos. 
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2.1.4 Evidências sobre tamanho das empresas e acesso ao crédito 
 

Uma série de estudos procurou detectar a associação entre o tamanho da empresa e sua 

facilidade na obtenção de financiamento. DERMIRGUC-KUNT e MAKSIMOVIC (2002) 

(apud Kumar e Francisco, 2002) mostraram que as grandes empresas costumam 

apresentar um maior quociente (dívida de longo-prazo/total de ativos) “vis-à-vis” as 

pequenas empresas, o que denota a maior capacidade destas adquirem financiamento 

externo.   

 

BIRGSTEN et al. (apud Kumar e Francisco, 2004) mostram que maiores vendas e lucros 

estão associados a um maior acesso ao crédito. Adicionalmente, estes autores mostram 

que as empresas com vendas crescentes, ou seja, que apresentam um índice de 

crescimento da relação total de vendas/total de ativos, uma baixa volatilidade de vendas e 

um baixo quociente de total de passivos/ total de ativos, têm maior probabilidade de acesso 

ao crédito e, portanto, devem apresentar menores restrições. Estes autores vão mais 

adiante e realizam um teste empírico em que se valida a hipótese de que pequenas 

empresas possuem menores chances de obter um empréstimo do que grandes empresas. 

 

Várias outras razões foram levantadas para explicar a falta de acesso ao crédito por parte 

das pequenas empresas. BINKS e ENNEW (apud Kumar e Francisco, 2004) apontam como 

principal razão o fato de que as pequenas empresas acabam sofrendo mais intensamente 

dos problemas de assimetria de informação. Algumas razões que intensificam estes 

problemas são as seguintes: estas pequenas empresas costumam apresentar informações 

financeiras de pior qualidade e nem sempre auditadas, o que complica a análise da sua 

qualidade de crédito por parte dos credores. Além disso, elas não costumam apresentar 

contratos firmados com fornecedores, clientes e funcionários que sejam publicamente 

reconhecidos pelo mercado. Adicionalmente, não dispõem de um acompanhamento 

constante de sua performance realizada por analistas independentes, além de muitas vezes 

não possuírem um histórico de crédito, tal como detêm as grandes empresas estabelecidas 

no mercado há muito tempo. Por último, como razão para existência das assimetrias de 

informação, os autores apontam que estas pequenas empresas não possuem títulos 

continuamente negociados nos mercados financeiros. 
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BERGER e UDELL (apud Bernanke, Gertler e Gilchrist, 1994) mostram que os efeitos 

adversos da assimetria de informação podem ser reduzidos através da oferta de colaterais. 

Portanto, as grandes empresas devem possuir vantagens para superar estes problemas, 

uma vez que possuem um maior volume de colaterais ao seu dispor.  

 

GERTLER e GILCHRIST (1994) mostram que as pequenas empresas costumam 

apresentar um diferencial de risco superior “vis-à-vis” as grandes empresas já que 

apresentam uma taxa de falência maior. Os autores apontam que empresas pequenas e 

recém-formadas costumam apresentar ganhos mais voláteis em função de sua menor 

oportunidade de diversificação da produção e da base de clientes. 

 

Segundo SAITO e VILANUEVA (1981) (apud Kumar e Francisco, 2004), as diferenças de 

custo nos empréstimos para pequenas e grandes empresas refletem os maiores custos de 

transação nos empréstimos às pequenas empresas. Estes custos superiores refletem os 

gastos na avaliação, monitoramento e pesquisa sobre as empresas para quem se concede 

crédito e que possuem, potencialmente, os maiores riscos. Estes autores estimaram que o 

custo real dos empréstimos às pequenas empresas é aproximadamente duas vezes 

superior ao custo dos empréstimos para grandes empresas. 

 

 2.1.5 Evidências para o Fenômeno de Flight to Quality 
 

A teoria do Acelerador Financeiro prevê efeitos mais intensos de uma recessão econômica 

em tomadores que estão sujeitos a maiores problemas de agência “vis-à-vis” aqueles que 

não os possuem. Esta diferença de intensidade surge porque, em meio à queda do 

patrimônio líquido, elevam-se os custos de agência para os primeiros, com pouco ou 

nenhum efeito para os segundos. Na vigência do Acelerador Financeiro e de uma recessão, 

deve-se observar uma queda da parcela do crédito que flui para os tomadores com os 

maiores custos de agência. Este efeito é o que a literatura denomina de Flight to Quality. 

 

O efeito de Flight to Quality deve ocorrer quando os bancos respondem a um aperto 

monetário através de uma mudança no direcionamento de sua carteira de crédito, expondo-

a mais intensamente a tomadores de melhor qualidade de crédito. Condizente com esta 

teoria, GERTLER e GLICHRIST (1994), LANG e NAKAMURA (apud Borensztein e Wha-
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Lee, 2000) e OLINER e RUDEBUSCH (1995) oferecem evidências de uma enorme 

realocação do volume de empréstimos de curto-prazo de pequenas empresas em direção 

às grandes empresas. 

 

Assim, o efeito de Flight to Quality deve indicar que, em momentos de recessão econômica, 

a parcela do crédito direcionado aos tomadores que possuem maiores problemas de 

agência é menor. Em virtude do maior custo e maior dificuldade na obtenção do crédito, 

estes tomadores devem reduzir seus níveis de gastos e produção anteriormente e com 

mais intensidade do que tomadores sem problemas de agência e que, portanto, detêm de 

antemão um maior grau de acesso aos mercados de capitais.  

 

Por esta razão, as recessões que surgem depois de um aperto da política monetária são 

mais prováveis de serem acompanhadas por efeitos de Flight to Quality, uma vez que o 

aumento das taxas de juros cria efeitos adversos sobre a condição dos balanços das 

empresas - além de que provoca a queda de liquidez do sistema bancário-, reduzindo, 

assim, os fluxos de crédito desta economia. Esta visão é compartilhada por KASHYAP e 

STEIN (1993), que mostram que recessões ocorridas após as contrações monetárias são 

as que mais geram os fenômenos de Flight to Quality. 

  

As alterações do patrimônio líquido provocam aumentos significativos dos custos de 

agência dos empréstimos a tomadores que possuem, de antemão, baixo patrimônio. Por 

outro lado, não há quase aumentos dos custos dos empréstimos para tomadores que 

possuem um estoque de recursos internos, já anteriormente, amplo. Estes recursos 

internos amplos significam que estas empresas apresentam indicadores financeiros acima 

dos padrões mínimos requeridos. 

 

A observação deste fenômeno pode ser feita através de duas maneiras. Para uma 

evidência direta, pode-se examinar a parcela do crédito que flui para as diferentes classes 

de tomadores a partir de choques monetários adversos. Já como evidência indireta, pode-

se atestá-lo através do mix de instrumentos financeiros através dos quais o crédito é 

concedido. 
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KASHYAP, STEIN e WILCOX (1993) e OLINER e RUDEBUSCH (1995) apresentaram 

trabalhos que procuram examinar as mudanças no quociente dos empréstimos bancários 

sobre empréstimos não-bancários, depois de momentos de contração monetária. Enquanto 

os primeiros autores indicam que a política monetária contracionista induz a uma queda do 

quociente (dívida bancária/dívida bancária+commercial paper), os segundos não chegam a 

evidências fortes de que a contração monetária provoca uma queda da oferta de crédito 

bancário “vis-à-vis” outras formas de financiamento. 

 

KASHYAP, STEIN e WILCOX (1993) examinam o comportamento do crédito após 

momentos de aperto monetário. A partir das quatro Romer Dates5, eles analisam as taxas 

de crescimento do volume de commercial paper e de empréstimos bancários (em log-

diferença). Os autores demonstram que o aperto monetário provoca um aumento da 

emissão de commercial paper, sem aumento correspondente dos empréstimos bancários. 

Estes autores concluem que o aumento do volume de emissão deste tipo de título é indício 

do canal de crédito na economia. A hipótese atestada é de que o aperto monetário deve 

provocar uma redução da oferta de crédito bancário, sem correspondente redução da 

demanda por crédito, o que torna os tomadores mais propensos ao financiamento externo 

via emissão de commercial paper.  

 

Já OLINER e RUDEBUSCH (1993) e GERTLER e GILCHRIST (1993) apresentam a 

hipótese de quality mix dos tomadores. Esta hipótese deriva da existência de demanda por 

crédito de curto-prazo, que se origina da queda dos fluxos de caixa relativamente às 

exigências de financiamento de curto-prazo. No entanto, mesmo que a maioria das 

empresas necessite de financiamento de curto-prazo, elas diferem no grau de acesso aos 

mercados de crédito. Segundo estes autores, os tomadores com boa classificação de risco 

de crédito (rating) e com acesso ao mercado de commercial paper, obtêm recursos com 

maior facilidade do que tomadores com baixa qualidade de crédito. Portanto, estes últimos 

exigem, na ausência de acesso à outro tipo de crédito, acesso ao crédito intermediado. 

Eles analisam os dados de emissão de commercial paper ao longo das quatro Romer 

Dates, nas quais fica evidente o aumento do volume emitido para as grandes empresas, 

                                                 
5 Romer Date é uma referência ao trabalho de Christina e David Romer (1989). Neste trabalho, os autores apontam as datas em que a economia 
americana teria passado, de fato, por momentos de recessão.  
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que necessitam equilibrar seus fluxos de caixa. Já as pequenas empresas não obtêm maior 

volume de crédito após estas mesmas datas.  

 

Desta forma, estes autores concluem que, em situações de aperto monetário, é de se 

esperar que o volume de commercial paper cresça com relação ao volume de crédito 

intermediado. A mudança do quality mix, em que os tomadores de maior qualidade de 

crédito passam a receber um maior volume de crédito é, portanto, mais uma evidência do 

Flight to Quality.  

 

De acordo com o Canal dos Empréstimos Bancários - Bank Lending Channel-, o Flight to 

Quality deve ocorrer, por exemplo, quando as pequenas empresas de um determinado 

setor passam a receber um volume de crédito bancário inferior, após a ocorrência de um 

aperto monetário ou recessão. Análise semelhante pode ser realizada com os créditos 

bancários concedidos a empresas de maior risco e com maiores necessidades de 

monitoramento.  

 

Uma outra evidência apresentada se origina da comparação dos volumes de crédito 

assegurados por colaterais, antes e depois de momentos de aperto monetário. A queda do 

volume de crédito concedido em contratos com claúsulas que impõem garantias 

colateralizáveis é uma evidência de que as empresas de maior risco - geralmente 

representado pelas pequenas empresas - estão mais sujeitas às dificuldades de acesso ao 

crédito em momentos de recessão econômica (Berger e Udell, apud Bernanke, Gertler e 

Gilchrist, 1994). 

 

Uma outra evidência colhida por CORCORAN  e CAREY et al. (apud Bernanke, Gertler e 

Gilchrist, 1994) está relacionada às taxas de emissão de títulos privados e colocações 

privadas (private placements), após momentos de reconhecido aperto monetário. As 

colocações privadas são emissões de tomadores privados de menor porte, através de 

contratos que envolvem uma variedade de cláusulas e restrições. A evidência observada 

pelos autores é que, em momentos de recessão ou contração monetária, as colocações 

privadas, que são títulos de dívida de tomadores de menor porte, caem relativamente às 

emissões de títulos públicos, que mantêm-se com uma demanda de mercado estável. Este 
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teste é mais uma evidência da presença do Flight to Quality no mercado de crédito norte-

americano. 
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CAPÍTULO 2  

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITO BRASILEIRO 
 

2.1 O MERCADO DE CRÉDITO NO BRASIL DESDE O PLANO REAL 

A estabilização da economia, em grande parte gerada pelo Plano Real, teve como 

conseqüência quase que consensual na literatura econômica brasileira um efeito de 

expansão sobre o volume de crédito concedido, que ocorre significativamente a partir de 

1995. Esta expansão do crédito, vista como ameaça à estabilidade recém-conquistada, foi 

tão logo contida pelo Banco Central que se antecipou a ela, aumentando as alíquotas de 

recolhimento compulsório de depósitos bancários. O recolhimento compulsório sobre 

depósitos a vista passou de 48% a 100% na margem, sobre os depósitos de poupança 

passou de 10% para 30%, e ficou instituído um recolhimento de 30% sobre o saldo dos 

depósitos a prazo. As recorrentes elevações de alíquotas para recolhimentos compulsórios 

foram realizadas por prudência. Mesmo assim, a expansão do total de crédito ao setor 

privado foi de 58,7% durante o primeiro ano de vigência do plano. 

A grande maioria dos estudos que analisa o Plano Real indica a perda dos ganhos 

inflacionários, com o advento da estabilização monetária. Esta perda foi compensada com a 

geração de novas receitas obtidas através de algumas estratégias: elevação do spread das 

operações bancárias, principalmente para pessoas físicas; com a redução de despesas 

administrativas, em especial em gastos com pessoal, e com o incremento de novas fontes 

de receitas oriundas de novas operações estruturadas e de tarifas cobradas pelos serviços 

oferecidos.  

Uma nova orientação dos negócios foi empreendida pelos bancos como forma de superar 

as perdas provenientes do fim do “float”. Destaca-se aqui a expansão das operações de 

crédito e, em especial, a redistribuição do crédito em favor do setor privado; mais 

especificamente, entre segmentos do próprio setor. 

 

SOARES (2001) cita que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 

Associação Nacional do Mercado Aberto (ANDIMA) realizaram um estudo em 1997 em que 

se calculou a participação do setor financeiro no PIB, no período de 1990 a 1995, tomando 
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como base, portanto, os anos iniciais do Plano Real. Este estudo concluiu que ocorreu uma 

redução expressiva, ao redor de 100%, na participação do Setor Financeiro no PIB. Em 

1994, esta participação era de 12,4%, caindo para 6,9% em 1995. Ainda segundo este 

estudo, a principal explicação para esta redução seria a perda de receitas inflacionárias, 

que representavam parcela significativa das receitas bancárias em períodos de alta 

inflação, chegando a 3,7% do PIB ao longo do período 1990-1994. Segundo SOARES 

(2001), em 1995, ano em que a economia já havia conseguido obter níveis de inflação 

menores, a receita bancária derivada de inflação atingiu patamares irrelevantes, caindo 

para 0,6% da produção gerada pelo setor financeiro. 

 

Em 1997, MENDONÇA DE BARROS e ALMEIRA JÚNIOR (apud Soares, 2001) realizaram 

um estudo sobre as perspectivas do crédito no Brasil, em que atestavam que a 

estabilização da economia havia provocado a redução de uma importante fonte de receitas, 

resultado das transferências inflacionárias (float). Este ganho era apropriado em razão da: i) 

perda do valor real dos depósitos à vista e ii) pela correção dos outros depósitos bancários 

por valores abaixo da inflação. Os mesmos autores estimaram que, nos anos 90, a receita 

inflacionária dos bancos cresceu para cerca de 4% do PIB, voltando a reduzir-se para 2% 

do PIB, em 1994, para então cair a valores insignificantes em 1995. Os autores citados por 

SOARES (2001) vão mais adiante, e atestam que o aumento do volume de crédito, 

observado após o sucesso na estabilização da economia, deu-se em função de uma 

mudança na estratégia dos bancos para a compensação da perda de receita inflacionária.  

 

Além disso, MENDONÇA DE BARROS e ALMEIDA JÚNIOR (apud Soares (2001)) 

alertavam para possíveis decorrências de um aumento expressivo das operações de 

crédito, o que poderia derivar problemas em virtude do despreparo técnico dos bancos para 

a expansão de suas carteiras de crédito. Portanto, a nova estratégia de negócio dos 

bancos, calcada na expansão de suas carteiras de crédito, poderia ser prejudicada pela 

potencial inadimplência, emergida desta expansão do crédito, sem as necessárias medidas 

de incremento à qualidade em sua concessão. 

 

PUGA (apud Soares, 2001) afirma que houve aumento do total de créditos concedidos 

pelos bancos, principalmente no segundo semestre de 1994. Mas a partir de 1995, o 
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crescimento teria sido bem mais lento em função do aumento da inadimplência. Diz ele 

que: 

 
 “Nos primeiros meses do Plano Real, a perda das receitas com o “floating” foi compensada pelo aumento das operações de 

crédito, favorecidas pelo rápido crescimento econômico decorrente da estabilização. Contudo, a diminuição do ritmo de 

crescimento da economia no segundo trimestre de 1995, decorrente da adoção de uma política monetária e creditícia 

altamente restritiva devido à crise mexicana, tornou inevitável o ajuste nos bancos. Os créditos em atraso e em liquidação 

cresceram substancialmente” 

 
Compatível com as observações de PUGA está o relato de BRAGA (apud Soares, 2001), 

em que o autor concorda com a expansão inicial do crédito, mas diz que em seguida houve 

um expressivo aumento da inadimplência. Diz ele: 

 
“O fim da inflação acabou por forçar um profundo ajuste nos bancos brasileiros. Neste ajuste podemos definir duas fases 

bem nítidas. Em um primeiro momento, verificou-se uma forte elevação das operações de crédito. Os motivos foram: 

i)busca, pelos bancos, de um modo de compensar a perda com o fim da inflação; e ii) a instalação de um quadro de 

otimismo que, junto com a melhor previsibilidade acerca do comportamento dos preços relativos na economia, elevou a 

demanda por empréstimos. No segundo momento, verificou-se, junto com a forte elevação dos índices de inadimplência, 

talvez em decorrência do otimismo exagerado, tanto dos bancos quanto dos tomadores acerca do desempenho da 

economia, graves dificuldades no sistema bancário, o que levou o governo a adotar várias medidas, das quais a mais 

popular foi o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro (PROER)” 

 

TROSTER (apud Soares, 2001) relata que a inflação crônica que predominava até então 

gerava consequências negativas para o desenvolvimento bancário brasileiro. As operações 

de longo-prazo não eram realizadas em função das incertezas que estavam embutidas em 

um prazo de operação mais longo, o que ajudava a promover a concentração das 

operações no curtíssimo prazo.  Os elevados ganhos dos “floats” ficaram reduzidos com a 

queda da inflação. No entanto, ele trata a inadimplência que afetou o setor bancário de 

forma distinta aos demais autores. A crise de inadimplência teria sido, para ele, o resultado 

da combinação de três causas: i) elevação do capital mínimo absoluto; ii) enxugamento da 

liquidez provocado pelo aumento dos compulsórios e iii) o aparecimento de problemas 

anteriores ao Plano Real (Bamerindus, Nacional e Econômico). Diz ele que: 

 
“Apesar das restrições ao setor bancário, como limitação de prazos, restrições a operações com cheques, compulsórios 

draconianos, etc, o sistema bancário como um todo aumentou de maneira expressiva. Indicadores, como o volume de 

operações de crédito ou cartões emitidos, mostram, de forma inconteste, que a atividade do setor mais que dobrou nos 42 

primeiros meses do Plano” 
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SOARES (2001) realiza uma estratificação do crescimento do volume de crédito concedido, 

classificando-os conforme a natureza da instituição financeira (se pública ou privada). 

Segundo o autor, os créditos concedidos pelos bancos privados antes do Plano Real - de 

1989 a 1994 - apresentavam tendência de crescimento. Após a implementação do Plano 

Real, estes bancos passaram a apresentar oscilações em torno do valor médio, ou seja, o 

volume total de crédito ficou relativamente constante. Por outro lado, os bancos públicos 

apresentaram redução do crédito concedido no início da década, ao redor de 15%, e nos 

dez anos seguintes não foram capazes de recuperar o nível observado no início da década. 

O Plano Real não afetou o volume de crédito destes bancos públicos porque, desde 1990, 

seus créditos já se mostravam estagnados. No entanto, afetou negativamente os bancos 

privados ao inibir o crescimento de seu volume de crédito concedido, tal como se 

observava antes do Plano Real. 

 

SOARES (2001) aponta que um outro fator de importância para a evolução do crédito neste 

período foi a adesão do Brasil ao Acordo de Basiléia, em Agosto de 1994. O objetivo deste 

Acordo é minimizar os riscos de insucesso da atividade bancária e prover maiores garantias 

para solvência e liquidez do sistema bancário internacional6.  

 

A exigência de composição de percentuais mínimos de capital criou dificuldades para os 

pequenos bancos, restringindo a concorrência do setor, em um momento em que havia 

necessidade de estimulá-la. Ao impor um fator de ponderação de 0% aos ativos, como 

recursos em caixa, reservas junto à Autoridade Monetária, Títulos Públicos Federais (Letras 

Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional, Notas do Tesouro Nacional, Letras do 

Banco Central, Bônus do Banco Central, etc), além de reservas em moeda estrangeira 

depositadas no Banco Central; criou-se um estímulo para a alocação da carteira de crédito, 

primordialmente, em títulos públicos federais, em detrimento da expansão do financiamento 

ao setor produtivo privado. Portanto, os ativos bancários sofreram crescimento após o 

Plano Real, mas seu crescimento derivou-se principalmente da maior exposição aos títulos 

públicos federais.  

                                                 
6 A adesão ao Acordo deu-se com a Resolução  2.099 do Banco Central. Esta resolução estabeleceu a sistemática de cálculo do PLE (Patrimônio 

Líquido Exigível) dos bancos, em função do risco dos ativos bancários. O PLA (Patrimônio Líquido Ajustado) foi regulamentado quatro anos 

mais tarde, com a Resolução 2.543, de Agosto de 1998. 
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Pode-se dizer que os autores analisados nesta seção, de forma geral, foram unânimes em 

mostrar que a estabilidade econômica promovida pelo Plano Real provocou um ajuste nos 

bancos, que passaram a redirecionar suas estratégias de negócio de tal forma a suprir a 

ausência dos ganhos inflacionários até então obtidos. A priori, acreditava-se que os bancos 

reagiriam ao fim de suas receitas inflacionárias através de uma estratégia orientada ao 

corte de despesas tal que provocasse um maciço fechamento de agências, em função de 

uma administração orientada para o corte de custos com pessoal e outras despesas 

operacionais. No entanto, o que se observou foi que, em resposta à queda de receitas 

bancárias por float, o sistema financeiro se reorganizou para uma expansão das operações 

de crédito bancário, em resposta ao crescimento relevante do volume de depósitos 

bancários ocorridos com a estabilização da moeda.  

 

É fato também que, como forma de equilibrar sua lucratividade, os bancos logo teriam que 

aumentar suas operações de crédito em uma escala a qual não estavam preparados. O 

Banco Central antecipou sua atuação, elevando todas as taxas de reservas compulsórias 

para depósitos a vista e poupança, alarmado com a debilidade na saúde do sistema 

financeiro que a ampliação do crédito pudesse provocar, e com um novo aquecimento da 

demanda que pudesse provocar novos surtos inflacionários. Como resultado, a expansão 

quase que desordenada do crédito que ocorreu ainda assim, combinada à falta de preparo 

para avaliações de crédito, provocaram um aumento generalizado da taxa de inadimplência 

do setor bancário. 

 
2.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE PRUDÊNCIA REGULATÓRIA NA 
CONCESSÃO DE CRÉDITO 
 
Segundo CARVALHO (2004), entre os poucos consensos estabelecidos na literatura 

econômica, existe um de que o sistema financeiro exibe uma dinâmica especial que o 

distingue dos demais setores da economia. Trata-se do risco sistêmico caracterizado pela 

suscetibilidade do sistema às chamadas corridas bancárias7. Entre outras razões, é por isto 

que as instituições financeiras contam com regulamentação específica, que as coloca sob 

limites conservadores de atuação, uma vez que exercem funções que podem gerar efeitos 

                                                 
7 Embora as instituições assumam o compromisso com os depositantes de manter, em espécie, seus depósitos à disposição para saques, uma fração 
destes é usada para financiar empréstimos, muitas vezes ilíquidos e arriscados. 
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prejudiciais para o restante da economia, caso sejam atingidas por interferências ou 

perturbações. 

 

A lentidão dos procedimentos jurídicos que impossibilitava a recuperação de empréstimos 

em inadimplência foi observada a partir do processo de reestruturação da economia 

brasileira e com a expansão desordenada da demanda por crédito. Este novo cenário  

acabou alterando radicalmente a forma de atuação das instituições financeiras. Também 

revelou um alto grau de ineficiência na gestão dos negócios e dos riscos presentes nos 

setores industriais e comerciais, demonstrado pela deficiência na recuperação de 

empréstimos concedidos pelos bancos e pela elevação da inadimplência. (Albuquerque, 

2005) 

 

Por mais criteriosa e seletiva que seja a avaliação para a concessão do crédito, o resultado 

final da operação só será conhecido quando do recebimento ou não do valor pactuado na 

operação, em seu vencimento. Esta ausência de certeza quanto ao recebimento futuro do 

montante concedido em crédito dá origem ao risco das operações bancárias, o que cria a 

necessidade de uma maior prudência na gestão, sobretudo do provisionamento de recursos 

para devedores duvidosos. 

 

A constituição de provisão para créditos em liquidação duvidosa representa, nos balanços 

patrimoniais das empresas, de acordo com NIYAMA e GOMES (apud Albuquerque, 2005), 

uma estimativa de perda provável dos créditos a receber, em atendimento aos Princípios 

Fundamentais da Contabilidade, em especial às necessidades de Prudência e 

Conservadorismo. 

 

Ao reconhecer as dívidas de difícil recebimento, a empresa deve, conforme relata JONES 

(apud Albuquerque, 2005), estimar as prováveis perdas em fluxos futuros de recursos e 

efetuar uma reserva conhecida como provisão para dívidas ou créditos de difícil liquidação. 

Portanto, o termo “provisão para devedores duvidosos (PDD)” guarda uma relação direta 

com a incerteza quanto ao recebimento futuro e, conseqüentemente, com a perda de 

substância econômica de um crédito, destinando-se a cobrir perdas prováveis e estimáveis 

nas operações. 
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A prática da provisão para créditos de liquidação duvidosa (conhecida, em terminologia 

contábil, como PDD) é considerada uma das principais categorias de despesa das 

instituições financeiras, cujo grau de importância e relevância para o processo de 

intermediação financeira é alto. BEATTI et al. (apud Albuquerque, 2005) valida esta idéia  

citando que a provisão para devedores duvidosos é o item de despesa mais elevado das 

instituições financeiras dos principais países do mundo e o seu correto reconhecimento e 

mensuração é crucial para a estabilidade da instituição e do sistema financeiro global. 

 

No Brasil, ao longo do tempo, foram editadas algumas normas contábeis que 

regulamentaram a questão de provisionamento de crédito das instituições financeiras. Em 

especial, duas normas contábeis serão brevemente relatadas a seguir. 

 

2.2.1 Medidas de Supervisão Bancária 
 
2.2.1.1 Resoluções sobre provisionamento para operações de crédito 
 

A provisão para operações de crédito foi realizada, durante um certo período de tempo, 

somente com base em operações de crédito em atraso. Entretanto, ao se adotar uma regra 

em que se interpõe uma relação direta entre a constituição da provisão e o atraso nos 

recebimentos das operações, deixa-se de abranger a amplitude de outras possíveis origens 

do risco nas atividades de crédito. Segundo PARENTE (apud Albuquerque, 2004): 

 
“ o atraso é mais que um indicativo de risco elevado; ele é também o sintoma que antecede uma perda efetiva. A vinculação 

da constituição de provisões apenas a partir do não-recebimento das operações de crédito desautoriza o caráter prospectivo 

e estimativo da definição de provisão”. 

 

Para suprimir esta deficiência regulatória, a Resolução n° 1.748/90 já estabelecia em seu 

Artigo 1°, inciso X, a possibilidade de provisionar, na sua totalidade, os créditos cujas 

condições não estivessem todas preenchidas para a classificação de um crédito como em 

liquidação: 

 

ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO 1.748/90 “ Determinar que os bancos múltiplos, bancos comerciais .... transfiram para as contas de 

crédito em liquidação os seguintes créditos considerados de difícil liquidação...IX) Outros créditos de difícil liquidação, que possam 

ser efetivamente comprovados pelas Instituições perante o Banco Central do Brasil ou a critério deste. 
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Com a possibilidade de provisionamento de todos os créditos que não necessariamente 

possuam todas as condições descritas para a classificação de um crédito como em 

liquidação, identifica-se que o Banco Central já tentava se aproximar do conceito 

probabilístico de perda, avançando conceitualmente a questão ao permitir que a provisão 

não fosse somente amparada pelos atrasos decorrentes do não-recebimento das 

operações. Tratava-se de uma brecha, em que ficava facultado às instituições financeiras 

provisionar valores expressivos quando, na realidade, as provisões poderiam ser inferiores 

ao risco real da carteira. 

 

Diante da ausência de uma padronização e de uma homogeneidade dos procedimentos 

contábeis adotados, verificou-se que a Resolução n° 1.748/90 não estava mais adequada 

para suprir as necessidades do mercado interno e externo, motivo pelo qual esta norma foi 

revogada e substituída pela Resolução n° 2.682/99, adequando-a aos padrões 

internacionais. Um dos aspectos considerados na discussão de uma alteração à esta 

resolução dizia respeito à classificação das operações em créditos em atraso e em 

liquidação, regulado exclusivamente pelo prazo de inadimplência, desconsiderando o risco 

potencial do tomador. 

 

Portanto, a Resolução n° 1.748/90, em substituição à Resolução n° 1.675/89, e que foi, 

posteriormente, revogada e substituída pela Resolução n° 2.682/99; estabelecia critérios 

para a inscrição de valores monetários nas contas de curso anormal e de provisão para 

créditos de liquidação duvidosa. Esta Resolução surgiu, inicialmente, em função da 

necessidade de se incrementar o rigor da classificação dos créditos concedidos para o 

setor público. Constituiu-se, a partir de então, em uma uniformização das regras de 

provisionamento para créditos concedidos para ambos, o setor público e privado. 

 

As regras de provisionamento previstas na Resolução n° 1.748/90 baseavam-se, a exemplo 

da resolução anterior, na observação dos atrasos nos pagamentos e da suficiência da 

cobertura proporcionada pelas garantias das operações. Neves e Viceconti (apud 

Albuquerque, 2005 ) afirmam: 
 

“... o termo Provisões refere-se à despesa com perdas ou com a constituição de obrigações que, embora já tenham seu fato 

gerador contábil ocorrido, não podem ser medidas com exatidão e têm, portanto, um caráter estimativo”.  
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Em 1999, com o objetivo de melhorar a avaliação dos riscos de crédito do tomador, 

levando-se em conta indicadores da capacidade futura de pagamento, foi editada a 

Resolução n° 2.682/99, em substituição a anterior. O quadro abaixo sintetiza as principais 

diferenças conceituais inerentes a cada uma das normas, embora o Banco Central tenha 

adotado, em seus bancos de dados, critérios de homogeneização das séries históricas de 

crédito, formadas a partir destas duas resoluções. Esta homogeneização das séries é 

importante para o teste que se empreenderá mais adiante neste trabalho.  

 
Tabela 2 – Principais características entre as Resoluções n° 1.748/90 e n° 2.682/99 

Característica Resolução n. 1.748/90 Resolução n. 2.682/99 
Regra básica sobre o 

reconhecimento de PDD 
Ocorria em função dos atrasos e da 

cobertura proporcionada pelas 

garantias das operações 

Nível de risco indicado pela 

classificação das operações de 

crédito 

Metodologia para 
provisionamento das operações 

Ausência de regra prospectiva para 

possíveis perdas na carteira de 

crédito.  

Padronização, adequação e 

harmonização dos procedimentos 

contábeis das normas brasileiras 

aos padrões internacionais 

Classificação das operações Pautada no prazo de inadimplência Considera o risco potencial do 

tomador dos recursos e a 

constituição de PDD em bases 

tecnicamente adequadas. 

Distribuição das operações Não previa a segregação por tipo de 

cliente e atividade econômica 

Segregadas por tipo de cliente e 

atividade econômica 

Classificação do risco do cliente Não prevista Quanto maior a classificação, maior 

será a provisão. 

Metodologia para classificação 
das operações nos níveis de risco 

Baseada fortemente nos 

vencimentos dos atrasos 

Distribuída em ordem crescente 

Percentuais incidentes sobre o 
valor dos créditos atualizados 

20%, 50% dependendo das 

garantias e 100% das contas de 

crédito em liquidação 

De 0% a 100%, de acordo com a 

classificação no nível de risco, AA a 

H 

Constituição de provisões com 
base em estimativas preventivas 

Tentativa de se aproximar do 

conceito probabilístico de perda, 

porém, baseado no fato ocorrido 

Preventiva e muda a cultura do 

crédito 

Crédito ao Setor Público Uniformizou as regras de 

provisionamento 

Uniformização foi mantida, sem 

excepcionalidade no tratamento 

Informação contábil Não trata do risco potencial do 

tomador dos recursos e da 

aderência aos procedimentos 

adotados internacionalmente 

Possibilita aos usuários melhor 

análise do risco das operações de 

forma mais clara para a tomada de 

decisão 

               Fonte: Albuquerque, 2005. 
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2.2.1.2 A Resolução n° 2.682/99 e a importância do provisionamento de crédito 
 

Esta resolução reformulou os critérios de composição das provisões para devedores 

duvidosos (PDD) das instituições financeiras.  

 

O Voto BCB 454/99, que destacava a necessidade de reformulação no trato da matéria, 

ressaltou a importância de harmonização entre os procedimentos nacionais e 

internacionais, em face da globalização dos mercados, da integração com outros países e 

da importância do fortalecimento de uma supervisão bancária consolidada. Alguns dos 

motivos destacados que beneficiaram a edição da Resolução n° 2.682/99 e que culminaram 

na discussão são: 

 
I. classificação das operações de crédito, até então, em atraso e liquidação, pautada somente no prazo de inadimplência, 

desconsiderando o risco potencial do tomador dos recursos; 

II. tratamento dado aos créditos objetos de renegociação; 

III. tratamento dispensado aos créditos de longo-prazo, assim considerados aqueles cujo prazo original de contratação seja superior 

a 36 meses; 

IV. falta de aderência aos procedimentos adotados internacionalmente. 

 

A revisão dos critérios realizada pela nova norma abrangeu uma caracterização dos riscos 

de crédito existentes nas carteiras comerciais das instituições financeiras, o que resultou 

em uma maior padronização contábil e em um decorrente aumento da comparabilidade das 

demonstrações financeiras. 

 

No que diz respeito à compatibilização internacional dos procedimentos contábeis, motivo 

de discussão do Voto BCB, a Resolução n° 2.682/99 incorporou as normas do Acordo de 

Basiléia8. A adesão do Brasil a este Acordo se deu em 1994, através da Resolução n° 

2.099/94, que instaurou este tratamento regulamentar da exposição ao risco das operações 

das instituições financeiras.  

 

Há evidências de que a adoção destas regras supõe maior capitalização dos bancos. 

ROCHA (apud Albuquerque, 2005), por exemplo, destaca a importância de uma maior 

                                                 
8 O Acordo da Basiléia, através de documento intitulado International Converge of Capital Measurements and capital standards, foi assinado em 
1988 pelos dez maiores bancos centrais do mundo (G10), sendo posteriormente aderido pelos demais países. Este documento previa forte 
adequação do capital dos bancos, em todo o mundo, ao novo ambiente dos mercados financeiros. 
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capitalização dos bancos, diante dos novos padrões de provisionamento para operações de 

crédito, estabelecidos pela Resolução n° 2.682/99. Isto porque a adoção de um maior 

número de níveis de provisionamento (de AA até H) tende a afetar o patrimônio líquido dos 

bancos, obrigando-os a uma adequação de capital – às vezes até mesmo exigindo uma 

maior capitalização prévia - para a manutenção de seus níveis de alavancagem, uma vez 

que este procedimento contábil é realizado ex-ante. 

 

Os quadros abaixo demonstram a importância percentual do provisionamento de crédito, 

com relação ao ativo bancário dos 50 maiores bancos brasileiros, conforme reportado pelo 

Banco Central. Até Dezembro de 1999, os dados foram reportados semestralmente. A partir 

desta data, os dados passam a ser apurados trimestralmente. A provisão para crédito de 

liquidação duvidosa representou, em média, ao longo do período de Junho/1997 a 

Dezembro/2004, 2,2% do total dos ativos dos 50 maiores bancos brasileiros. Estes quadros 

demonstram também a importância percentual das despesas com intermediação financeira 

em provisionamento de crédito, como porcentagem do resultado bruto dos 50 maiores 

bancos brasileiros. Esta percentagem representou, em média, ao longo do mesmo período 

acima, 34% do resultado bruto dos 50 maiores bancos brasileiros. Este valor reflete uma 

importante conta dentro da composição de despesas financeiras dos bancos. 
 

Tabela 3- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa como porcentagem do total do ativo e despesas 
com provisionamento sobre o resultado bruto dos 50 maiores bancos brasileiros – Junho de 1997 a 

Dezembro de 2004  
Em Bilhões de Reais 

 jun/        

97 % 

dez/        

97 % 

jun/       

98 % 

dez/       

98 % 

jun/       

99 % 

Dez/      

99 % 

Provisão  8.4 1,3% 10.2 1,6% 10.5 1,6% 8.3 1,3% 7.8 1,1% 7.6 1,1% 

Total do 

Ativo 629.8 100,0% 648.9 100,0% 674.4 100,0% 640.6 100,0% 696.8 100,0% 689.5 100,0% 

Despesas 
com 

Provisão 4.48 39,9% 8.4 85,4% 7.6 64,3% 5.89 44,3% 8.51 48,5% 4.83 27,1% 

Resultado 

bruto 11.1 100,0% 9.8 100,0% 11.9 100,0% 13.1 100,0% 17.5 100,0% 17.8 100,0% 
 

 

 Mar/

00 % 

Jun/ 

00 % 

set/    

00 % 

dez/ 

00 % 

Mar/ 

01 % 

jun/ 

01 % 

set/ 

01 % 

Dez/ 

01 % 

mar/   

02 % 

jun/ 

02 

Provisão  28.1 3% 27.6 3% 20.0 2% 19.6 2% 20.3 2% 18.9 2% 18.8 2% 21.4 2% 22.2 2% 24.1 

Total do 

Ativo 826.8 

100

% 873.1 

100

% 872.1 

100

% 903.2 

100

% 970.7 

100

% 971.3 

100

% 1039.9 

100

% 1017.1 

100

% 1.054.1 

100

% 1.085.4 

Despesa

s com 

Provisão 

1.4 16

% 

2.9 16

% 

1.9 30

% 

4.8 32

% 

2.8 33

% 

7.4 48

% 

2.8 27

% 

8.2 38

% 

3.7 30

% 

7.4 

Resultad
o bruto 

9.3 100

% 

18.2 100

% 

6.3 100

% 

15.3 2% 8.6 100

% 

15.3 100

% 

10.5 100

% 

21.5 100

% 

12.5 100

% 

23.9 
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 set/ 
02 % 

dez/
02 % 

mar/
03 % 

jun/ 
03 % 

set/ 
03 % 

dez/
03 % 

mar/ 
04 % 

jun/0
4 % 

set/ 
04 % 

dez/ 
04 

Provisão  24.2 3% 25.8 3% 26.8 3% 23.2 3% 23.6 2% 23.7 2% 24.0 2% 24.5 2% 24.5 2% 24.7 

Total do 
Ativo 826.7 

100

% 873.1 

100

% 872.1 

100

% 903.2 

100

% 970.7 

100

% 971.3 

100

% 1.039.9 

100

% 1017.1 

100

% 1054.1 

100

% 1085.4 

Despesa

s com 

Provisão 

5.0 43

% 

10.0 30

% 

4.7 30

% 
8.1 28

% 
3.9 23

% 
7.1 21

% 
3.8 23

% 
7.3 23

% 
3.8 23

% 
7.0 

Resultad

o bruto 

11.7 100

% 

33.9 100

% 

16.1 100

% 
28.9 100

% 
16.7 100

% 
33.7 100

% 
16.4 100

% 
32.3 100

% 
16.7 100

% 
36.6 

 Obs: As percentagens refletem a provisão sobre Total do Ativo e despesas com provisão sobre resultado bruto 

Fonte: Banco Central do Brasil; elaboração do autor 

 

As normas de provisionamento de crédito previstos nesta Resolução serão explanadas 

mais adiante, quando então serão descritas as bases de dados utilizadas no tratamento 

empírico desenvolvido. 

 
2.2.1.3 Acordo de Basiléia  
 

A crescente exposição dos mercados a riscos de várias naturezas caracteriza um dos 

principais focos de preocupação e monitoramento dos órgãos reguladores. Em especial, o 

Acordo de Basiléia, firmado em 1988 pelo G-10, é fruto destas preocupações na regulação 

do setor em todo o mundo. 

  

Portanto, além de responder a uma necessidade interna de padronização contábil, a 

Resolução n° 2.682/99 significou um conjunto de normas de provisionamento que refletem 

os esforços internacionais coordenados pelo BIS – Bank for International Settlements, com 

a intenção de tornar cada vez mais regulamentado e difundido o gerenciamento de risco. 

Reflete os trabalhos do Comitê da Basiléia, cujo objetivo é a elaboração de padrões de 

supervisão, bem como recomendações e princípios para as melhores práticas de 

gerenciamento de risco no mercado financeiro. Estes princípios essenciais para uma 

supervisão bancária eficaz procuraram criar um ambiente de maior proteção ao Sistema 

Financeiro Mundial contra as eventuais crises bancárias geradas pela má administração de 

risco de crédito.  

 

O primeiro Acordo de Basiléia9 visa minimizar os riscos de insucesso das atividades 

bancárias, através do estabelecimento de maiores garantias para a solvência e a liquidez 

                                                 
9 O objetivo do trabalho, nesta parte, é tão somente explorar a existência de medidas prudenciais que impactem a atividade bancária. Neste 
sentido, a literatura que é descrita a seguir apresenta mais informações sobre o Primeiro Acordo da Basiléia (1988), relatando pouco sobre os 
critérios do Segundo Acordo, publicado em junho de 2004, e que, em grande parte, reflete ajustes ao primeiro. 
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do sistema bancário internacional. O foco principal deste documento foi a ponderação dos 

ativos bancários de acordo com os seus respectivos riscos de não-cumprimento das 

obrigações de uma contraparte (ou seja, o risco de crédito). Entre outras padronizações, o 

Acordo estabeleceu um conceito internacional para o que é capital10, além de definir 

padrões mínimos de requerimento de capital aos bancos11 para fazer frente à deterioração 

dos índices de solvência dos bancos internacionais ocorrida na década de 80. 

 

Após a implementação do Acordo, houve um intenso aperfeiçoamento dos sistemas de 

mensuração, controle e mitigação de riscos a que estão expostas as instituições 

financeiras. Posteriormente, foram editadas normas12 para classificação dos demais riscos 

de flutuação de preços (riscos de mercado), tais como flutuações nas taxas de conversão 

de moedas (risco cambial), de negociações compromissadas de taxas swap (risco swap), 

além dos riscos de perdas por falhas em processos, sistemas e erros humanos (risco 

operacional). 

 

Segundo SOARES (2001), o montante de capital de um banco é estabelecido em função de 

dois conceitos. O primeiro é proporcional à sua razão capital-ativo (inverso da 

alavancagem), ou seja, mostra quanto um banco necessita possuir em termos de 

patrimônio para que possa manter um certo nível de operações ativas. Portanto, este 

primeiro critério indica a proporção que o capital de um banco “sustenta” de suas operações 

ativas, sendo o restante financiado com recursos de terceiros. O segundo conceito refere-

se ao risco diferenciado das operações ativas, e as exposições a estes riscos assumidas 

pelas instituições financeiras, bem como as respectivas conseqüências em termos de 

patrimônio líquido constituído, caso deseje manter uma política de crédito menos 

conservadora.  

 

                                                 
10 O acordo prevê os itens que podem ser considerados como componentes do capital. Em outras palavras, ao aderir ao acordo, a Autoridade 
Monetária comprometeu-se a normatizar sobre quais contas dos balanços bancários podem ser consideradas como capital. A soma destas 
componentes, que formam o capital, ficou conhecida como Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), que depois foi substituído pelo Patrimônio de 
Referência (PR). Este PLA é formado pela soma dos valores contidos em duas categorias de contas, classificadas como de nível 1 e 2, sendo que 
as de nível 1 são integralmente consideradas na determinação do PLA e expressam o montante de capital social, reservas de capital, reservas de 
lucro livres de compromisso, além de outras contas, e as de nível 2, parcialmente consideradas na determinação do PLA, indicam as reservas de 
reavaliação, de contigências, reservas especiais de lucros não distribuídos, e outras. 
11 Com relação aos requerimentos de capital dos bancos, o Acordo estabelece uma nova sistemática de cálculo. Esta sistemática considera os 
vários ativos dos bancos e os seus respectivos riscos de perdas, a alavancagem padrão das instituições, permitindo ainda estimar o capital que o 
banco deve possuir, o que é conhecido como Patrimônio Líquido Exigível (PLE). Atualmente é definido pela Resolução 2.099, de 17 de agosto de 
1994, com alterações posteriores.  
12 Iniciou-se com a edição da Resolução 2.606/99, que abordava o risco de variação cambial, seguida pela Resolução 2.692/00, que trata das 
operações com taxas prefixadas e denominadas em reais. 
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Estas normas prudenciais se fazem necessárias, uma vez que os bancos assumem, em 

média, maiores riscos do que a média das empresas, o que os torna responsáveis pela 

classificação e ponderação de seus riscos e pela constituição de um nível mínimo de 

patrimônio para fazer frente à estes. Além disso, elas são importantes, sobretudo, porque 

os bancos operam com um maior grau de alavancagem do que as empresas não-

financeiras. 

 

As medidas adotadas no Brasil assumem um caráter relativamente mais conservador do 

que as prescritas pelo Acordo de Basiléia. O índice de adequação de capital-ativos 

ponderados pelo risco (APR) – chamado de “Índice de Basiléia” - no Brasil é de 11%, 

enquanto que o Acordo de 1988 estabeleceu um mínimo de 8%. Adicionalmente, o Acordo 

de 1988 estabeleceu faixas para ponderação dos ativos em uma escala que varia de 0% a 

100%, enquanto que no Brasil foi estabelecida uma faixa adicional de risco para créditos 

tributários, com ponderação de 300%. 

 

A fórmula para constituição do Patrimônio Líquido Exigível (PLE), com os demais riscos aos 

quais os bancos estão expostos é dada por: 

 

PLE13 = fator F x APR + SWAP + PRE + CAMBIO 
 

Em que APR = Ativo Ponderado pelo Risco; SWAP é o patrimônio exigido para cobertura dos riscos de crédito dos SWAPS, PRE é 

o patrimônio exigido para cobertura do risco de mercado de taxas de juros prefixadas, CAMBIO é o patrimônio exigido para 

cobertura do risco de mercado das posições expostas à variação cambial. 

 

Deste modo, através da adesão ao Acordo, impôs-se a necessidade de um maior nível de 

capitalização às instituições mais propensas ao risco14, dada a rigidez do parâmetro de 

alavancagem permitido. Sendo assim, a adoção deste acordo exigiu que os bancos 

assumam maior responsabilidade na condução de seus negócios com o maior 

comprometimento de seus recursos próprios ou através da exposição à ativos de menor 

risco.  
 

                                                 
13 Pela Resolução 2.891/2001. Fator F, definido pelas resoluções 2.099 e 2.891,  é o fator multiplicativo aplicável aos ativos ponderados pelo risco 
(APR) de 0,30 (trinta centesimos), a partir de 2 de janeiro de 2003. Já SOARES (2001) relata a constituição do PLE, antes da introdução de outros 
riscos de mercado, da seguinte maneira: PLE = α (∑tiri), onde α = razão capital-ativo = inverso da alavancagem = 1/a; a = alavancagem (ativo-
capital), ti = ativo i, ri = ponderação de risco do ativo i, (∑tiri) = ativo total do banco ponderado pelo risco.  
14 A este respeito, Saunders e Schumacher (apud Silva, 2005) apontam a existência de custos associados a requerimentos de capital.  



 72

Adicionalmente, no que diz respeito ao Acordo de Basiléia, a mesma resolução impôs 

quatro classificações de risco e suas respectivas ponderações aos ativos: 

 
1) Risco nulo – fator de ponderação 0% - para recursos em caixa, reservas junto à autoridade monetária, títulos públicos federais 

(LFTs, LTNs, NTNs, LBCs, e Bônus do Banco Central); 

2) Risco reduzido – fator de ponderação 20% - para depósitos bancários de livre movimentação mantidos em bancos, 

disponibilidades em moeda estrangeira e créditos tributários15; 

3) Risco reduzido – fator de ponderação 50% - para títulos estaduais e municipais, financiamentos habitacionais e aplicações no 

interbancário; 

4) Risco Normal – fator de ponderação 100% - para operações de empréstimos e financiamento, aplicações em ações, 

debêntures, títulos de dívida agrária, operações vinculadas a bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. 

 

Por prudência regulatória16 e para se estabelecer um critério comparativo, adotou-se 

também o conceito de Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), normatizado em 1998, e que 

representa o capital dos bancos. Estabeleceu-se que este PLA deve superar o PLE das 

instituições para que estas não tenham que realizar ajustes em suas posições.  
 

Após a incorporação de algumas emendas ao primeiro Acordo de Basiléia, e em razão da 

variedade e complexidade dos produtos e operações financeiras; em Junho de 1999, foi 

publicado e aberto a comentários públicos o documento que ficou conhecido como “Novo 

Acordo de Capital” ou “Acordo de Basiléia II”. Este “Novo Acordo de Capital” propôs uma 

nova estrutura para requerimento de capital baseada em três pilares: o primeiro trata de 

requerimentos de capital com base nos riscos de mercado e crédito, o segundo reforça a 

capacidade dos supervisores bancários na avaliação e adaptação dos requerimentos de 

capital às condições das instituições financeiras e o terceiro atribui papel importante à 

transparência e divulgação de informações ao mercado.  

 

Por todas estas razões, segundo SOARES (2001), é de se esperar que os bancos 

considerem um limite para concessão de operações de crédito, uma vez que aumentar este 

limite implicaria em elevar, a curto ou médio prazo, o capital das instituições. Segundo o 

autor, já que a lucratividade do banco é medida pela razão lucro-capital, este deverá 

postergar a ampliação de seu capital, agindo em benefício da maximização de sua taxa de 

lucro, mesmo ainda quando o PLA for superior ao PLE (caso em que o banco não necessita 

ajustar nem o capital, nem as operações de crédito).  

                                                 
15 Mais adiante, o crédito tributário passou a uma ponderação de 300% 
16 O conceito de PLA foi estabelecido a partir da Resolução n ° 2543/98. 
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Para tanto, passa a aplicar um percentual maior dos seus recursos em ativos que não 

exigem correspondência em capital. Da mesma forma, quando um banco reduz o volume 

de crédito concedido, reduz também a sua razão lucro-capital. Entretanto, a queda da 

lucratividade ocasionada pela queda das operações de crédito pode não ser suficiente para 

forçar o banco a aumentar seu patrimônio líquido, desde que ele possa aumentar as 

aplicações em títulos públicos federais – com menor ponderação - e recompor a sua 

margem de lucro. Sugere SOARES(2001) que um banco que optar pela manutenção do 

capital, pela redução do crédito e pelo aumento da carteira de títulos públicos federais, 

possivelmente, apresentará um índice de lucratividade superior ao banco que optar pelo 

aumento de capital. 

 

Ainda segundo SOARES (2001), a principal mudança prevista em virtude da adesão do 

Brasil ao Acordo de Basiléia, é a realocação dos recursos das aplicações bancárias. Nesta 

redistribuição das aplicações, ficam favorecidos os ativos de pequena ponderação de risco 

e prejudicados os de elevada ponderação. Esta tendência foi sugerida pelo próprio Banco 

Central em Nota para Discussão Interna: 

 
“O critério de ponderação zero para os financiamentos destinados ao governo federal é danoso à “performance” do sistema 

econômico. À medida que o Banco Central considerar este critério para aqueles recursos, exigindo percentuais mínimos de 

capitalização do sistema financeiro, criará interesses para que se desloquem recursos da atividade produtiva para o setor público”. 

(Maia e Malan, 1998, apud Soares, 2001) 

 

2.3 REVISÃO DE ALGUNS ESTUDOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO 
 
Esta parte da dissertação procura descrever alguns dos trabalhos mais recentes 

desenvolvidos no Brasil sobre o funcionamento do canal de crédito desta economia, lato-

senso. Adicionalmente, apresenta alguns modelos da literatura internacional sobre a 

interação deste canal com algumas das regulamentações prudenciais vigentes.  

 
2.3.1 Modelo de Sobrinho (2002)  
 

Entre 1994 e 2001, o volume de crédito total no Brasil reduziu-se de 37 % do PIB para 27%. 

O quociente Crédito-PIB tem se mostrado historicamente reduzido, “vis-à-vis” outros países 
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emergentes semelhantes. Em razão da pequena participação do crédito no PIB brasileiro, o 

canal do crédito tem sido, intuitivamente, visto como um vetor não tão relevante para 

transmissão de política monetária. Entretanto, contrariamente à esta hipótese, SOBRINHO 

(2002) endossa com testes empíricos indicando que o canal de crédito no Brasil funciona 

como importante vetor de transmissão da política monetária. 

 

Através de dados agregados de concessões de crédito bancário e do mercado monetário, o 

autor mostrou que os empréstimos bancários determinados por condições de mercado são, 

predominantemente, de curto-prazo e destinados a financiar o capital de giro das 

empresas. Por conta desta última característica, a economia deve reagir rapidamente aos 

choques de política monetária.  

 

O autor realizou alguns procedimentos empíricos. Primeiro, desenvolveu um teste de 

causalidade de Granger com base em equações bivariadas, em nível e em primeira 

diferença das variáveis. Procurou demonstrar os resultados para a hipótese nula de que as 

variáveis de interesse não-Granger causam o produto. As variáveis de interesse são: 

agregado monetário (M1), taxa Selic, crédito, taxa cobrada sobre os empréstimos e spread. 

 

Através da tabela abaixo, depreende-se que a hipótese-nula não é rejeitada para o 

agregado monetário (M1) e spread, qualquer que seja a sua especificação. No entanto, a 

tabela mostra também que a taxa Selic e a taxa cobrada sobre os empréstimos contêm 

informação relevante para prever o nível e a taxa de variação do produto, com um horizonte 

de até seis meses. O agregado de crédito possui poder preditivo somente nos modelos em 

nível (não apresentando significância em primeira diferença). 
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TABELA 4 – Teste de Granger bivariado realizado por Sobrinho (2002) (Out-1996 a Dez-2001) 
Ho: Variável não-Granger Causa Produto Ho: Produto não-Granger Causa Variável Modelo Lag 

M1 Selic Cred Taxa Spr. M1 Selic Créd Taxa Spr. 

Nível 2 0,859 0,005*** 0,044** 0,003*** 0,204 0,007*** 0,716 0,022** 0,469 0,057* 

Nível 3 0,956 0,001*** 0,054* 0,001* 0,490 0,000*** 0,865 0,061* 0,809 0,088* 

Nível 6 0,843 0,015** 0,046** 0,020** 0,432 0,015** 0,602 0,375 0,562 0,092* 

Nível 9 0,989 0,213 0,057* 0,226 0,619 0,070* 0,837 0,817 0,621 0,467 

1.Dif 2 0,833 0,015** 0,398 0,020** 0,988 0,058* 0,925 0,477 0,865 0,286 

1.Dif 3 0,869 0,008*** 0,606 0,026** 0,930 0,011** 0,660 0,400 0,672 0,202 

1.Dif 6 0,92 0,223 0,240 0,378 0,864 0,114 0,612 0,384 0,312 0,169 

1.Dif 9 0,95 0,432 0,265 0,489 0,954 0,445 0,873 0,665 0,409 0,544 

      * - Rejeição a 10% 

      ** - Rejeição a 5% 

     *** - Rejeição a 1% 

 

Através dos testes de causalidade de Granger, o autor conclui que i) a taxa Selic é um bom 

previsor do produto, ii) o agregado monetário (M1) praticamente não afeta o 

comportamento da atividade econômica, e iii) em geral, as taxas de juros e o crédito 

Granger causam o produto nos modelos mais parcimoniosos (com menos lags), o que 

confirma a idéia de que a economia brasileira reage rapidamente aos choques de política 

monetária.  

 

O autor estima também alguns VARs. Os VARs17 foram estimados tendo como variáveis: a 

produção industrial, a taxa de inflação, M1, títulos públicos federais e a taxa Selic, assim 

como em BERNANKE e BLINDER (1992). Ao estimar Funções de Resposta a Impulso 

(FRIs), o autor verifica que os bancos reduzem a oferta de crédito e aumentam o spread 

bancário, após momentos de aperto monetário, o que termina por afetar negativamente a 

atividade econômica, gerando uma evidência empírica que favorece a tese de canal de 

crédito. Além disso, as FRIs mostram que o mercado de crédito e a economia real reagem 

muito rápido às inovações monetárias: um aperto monetário aumenta a carteira de títulos 

públicos em poder dos bancos e reduz os recursos disponíveis para empréstimos, o que 

provoca elevação do custo do crédito e reduz o ritmo de atividade econômica, 

principalmente dos setores intensivos em capital de giro. 

                                                 
17 Foram desenvolvidos a partir da decomposição de Cholesky, em que os choques que afetam a primeira variável também afetam 

contemporaneamente as demais variáveis, mas os choques sobre as demais não afetam a primeira variável. A ordenação do teste seguiu alguns 

trabalhos do Banco Central, colocando-os na ordem de produto, taxa de inflação, M1, títulos, Selic e indicador do mercado de crédito. Isto quer 

dizer que choques no produto afetam a taxa de inflação mas, contrariamente, choques na taxa de inflação não afetam o produto 

contemporaneamente, e assim por diante. 
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2.3.2 Modelo de Graminho e Bonomo (2002) 
 

GRAMINHO e BONOMO (2003) realizaram alguns testes empíricos que refutam o Canal de 

Empréstimos Bancários (Bank Lending Channel) no Brasil. Para atestar a sua existência, 

no entanto, os autores tentaram provar duas de suas condições necessárias. 

Contrariamente ao esperado, eles chegaram à conclusão de que uma política monetária 

contracionista diminui os impactos sobre o crédito bancário, fomentando-o, uma vez que 

relaxam as restrições de liquidez das instituições financeiras. 

 

A primeira condição de existência diz que é necessário que existam empresas banco-

dependentes, incapazes de substituir empréstimos por outras fontes de financiamento, sem 

sofrerem custos por esta substituição. GRAMINHO e BONOMO (2002) validam esta 

primeira condição após a análise de Balanços Patrimoniais de 224 empresas. O objetivo 

desta primeira análise é calcular a participação percentual dos empréstimos bancários no 

total de financiamento de terceiros das empresas. Para tanto, os autores calcularam a 

proporção da Dívida Financeira Total em relação ao Financiamento de Terceiros (Passivo 

Total menos Patrimônio Líquido) e em relação ao Financiamento Total (Passivo Total). No 

ano 2000, a Dívida Financeira Total representava, em média, 41% do Financiamento de 

Terceiros e 22% do Financiamento Total. Confirmando a essencialidade dos recursos 

bancários, os autores chegaram ao resultado de que 63% do financiamento de terceiros 

ocorre na forma de dívidas bancárias. 

 

A segunda condição diz que o Banco Central deve ser capaz de alterar a oferta de crédito 

dos bancos através de sua política monetária. Através de instrumentos de política 

monetária – com os quais o Banco Central pode retirar reservas do sistema financeiro-, os 

bancos devem ter reduzida sua capacidade de gerar financiamento a terceiros através de 

um funding (passivo) sujeito ao recolhimento compulsório (tais como depósitos à vista). 

Entretanto, podem emitir outros instrumentos de captação que não estejam sujeitos ao 

recolhimento compulsório, como os Certificados de Depósito (CDs). Caso o teorema de 

Modigliani-Miller18 não se aplique, é de se esperar que o setor bancário não consiga 

                                                 
18 Novamente, o Teorema de Modigliani-Miller (1958) diz que a estrutura de capital dos bancos não é capaz de influenciar as decisões reais dos 
agentes. Quando o teorema se aplica, os bancos são indiferentes às formas de financiamento. Assim, a sua não existência permite com que os 
bancos possuam custos na substituição por fontes alternativas de financiamento.  
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compensar uma queda de suas reservas através de um ajuste na exposição aos títulos que 

mantêm em carteira, ou gerando fundos através da emissão de novos títulos.  

 

Dando prosseguimento à prova desta segunda condição de existência, os autores realizam 

uma série de testes com microdados. São utilizados dados de balancetes mensais de 291 

instituições financeiras, entre os meses de 1994 e dezembro de 2001, dividindo-as em 

“grandes”, “médias” e “pequenas”.  

 

Assim, o tamanho dos bancos é utilizado como proxy de acesso ao crédito. Além disso, 

utiliza-se um índice de liquidez como variável representativa da posição financeira dos 

bancos. Portanto, como hipótese, caso exista um Canal de Empréstimos Bancários (Bank 

Lending Channel), é de se esperar que o impacto da política monetária sobre a oferta de 

crédito seja maior para os bancos que apresentam balanços menos líquidos “vis-à-vis” os 

mais líquidos. Por esta razão, é de se esperar que os pequenos bancos – que, geralmente, 

possuem balanços menos líquidos - possuam uma restrição de liquidez mais ativa do que 

os grandes bancos e, portanto, seus empréstimos devam reagir mais a choques de política 

monetária. 

 

Os autores realizaram um tratamento empírico em dois estágios. O primeiro estágio é 

realizado através de uma cross-section, que envolve o volume de empréstimos concedidos 

(Lit) como variável dependente e uma variável independente defasada representativa da 

liquidez dos bancos (Bit-1). 

 

∆ ln Lit = ρ + Σ αij ∆ ln Lit-j +βtBit-1 + εit     (2.4) 

 

Supõe-se, assim, que os bancos com maior B19 seriam os mais capacitados a amortecer os 

impactos dos choques de financiamento externo, através da venda de seus estoques de 

ativos líquidos.  

 

                                                 
19 A variável B é construída através da razão entre o somatório da conta Títulos e Valores Mobiliários e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 

subtraída a conta de Revendas a Liquidar – Posição Financiada, no numerador e, Total Geral do Ativo subtraídas as contas Compensação e 

Revendas a Liquidar – Posição Financiada, no denominador. 
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A regressão acima foi calculada para cada segmento da amostra: bancos grandes, médios 

e pequenos. Desta forma, encontrou-se um βt para cada um dos segmentos e para cada 

um dos meses analisados, constituindo-se em uma série temporal para cada uma das sub-

amostras. Este coeficiente βt representa a sensibilidade do volume de empréstimos à 

estrutura financeira do banco. 

 

Em um segundo estágio, avaliou-se o impacto da política monetária - representado pela 

variação da taxa de juros- sobre a sensibilidade dos empréstimos à estrutura dos bancos, 

com uma regressão temporal do tipo: 

 

βt = η + ΣΦj∆ rt-j + +ut         (2.5) 

 

Assim, se existe um canal de empréstimos bancários, o impacto da variação da taxa de 

juros (r) sobre a sensibilidade do crédito bancário (βt), em relação à estrutura do seu 

balanço patrimonial (representado pelos coeficientes Φ’s) deve ser positivo e significativo. 

Esta suposição se vale da hipótese de que o prêmio de financiamento externo aumenta 

para bancos que possuem um menor acesso aos mercados de capitais (bancos menores). 

Assim, se os bancos grandes têm meios de substituir suas fontes de financiamento, a 

validade empírica das hipóteses ocorre quando a soma dos coeficientes Φ é 

estatisticamente não significativa. 

 

Para se captar a existência de outros fatores, como choques de capital, realiza-se uma 

segunda versão da regressão com o ingresso do produto industrial nominal e real, 

desazonalizados. 

 

βt = η + ΣΦj∆ rt-j + Σγj∆produtot-j+ut         (2.6) 

 

GRAMINHO e BONOMO (2002) chegaram à resultados que não corroboram a existência 

de um Canal de Empréstimos Bancários no Brasil. As estimações mostram que um choque 

positivo na taxa de juros exerce um impacto negativo sobre os coeficientes βt dos bancos 

(que mostra a sensibilidade da variação do volume de empréstimos em relação ao índice 

de liquidez). Estes resultados indicam que um aumento de taxa de juros reduz a 
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sensibilidade do crédito à estes choques, o que sugere que as restrições de liquidez ficam 

menos severas. 

 

A soma dos coeficientes Φ’s estimados é dada pela tabela abaixo. Abaixo dos valores Φ, 

são dados os respectivos valores p. 

 
TABELA 5 – Teste realizado por Graminho e Bonomo (2002)  

 Versão Univariada(Juros) Versão Multivariada  
(Juros e PIB) 

 Nominal Real Nominal Real 
-0.0027 -0.0933 -0.0023 -0.1052 Total 
(0.0134) (0.0165) (0.0610) (0.0159) 

0.0021 0.0117 0.0016 -0.0001 Grandes 
(0.0330) (0.7508) (0.1560) (0.9985) 

-0.0009 0.0057 -0.0021 -0.0346 Médios 
(0.5850) (0.9229) (0.2594) (0.5936) 

-0.0032 -0.1261 -0.0025 -0.1270 Pequenos 
(0.0256) (0.0142) (0.1383) (0.0288) 

Fonte: Graminho e Bonomo (2002) 

 

Para análise do canal do crédito, utiliza-se em um segundo momento como variável, os 

chamados “créditos livres”. Para uma possível aproximação, os autores criaram uma 

variável de crédito restrito que consiste no crédito total menos alguns tipos de 

financiamentos rurais, habitacionais e de desenvolvimento. A estimação com esta variável 

construída não possui, no entanto, resultados significativamente distintos aos anteriores. 

 

Por último, os autores realizam ainda um teste empírico relacionando os lucros dos bancos 

com os seus lucros defasados e com taxas de juros reais enfrentadas por bancos grandes, 

médios e pequenos, além do total de bancos. Este teste mostra a existência de uma 

relação positiva entre variações na taxa de juros e lucros bancários. 

 

Os autores chegam à conclusão de que elevações nas taxas de juros relaxam as restrições 

de liquidez dos bancos. Isto porque estes aumentos das taxas de juros provocam um 

incremento de seus lucros, o que gera um aumento de seu financiamento interno. Desta 

forma, este movimento deve provocar uma menor dependência de depósitos bancários 

para financiamento de empréstimos, uma vez que ao demonstrar maior financiamento 
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interno, diminuem-se os custos de agência para captação de recursos externos, o que os 

permite compor seus passivos bancários de forma mais fácil. 

 
2.3.3 Modelo de Suzuki (2002) 
 
Existem inovações financeiras que intensificam o canal de crédito. SUZUKI (2002), por 

exemplo, relata que a introdução de exigências mínimas de capital é uma destas 

inovações. Em seu paper, o autor procurou mostrar de que forma a adoção do Acordo de 

Basiléia, dentro do arcabouço institucional japonês, intensificou o canal através do qual um 

choque exógeno influencia a concessão de empréstimos bancários. A conclusão é que um 

choque monetário contracionista aumenta as exigências mínimas de capital dos bancos, o 

que faz com que as instituições de menor patrimônio reduzam seus empréstimos de forma 

a atingir os padrões exigidos. 

 

Uma vez que no Japão é comum que os bancos componham seus ativos com ações das 

empresas para quem realizam empréstimos, parte do numerador do quociente de capital-

ativos ponderados pelo risco20 torna-se vulnerável às mudanças nos preços destas ações. 

Além disso, já que nos cálculos de exigência de capital, os ativos de maior risco recebem 

maior ponderação do que ativos de menor risco, o autor evidencia uma substituição de 

ativos, ao menos temporariamente, para se atingir os níveis de capital exigidos. Este 

movimento torna a indústria bancária mais propícia à queda do volume de empréstimos 

concedidos, após a queda do preço das ações, reforçando o canal de crédito dos balanços. 

 

Argumenta SUZUKI (2002) que antes da adoção do Acordo de Basiléia, existiam sistemas 

de regulação bancária bastante heterogêneos entre os países. Os Estados Unidos, em 

especial, apresentavam órgãos reguladores bastante conservadores que impunham regras 

de capital mais severas do que outros países, o que, ao mesmo tempo, tornava seus 

bancos menos competitivos “vis-à-vis” outros bancos internacionais. Este dilema entre 

prudência e competitividade só foi resolvido com as discussões internacionais e, mais 

tarde, com o consenso dos demais reguladores de que seria saudável a adoção de um 

                                                 
20 Lembrando que o acordo define dois tipos de capital: Nível 1 (principal) e Nível 2 (suplementar), em que impõe-se que o padrão de capital 
exigido se dê por: (Tier 1+ Tier 2 – Componentes Dedutíveis)/(Σwi.ai)≥0.08, onde wi.ai denotam o valor do enésimo ativo e sua ponderação. 
Assim, o nível (tier) 1 é considerado o núcleo do capital e o nível (tier) 2 é considerado como capital suplementar. 
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acordo mundial desta natureza, o que deixaria todos os competidores em situação 

semelhante. Entretanto, a adoção de exigências de capital ponderadas pelo risco nos 

Estados Unidos provocou a queda dos empréstimos concedidos. 

 

SUZUKI (2002) constrói um modelo em que o canal de crédito interage com as exigências 

regulatórias de capital. Neste modelo, o agente possui duas opções de investimento: uma 

opção mais arriscada e outra mais segura. Entretanto, para realizar o projeto de 

investimento, a empresa deve buscar recursos no mercado, sendo que se o projeto falhar, 

haverá inadimplência da empresa com relação à estes recursos tomados. Portanto, por 

conta de uma probabilidade de falhas nos resultados do projeto, semelhante ao modelo de 

TOWNSEND (apud Bernanke, Gertler e Gilchrist, 1994), o credor deverá auditar o tomador, 

o que será repassado e encarecerá o valor dos recursos externos para estes. Assim, o 

investimento é realizado com base em recursos externos que possuem um prêmio de 

financiamento externo mais alto. Neste modelo considera-se que o banco também realiza 

sua decisão de empréstimos, simultaneamente, devendo escolher qual a melhor opção de 

aplicação de seus recursos. Esta decisão será, entretanto, precedida de uma análise risco-

retorno por parte dos bancos. 

 

Existem várias empresas risco-neutras, cada qual possui um projeto de investimento de 

maior risco. A cada unidade de insumo para estes projetos, espera-se que seus lucros 

esperados difiram entre as empresas. Portanto, cada empresa conhece o lucro esperado 

de seu projeto isoladamente e deve decidir pela realização do projeto ou pela manutenção 

de ativos sem risco. Algumas das hipóteses do modelo são: 

 

1) O montante de recursos internos é dado por SF, que é suposto igual para todas as 

empresas. 

2) SF é menor que 1, tal que 0< SF<1; portanto, a empresa necessita um volume de 

recursos externos (1- SF) para completar o projeto. 

3) As empresas tomam recursos emprestados dos bancos. Os bancos, por sua vez, 

são heterogêneos porque possuem diferentes volumes de recursos internos e 

depósitos, dados por SB e D, respectivamente. Assim, os bancos devem fazer uma 

decisão de carteira baseado na composição de ativos de maior risco, como 

empréstimos, e de menor risco, como títulos do governo.  
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Supõe-se que os bancos compõem seus ativos com ações de empresas para as quais 

emprestam recursos. Os recursos mantidos por um banco devem seguir a seguinte 

condição: 

 

SF (i) < SB < SF (i)+ SF (j) para i,j=1,2,… i=j      (2.7) 
 

onde i e j são os índices de empresas. Aqui supõe-se que haja uma relação de um único 

banco com uma única empresa. 

 

Deduz-se por esta condição que os recursos externos tomados pela empresa i são 

inferiores aos recursos internos do banco do qual se toma recursos que, por sua vez, é 

inferior aos recursos externos das empresas das quais se mantêm ações e para as quais 

se empresta recursos.21 

 

O repagamento da dívida assumida pela empresa depende do sucesso do projeto. Caso 

não logre total sucesso, a empresa pagará o montante que conseguir até o valor limite de 

X, que é o valor esperado do repagamento. Já que o principal da dívida é 1- SF, e a taxa de 

juros é rL, então, a taxa de juros esperada será dada por: 

 

rL=X/(1- SF ) – 1            (2.8) 
 

Como há probabilidade de default, o custo esperado de uma auditoria será repassado ao 

tomador de recursos, o que deve tornar os recursos externos mais caros do que os 

internos. 

 

Impõe-se, como na lógica financeira tradicional, que os empréstimos e o desenvolvimento 

do projeto ocorra somente se o seu retorno esperado for superior àquele de oportunidades 

de investimento alternativas. De forma a permitir que este modelo interaja com as 

exigências mínimas de capital, deriva-se abaixo novas condições. Primeiro, supõe-se que o 

passivo de um banco seja composto por recursos de depósitos (D) e por recursos internos 
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(SB), fazendo com que estas instituições constituam: 1) ativos de risco (L), 2) ativos sem 

risco, como títulos de governo (B), e 3) invistam em ações de empresas tomadoras de 

recursos (SF). 

 

Suponha que o banco seja dotado de recursos internos e que não tenha passivos no 

período 0. Se SB é o valor dos recursos internos, este será o passivo do banco neste 

período. Vale a condição SF
0.< SB, em que os recursos internos de uma empresa são 

inferiores aos do banco, quando uma empresa decide emitir ações no período 0, no valor 

de SF
0. Sabe-se que um banco adquire as ações de seu tomador, antes da realização do 

empréstimo, compondo seu ativo em SF
0. A partir da aquisição das ações, criam-se 

depósitos no banco, a partir do período 1, o que dá aos bancos maiores recursos para a 

realização de empréstimos. 

Entretanto, as ações adquiridas sofrem mudança de valor ao longo do tempo, sendo SF
1 

seu valor no período 1. Neste momento, o ativo dos bancos passa a ser composto por L 

(empréstimos), B (títulos) e SF
1 (ações), sendo o passivo composto por D, SB e SF

1 - SF
0. Se 

o banco estiver sujeito às exigências de capital, ele deverá realizar investimentos 

observando as condições futuras de seus balanços. Esta alteração do balanço prevista pelo 

modelo é sumarizada abaixo: 
TABELA 6– Balanço de um Banco Hipotético por Suzuki (2002) 

Antes do Empréstimo Depois do Empréstimo 

Ativos Passivos Ativos Passivos 

SF
0  

Caixa 

SB L, B e SF
1 D, SB e SF

1 - SF
0 

         Fonte:Suzuki(2002) 

 

Após o Acordo de Basiléia, os ativos passaram a ser ponderados de duas formas, dentro 

deste modelo: são dados valores de 0 a 1, de acordo com o grau de risco dos mesmos. 

Contabiliza-se também ganhos de capital latentes22, tal como aqueles realizados pela 

valorização das ações (SF
1 - SF

0), que devem ser impostos ao numerador do índice no 

                                                                                                                                                              
21 O autor utiliza-se do caso japonês para construir seu modelo. Neste modelo, observa-se que os bancos emprestam recursos à empresas, ao 
mesmo tempo em que compõem seus ativos com ações emitidas por estas mesmas empresas. Portanto, o índice de exigência de capital está sujeito 
às oscilações de preço das ações. 
22 O acordo da Basiléia possibilitou que os bancos contabilizem 45% de seus ganhos de capital latentes pela propriedade de ações de empresas no 
cálculo do capital nível 2. Assim, a queda do preço de ações provoca queda do Nível 2 (numerador) no cálculo do mínimo de capital exigido. 
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tempo 1. Portanto, a condição mínima de capital exigida, no período 1, tal como na 

definição realizada em nota de rodapé anterior, é dada por: 

 

SB + β.(SF
1 - SF

0)/B.0+(L+SF
0).1 ≥α              (2.9) 

 

Em que α e β são constantes positivas, com valores na prática do acordo de 0.08 e 0.45, 

respectivamente. Portanto, de acordo com esta restrição, um banco deve se decidir pelo 

empréstimo a uma empresa, no período 0. 

 

Substituindo pelo valor esperado do preço da ação (SF
1), no período 0, dado pelo operador 

esperança, a restrição de exigência de capital torna-se: 

 

SB + β.(E(SF
1) - SF

0)/(L+SF
0) ≥α                     (2.10) 

 

Lembrando que os recursos externos obtidos, L, são dados por 1-SF
0, no que se obtém, a 

partir da substituição: 

 

SB≥ α+ β.SF
0  - β.E(SF

1)                           (2.11) 
 

Esta é a nova condição imposta pela exigência de capital. Portanto, SB tem um valor 

mínimo abaixo do qual os bancos não realizam seus negócios. Além disso, para se chegar 

ao valor de E(SF
1), ou seja, ao valor esperado da ação, pode-se aproximá-la pelo valor do 

patrimônio da empresa, do que se conclui que se a empresa fizer o projeto, este patrimônio 

será dado pelo resultado do investimento menos o valor devido pelo empréstimo no período 

1. O resultado esperado do projeto é λ, dentro da hipótese de distribuição normal deste 

valor. Assim, o patrimônio da empresa que realiza o projeto será dado por: 

 

E(SF
1)= λ-(1+ rb)(1- SF

0) – M(c, rb, SF
0, λ),              (2.12) 

 

Substituindo, tem-se que a condição de exigência mínima de capital dos bancos será dada 

por: 

 

SB≥ α+ β.SF
0  - β[λ-(1+ rb)(1- SF

0)- M(c, rb, SF
0, λ)],     (2.13) 
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sendo λ, rb, SF
0,c, as variáveis exógenas. 

 

Se SBmin é o valor mínimo para satisfazer a equação acima, então: 

 

SBmin=α+ β.SF
0  - β[λ-(1+ rb)(1- SF

0)- M(c, rb, SF
0, λ)].      (2.14) 

 

O impacto de um aumento em rb será dado pela sua diferenciação parcial, com relação a rb, 

tal que: 

 

∂ SBmin /∂rb= β[(1- SF
0)+Mrb]>0                           (2.15) 

 

O que quer dizer que quando a taxa de juros livre-de-risco (rb) sobe, um banco terá que ter 

um patrimônio inicial mais alto para realizar empréstimos, com as demais variáveis 

mantidas constantes. Em outras palavras, a elevação da taxa de juros faz com que os 

bancos com baixo patrimônio não possam expandir seus empréstimos, já que fugirão das 

exigências de capital futuras impostas. Assim, se muitos bancos desistirem de expandir 

seus volumes de crédito, muito provavelmente o agregado de crédito irá cair. 

 

Diferenciando-o parcialmente com relação a λ, gera-se: 

∂ SBmin /∂ λ=- β.[1-Mλ ] <0               (2.16) 
 

Isto quer dizer que se o resultado financeiro esperado do projeto piora, será exigido do 

banco um maior patrimônio inicial . Assim, a deterioração macroeconômica fará com que 

bancos com baixo patrimônio reduzam o volume de empréstimos concedido. Em outra 

situação: 

 

∂ SBmin /∂ SF
0 = - β[(MS0f)- rb]<0                    (2.17) 

 

Ou seja, a queda do patrimônio das empresas exige que os bancos tenham um volume de 

recursos internos maior. O resultado é que a queda do preço das ações das empresas faz 

com que os bancos com baixo patrimônio inicial não consigam atingir as mínimas 
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exigências de capital, reduzindo o volume de empréstimos disponível para as empresas 

banco-dependentes.  

 

Sumarizando o modelo: 

 

• Um aumento em rb (aperto monetário)  exige maior SBmin, dados SF
0,, λ, c 

• Uma queda em λ (resultado esperado do projeto)  exige maior SBmin,dados rb , SF
0 , 

c 

• Uma queda em SF
0 (queda do preço das ações)  exige maior SBmin , dados rb , λ e c 

 
2.3.4 Modelo de Bercara e Licandro (2001) 
 

Este modelo sugere que os empréstimos têm um caráter pró-cíclico e que a percepção de 

risco-retorno varia de acordo com o ciclo de negócios: durante os booms, os bancos 

sentem-se mais atraídos por riscos, o que os fazem manter uma maior participação 

percentual de sua carteira em crédito. Caso contrário, nas recessões, esta participação 

tende a se encolher. Existem, entretanto, duas formas de se observar esta questão, ambas 

consistentes com a idéia de que variam com o ciclo de negócios: a primeira aponta que o 

risco se eleva durante as recessões e cai durante booms; a segunda diz que o risco se 

eleva durante os booms e que isto se materializa durante as recessões com um maior 

número de defaults. 

 

A justificativa teórica para a regulação prudencial reside no problema de risco moral: os 

bancos sofrem menos incentivos para que ajam de forma conservadora no longo-prazo, já 

que não internalizam os efeitos negativos das possíveis falhas bancárias. Assim, o modelo 

supõe uma diferença substancial entre a função de utilidade do banco maximizador de 

curto-prazo e do regulador, este último representando fundamentalmente os interesses 

sociais e, em especial, os depositantes de pequeno porte que possuem menos informações 

do que a média dos agentes. Além disso, há uma extensa literatura que aponta quase que 

consensualmente a idéia de que, embora a regulação prudencial aumente a saúde do 

sistema financeiro, ela estimula também a volatilidade do crédito, ajudando a ampliar o ciclo 

de negócios. 
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No modelo de BERCARA e LICANDRO (2001) formaliza-se a idéia de que, em geral, a 

regulação prudencial não exacerba o ciclo de crédito, uma vez que este crédito seria ainda 

mais volátil na ausência destas regras. Assim, para ajustar o ciclo de crédito, a primeira 

melhor solução consistiria em exigências regulatórias (taxas de provisionamento) que 

variassem através do tempo, dependendo da fase do ciclo em que se encontra a economia, 

o que é difícil, já que o regulador deveria identificar exatamente este período do ciclo. A 

segunda melhor solução seria exigir das instituições a determinação de provisões com base 

em perdas esperadas ao longo do ciclo.  

 

Assim, sugere-se um modelo para determinar o nível ótimo de crédito. O modelo diz que o 

portfólio de um banco representativo (P) é formado por dois tipos de ativos: títulos (B) e 

empréstimos (C), tal que P=B+C. Se c é a proporção dos empréstimos no portfólio de um 

banco, então: 

 

c=C/P  (2.18) 
 

Os dois ativos diferem em risco e retorno. Os seus retornos são dados por: 

 

rc>rb
23

 , em que c e b representam empréstimos e títulos, respectivamente. 

 

O risco de crédito é dado pela condição: 

0<Θ<1    (2.19) 
 

O risco de default dos títulos é tido como nulo e dado por: 

Θb=0   (2.20) 
 

Assumindo que esta economia possui ciclos, então: 

y=Y-Y*  (2.21) 
 

                                                 
23 Assume-se que as taxas sejam constantes ao longo do ciclo de negócios, muito embora, não o sejam realmente. Entretanto, o spread entre as 
taxas de retorno variam com o ciclo. 
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Em que Y é o produto efetivo e Y* é o nível do produto potencial. O fato estilizado que diz 

que o risco de crédito eleva-se nas recessões e cai ao longo dos booms é capturado pela 

função Θ(y), tal que Θ´(y)<0. O nível de depósitos de um banco representativo é dado por 

D=D0. 

 

Para introduzir a idéia de regulação prudencial, formaliza-se a exigência de capital tal que 

Kmin = Kb.B + Kc .C, com Kb = 0 e Kc >0. Desta forma, a exigência de capital para uma 

unidade de empréstimos será dada por Kc. Se o custo de oportunidade de uma unidade de 

capital for r, mantido constante ao longo do tempo, o custo de uma unidade de crédito será 

k=r.Kc. As provisões para crédito de liquidação duvidosa serão dadas por uma fração α>0 

do volume total de empréstimos não-performáticos.  

 

Se as provisões são calculadas com base em empréstimos não-performáticos e não-

colateralizados, o valor atual do colateral deve ampliar o padrão dos ciclos econômicos. 

Portanto, os resultados obtidos com relação à política de provisão serão válidos de acordo 

com a avaliação do colateral que se faz ao longo do ciclo de negócio. Assim,  

Θ(y)=λ(y)-ρ(y) (2.22) 

em que λ representa a probabilidade de perda com crédito e ρ é o valor do colateral.  

 

Portanto, o volume de provisão para perdas será dado por: αΘ(y). 

 

Ao resumir todos os argumentos, tem-se que o retorno esperado de uma unidade da 

carteira bancária será representado por: 

 

Μp=(1-c).rb +c{rc.[1- Θ(y)]- αΘ(y) – k}   (2.23) 
 

O retorno esperado por unidade de crédito inclui o retorno bruto esperado (ganhos gerados 

a partir de empréstimos que performam) menos os custos relacionados às restrições 

regulatórias, sejam elas provisões para empréstimos ou exigências de capital. Assume-se 

que se os bancos conseguem recuperar uma fração (1-α) dos empréstimos não-

performáticos, então a restrição das provisões mede corretamente as perdas esperadas. A 

percepção de risco do banqueiro é otimista em booms e pessimista em recessões; 
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portanto, coeteris paribus, os retornos esperados da carteira dos bancos cresce durante 

booms e esta condição é dada por: 

 

∂ Μp / ∂y>0   (2.24) 
 

Ao mesmo tempo, este retorno decresce com uma regulação mais impositiva: 

 

∂ Μp / ∂k<0 e ∂ Μp / ∂α<0     (2.25) 
 

O risco de default associado à carteira do banco será determinado pelo volume de 

empréstimos não-performáticos e pela parcela do crédito no total dos ativos do banco. O 

risco por unidade de ativo será dado por: 

 

Θp =c.Θ(y)   (2.26) 
 

Coeteris paribus, o risco de crédito diminui durante os booms (∂Θp/∂y<0). Das equações 

acima, deriva-se a curva de possibilidade de investimentos, que interliga os retornos 

esperados aos riscos, para todo c: 

 

µp = rb+ [(rc - rb – k)/ Θ(y) – (rc + α) ]x Θp = rb + TMT.Θp     (2.27) 

 

A declividade da equação é a taxa marginal de transformação (TMT) de uma unidade de 

risco por uma unidade de retorno esperado. O banco representativo possui uma função de 

utilidade determinada por questões de risco e retorno: U (µp , Θp ) tal que ∂U/∂Μp = UM>0 e 

∂U/∂Θp = UΘ <0.  Uma hipótese adicional diz que o banco é avesso ao risco tal que a taxa 

marginal de substituição (TMS) será positiva - UΘ / UM >0. 

 

A condição de equilíbrio para o banco é derivada através da maximização da função sujeita 

à restrição µp. Em equilíbrio, a taxa marginal de substituição de consumo (TMS) é igual à 

taxa marginal de transformação (TMT) de risco em retorno: 

 

TMT = [ (rc - rb – k)/ Θ(y) - (rc + α) ] = - UΘ / UM  = TMS   (2.28) 
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Entretanto, se os bancos pudessem se eximir de exigências regulatórias de capital e da 

provisão para créditos de liquidação duvidosa, teríamos a seguinte equação de retorno: 

 

µp = (1-c).rb+c.{rc [1-Θ(y)]}         (2.29) 

 

Resolvendo o modelo, chega-se à seguinte condição de equilíbrio: 

 

TMT = [ (rc-rb)/ Θ(y) – rc]= - UΘ / UM  = TMS              (2.30) 
 

Portanto, quando as regras prudenciais não compõem o modelo, o custo de oportunidade 

do empréstimo é inferior e, portanto, a TMT é superior. Isto significa que o banco irá compor 

uma parcela maior de sua carteira em crédito, de forma a escolher uma combinação risco-

retorno derivada de um maior TMS. Este resultado ocorre para todo y, independentemente 

de considerações cíclicas.  

 

Portanto, a partir deste modelo, não se pode concluir que as normas prudenciais 

exarcebam um credit crunch. Durante booms, os bancos percebem a combinação de risco-

retorno associada aos empréstimos às empresas mais conveniente, o que os tornam mais 

expostos à risco de crédito em suas carteiras. Nas recessões, a participação de crédito das 

carteiras cai.  Entretanto, o desenho correto de normas prudenciais suaviza este padrão 

cíclico do crédito, sem a minimização de ferramentas para se resolver os problemas de 

risco moral. Em outros modelos, o efeito de exacerbação das flutuações macroeconômicas, 

provocado por imposições regulatórias, seria um custo já que emergiria a necessidade de 

se mitigar os problemas de risco moral e de solvência do sistema bancário. 

 

Além disso, o modelo mostra que durante as expansões econômicas, o risco percebido 

pelo banqueiro é menor e, assim, o custo de oportunidade dos empréstimos se reduz. Do 

contrário, o risco de default sobe durante as recessões, o que faz com que os empréstimos 

se tornem mais caros, tornando a recuperação econômica mais lenta. Diferentemente da 

idéia que atribui às exigências de capital uma parte relevante da volatilidade da oferta de 

crédito bancário, como em Blum e Hellwig (1995, apud Bercara e Licandro, 2001), o que, 

portanto, reforçaria as flutuações macroeconômicas; este modelo conclui que o movimento 

do crédito é pró-cíclico e tende a ficar mais tênue com a adoção de exigências regulatórias, 
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como o Acordo de Basiléia e o provisionamento de crédito. Neste modelo, as imposições 

regulatórias tornam menor a variabilidade da oferta de crédito, o que reduz a ampliação dos 

ciclos de negócios.   
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CAPÍTULO 3  

UM TESTE EMPÍRICO PARA O BRASIL 
 
Esta seção da dissertação procura testar a hipótese da presença de um canal de crédito no 

mercado brasileiro que, adicionalmente ao canal monetário, funcionaria como vetor de 

transmissão de política monetária. Ou seja, procura analisar a hipótese de que no Brasil 

funcionaria um mecanismo em que, após momentos de aperto monetário, os credores 

seriam compelidos a reduzir seu volume de crédito concedido aos diferentes setores de 

atividade e níveis de risco, e em diferentes intensidades. A hipótese é que esta redução do 

total de crédito concedido deva refletir um incremento nos graus de exposição ao risco que 

os tomadores e suas operações de crédito oferecem a seus credores, originários destes 

movimentos de aperto monetário, o que é reforçado em função de critérios normativos. 

Supõe-se que os choques monetários devam provocar um aumento generalizado dos 

riscos do ativo bancário, com uma correspondente exigência em capital, além de 

incrementar as suas necessidades de provisionamento de crédito. Uma vez que um 

aumento de capital é muito custoso e as despesas com provisionamento de crédito são 

significativas para os bancos, estes procurarão reduzir a sua exposição à este tipo de ativo, 

oferecendo um menor volume de crédito marginal aos tomadores de maior risco inicial e 

para todos os tomadores, aqueles em carteira ou fora dos mercados. Adicionalmente, 

sugere-se que o aumento da taxa de juros básica provoca uma recomposição das carteiras 

dos bancos, de forma a ajustá-las às novas condições de risco-retorno, tomando-se 

inclusive em consideração que, do ponto de vista normativo, o crédito onera mais 

intensamente as exigências de Basiléia, em termos dos ativos ponderados pelo risco, “vis-

à-vis” os títulos públicos federais. É por esta razão que torna-se provável que, caso os 

bancos consigam contornar a queda de suas rentabilidades, com a diminuição do crédito 

concedido, a partir de uma maior exposição à títulos públicos federais; eles preferirão fazê-

lo24.  

 

Em especial, através dos dados utilizados, este teste se utiliza de uma proxy para medir a 

importância das práticas contábeis e regulatórias do sistema financeiro no funcionamento 

                                                 
24 Como já citado, esta pretensa “perversidade” das normas regulatórias com relação a uma maior facilidade de expansão do crédito para o setor 
privado foi reconhecida pelo próprio governo, em nota para discussão de Maia e Malan (apud Soares, 2001). 
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de um canal de crédito e dentro dos mecanismos de transmissão de política monetária lato-

senso. 

 

Portanto, o canal de crédito que funciona através de uma menor oferta de crédito total, 

observada após momentos de aperto monetário, deve refletir os perfis dos tomadores e de 

suas condições financeiras, que se deterioram em maior ou menor grau, e que são 

observadas pelos bancos, refletindo-se na disposição voluntária em ofertar-lhes crédito. 

Mas mais do que isto, este canal deve refletir uma reação dos bancos com relação às 

exigências prudenciais e regulatórias, que exigem um redimensionamento de seus capitais 

e de seus custos, quando do aumento generalizado do risco das instituições, para 

manutenção de suas expectativas de rentabilidade. Como relata SOARES (2001), uma vez 

que a lucratividade do banco é medida pela razão lucro-capital, o banco deverá postergar 

ao máximo a ampliação de seu capital, agindo em benefício da maximização de sua taxa 

de lucro. Igualmente, deve expandir as suas operações de crédito, com zêlo, de tal forma a 

manter equilibrada as suas despesas com provisionamento, que são bastante significativas 

como demonstrado no segundo capítulo. 

 

A base de crédito utilizada para fins de provisionamento, que neste trabalho congrega uma 

harmonização das séries formadas a partir das definições das duas resoluções25, comporta 

dados da evolução do principal de créditos marginais - de novos tomadores e de tomadores 

com crédito já contratado -, e dos créditos já em carteira que transitam de uma classe de 

risco para outra, dentro de uma perspectiva temporal e a partir de mudanças na qualidade 

dos critérios utilizados nesta contabilização, respondendo aos atrasos e às mudanças de 

perfil de risco intrínsecas aos tomadores. Este principal mantém-se enquanto estão em 

vigência os contratos de crédito, sendo extraído das bases a partir de seu vencimento e 

amortização total.  

 

Portanto, supõe-se que, na vigência de choques monetários, coexistam dois movimentos, 

discriminados a seguir: 

 

                                                 
25 Resoluções 1.748/90 e 2.682/99 
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1) Queda generalizada do crédito concedido a todos os setores de atividade e níveis de 

risco dos tomadores, em intensidade diferenciada, mas em especial para aqueles que 

apresentam, previamente, pior qualidade dos balanços, em função de: a) um 

redimensionamento do ativo bancário respondendo às mudanças de custo de 

oportunidade do capital e às estratégias de alocação de carteira mais eficientes, em 

termos de risco-retorno, e b) uma maior exigência de provisionamento que este 

movimento deve gerar, o que encarece os custos bancários, comprometendo os lucros 

prospectivos e o patrimônio dos bancos, forçando uma adequação das exigências de 

capital estabelecidas. Além de que choques podem levar a uma piora na qualidade dos 

tomadores em carteira e, por isso, exigir maior provisionamento. 

2) Tendência geral a uma paulatina migração e reclassificação dos créditos para piores 

níveis de risco, em função da piora na percepção da qualidade dos critérios26 utilizados 

dentro das classes estabelecidas pelo Banco Central, o que aumentaria, 

potencialmente, o saldo das operações de crédito que possuem os maiores percentuais 

de provisionamento.  

 

Este mecanismo é sintetizado pelos quadros abaixo: 
 

FIGURA 1– SÍNTESE DO MECANISMO 

Aperto Monetário  Piora da condição financeira dos tomadores  Tendência a reclassificação dos créditos já contratados para piores níveis de 

risco  Tendência a um aumento do montante de provisionamento  Tendência a queda da rentabilidade dos bancos  Resposta dos bancos: 

queda do crédito total concedido       

 
FIGURA 2– MIGRAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS AO LONGO DO TEMPO 

 
         Choque Monetário                                                                                                                                                                                                                                                                          Tempo 

 
 

 

RISCO 
NORMAL 

RISCO 
NÍVEL 1 

RISCO 
NÍVEL 2 

Créditos Marginais 
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Fonte: elaboração do autor, baseado na harmonização das séries do Banco Central. 

Observações: as operações de crédito novas são classificadas sob o nível de risco da pior operação contratada por um tomador, que já está em carteira. Além 

disso, este movimento, indicado pelas flechas, reflete o atraso e a qualidade dos tomadores e suas operações. 

 

Portanto, após a piora das condições da economia, motivada por um choque monetário, e 

por conta dos limites prudenciais estabelecidos, é natural que os bancos passem a aplicar 

um percentual maior dos seus recursos em ativos que não exigem correspondência em 

capital ou que não onerem ainda mais as suas bases de provisionamento de crédito, de tal 

forma a minimizar os impactos sobre os seus resultados financeiros.  

 

Desta forma, com base nos critérios do Banco Central que impõem que as operações de 

crédito (recém contratadas ou antigas) sejam classificadas de acordo com a operação de 

maior risco do tomador27, é de se esperar que os tomadores que já possuem crédito 

contratado de pior nível de risco sofram mais intensamente através de uma menor oferta de 

crédito marginal. Isto porque, por conta destas regras, tomadores de maior risco acabam 

impactando mais fortemente as bases de provisionamento, tornando os banqueiros mais 

resistentes à oferta de crédito para estes, uma vez que tendem a onerar mais os custos 

bancários. Ao mesmo tempo, há uma tendência geral de reclassificação para piores níveis 

de risco de todos os tomadores, por conta do reflexo financeiro sobre toda a economia, o 

que intensifica este processo de queda do crédito marginal concedido ao seu universo. 

 

Deve-se lembrar que o canal de crédito decorre da existência de efeitos endógenos nos 

mercados de crédito, que alteram as condições financeiras das empresas de forma 

heterogênea, ampliando os problemas e custos de agência envolvidos na relação credor-

devedor. Em teoria, esta diferença de intensidade na concessão do crédito surge porque, 

em meio à queda do patrimônio líquido provocado por choques monetários, elevam-se os 

custos de agência para os tomadores em piores condições financeiras iniciais. 

Basicamente, este resultado emerge porque diminuem os colaterais e a possibilidade de 

financiamento de potenciais projetos de investimentos, por parte dos tomadores, o que 

aumenta os problemas de seleção adversa e risco moral. 

 

                                                                                                                                                              
26 Estes critérios serão descritos mais adiante. 
27 Por mais que a norma geral seja esta, a Resolução 2.682/99 possibilita exceções à esta regra para algumas operações específicas, analisadas 
segundo os critérios do tomador e da operação. Entretanto, utilizaremos aqui a regra geral desta resolução. 
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No teste que se desenvolve a seguir, toma-se como aproximação da intensidade dos 

“problemas de agência”, o grau de risco do tomador. Em função das resoluções, que 

classificam os créditos de acordo com um conjunto de critérios que refletem suas condições 

financeiras, supõe-se que os graus de risco diferenciados indiquem as diferentes condições 

patrimoniais dos tomadores. No entanto, pela ausência de microdados28 que 

possibilitassem a identificação do volume de crédito contratado por cada tomador e de seus 

respectivos graus de risco, realiza-se uma aproximação contábil agregada e ex-post com 

base em normatização do Banco Central. 

 
Como a maioria das evidências empíricas realizadas para o Canal dos Empréstimos 

Bancários - Bank Lending Channel29-, nesta parte do trabalho a evidência teórica do canal 

de crédito será testada através da metodologia de séries de tempo e, especificamente, a 

partir da estimação de modelos VAR30 (Vetores Auto-Regressivos). O modelo VAR segue 

uma estimação recursiva em que cada variável é explicada por suas próprias defasagens e 

pelos valores presentes e passados das n-1 defasagens das outras variáveis que compõem 

o sistema. A partir destes modelos VAR, é possível projetar Funções de Resposta a 

Impulso (FRIs), através das quais realiza-se o teste empírico que, conjuntamente com 

outras evidências, permite extrair as conclusões do trabalho. 

 
3.1 O MODELO 
 

Por mais que a política monetária no Brasil disponha de outros instrumentos para atingir os 

seus objetivos, pretende-se aqui atribuir o efeito de alterações de política, majoritariamente, 

às alterações da meta para taxa Selic. As alterações no nível desta ultima representam as 

mudanças na taxa de juros básica de curto-prazo da economia, que são determinadas pelo 

COPOM, uma vez por mês. Portanto, por mais que existam outros instrumentos à 

disposição, o teste realizado adiante assume que esta taxa, determinada pelo Banco 

Central e que norteia todas as demais taxas de juros de mercado, seja o principal 

instrumento de política monetária. É ainda mais natural utilizá-la, uma vez que o Regime de 

                                                 
28 O ideal seria a abertura dos dados da carteira de crédito dos balanços dos bancos por tipo de tomador e risco. No entanto, estes dados não são 
disponibilizados ao público em geral. 
29 Por mais que estejamos analisando aqui o Canal de Balanços Patrimoniais, ou seja, o Canal Amplo de crédito, em que se analisa todas as fontes 
de crédito e não só os empréstimos. 
30 Os coeficientes do VAR não serão reportados, uma vez que os resultados serão baseados nas FRIs geradas a partir dos mesmos, assim como em 
Bernanke e Blinder (1992). 
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Metas de Inflação brasileiro tem sido operado, quase que exclusivamente, através de 

mudanças desta taxa.  

 

Adicionalmente, a escolha da meta para taxa selic, como variável predominante de 

execução de política monetária, é reflexo do trabalho de BERNANKE e BLINDER (1992) e 

outros autores que demonstraram a relevância de taxa de juros semelhante, a Fed Funds 

Rate, para a definição da política monetária norte-americana.  

 

O foco das atenções deste teste e as conclusões que se derivam são reflexos, 

principalmente, de uma metodologia adotada para comparar as Funções de Resposta a 

Impulso (FRIs) projetadas para cada um dos modelos.  

 

A partir da observação destas funções é que se poderá inferir a presença do canal de 

crédito no mercado brasileiro; mais especificamente, este fenômeno pode ser aproximado 

pela observação da intensidade de resposta do saldo de crédito, em cada um dos modelos 

(formados pela classe de risco e ramo de atividade), em função de choques nas metas para 

taxa Selic. Adicionalmente, permitirá inferir eventuais migrações de crédito de uma classe a 

outra. 

 

Este teste realiza uma adaptação de KASHYAP e STEIN (1994), que observaram as 

respostas dos bancos norte-americanos a choques de política monetária. Estes autores 

dizem que no Canal de Empréstimos Bancários- Bank Lending Channel, um aperto 

monetário deve gerar um problema mais intenso para pequenas empresas em razão de sua 

maior dependência dos bancos, “vis-à-vis” as grandes empresas, que conseguem acessar 

outras formas de financiamento externo, não-bancárias. Outros autores chegaram a 

conclusões semelhantes de que, após momentos de aperto monetário, as condições de 

liquidez tornam-se especialmente piores para as pequenas empresas. Isto porque uma 

contração monetária, gerada por uma elevação da taxa de juros, provoca um declínio da 

atividade econômica, que erode, principalmente, o valor dos colaterais das pequenas 

empresas. Uma vez que o mercado de crédito precisa superar uma série de problemas de 

agência e de informação para que incremente o volume de crédito concedido, um choque 

no valor destes colaterais deve promover, primordialmente, uma queda da capacidade de 
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mitigar estes problemas, o que deve dificultar o financiamento externo das pequenas 

empresas.  

 

Portanto, com base nas evidências apresentadas em literatura e mediante a realização de 

algumas adaptações, um teste desta natureza assume duas premissas teóricas básicas: 

 

• A primeira delas diz que um aperto monetário leva a uma contração na capacidade 

de financiamento, medida pelo saldo de crédito concedido, para o setor dos 

tomadores como um todo. Em outras palavras, aumentos na taxa de juros básica 

devem provocar uma redução na oferta de crédito bancária concedida a todos os 

tomadores de recursos. No entanto, como cita SOBRINHO (2003), o crédito 

bancário deve responder lentamente às inovações monetárias, com uma defasagem 

de mais de seis meses, no caso norte-americano, em razão de sua rigidez 

contratual. Esta última observação foi também baseada em BERNANKE e 

BLINDER(1992), em teste em que os autores validaram esta hipótese 

desenvolvendo-a para o setor bancário daquele país. 

• A segunda premissa é de que há uma intensa migração/reclassificação de crédito 

para piores níveis de risco, a partir de choques monetários, fortemente motivada 

pela condições financeiras destes grupos de tomadores. Supõe-se que esta 

reclassificação, em resposta à nova condição financeira dos grupos31, aumente 

potencialmente a base de cálculo sobre a qual reside os maiores percentuais de 

provisionamento dos bancos, o que acaba pressionando-os a reduzir suas 

concessões de crédito marginais para todos os setores de atividade e níveis de 

risco. Fortalece esta hipótese a vasta evidência em literatura sobre a “perversidade” 

das exigências de Basiléia, que mostram a migração dos ativos bancários para 

títulos públicos federais, com ponderação de risco nula, em resposta à choques de 

taxa de juros. 

 

                                                 
31 Como será explicado adiante, com a harmonização das resoluções realizada pelo Banco Central, as operações foram classificadas em três níveis 
de risco, de acordo com os seus respectivos atrasos, tal como indica a Resolução 1.748/90. Os atrasos das operações, por sua vez, devem refletir a 
piora da condição financeira dos tomadores e de suas operações. Portanto, quando se afirma haver mudanças dos critérios para reclassificação 
destas bases de crédito sob os três níveis de risco, fala-se em mudanças dos estados destes critérios, qual seja, o grau de atraso das operações que, 
por sua vez, refletem a qualidade das condições financeiras dos tomadores.   
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O teste supõe a idéia básica de que haverá indícios de um canal de crédito caso coexistam 

indícios das duas premissas retrocitadas. Isto quer dizer, uma vez que os resultados 

empíricos indiquem: 

 

1) Uma queda do saldo de crédito concedido ao setor como um todo e 

2) Indícios de uma migração/reclassificação do saldo de crédito a tomadores de maior 

risco, dentro da gradação estabelecida pelo Banco Central. Isto se reflete pela 

resposta dos saldos de crédito, em cada uma das classes de risco, demonstrada 

pelas Funções de Resposta a Impulso (FRIs), após choques na meta para taxa 

Selic. Em outras palavras, uma vez que os créditos podem ser classificados, dentro 

de uma perspectiva temporal, em classes de risco crescentes32; espera-se que a 

partir de um choque na meta para taxa Selic mensal haja um aumento do saldo de 

crédito aos piores níveis de risco, de tal forma a indicar esta migração. 

 

Sumarizando, os modelos possuem como variáveis: 

 

1) Saldo das Operações de Crédito (ao final do mês) (doravante 

CRED_DEFL_SETOR) realizados pelo Sistema Financeiro Privado, ao longo do 

tempo, para cada um dos setores de atividade e níveis de risco classificados pelo 

Banco Central. Este saldo das operações de crédito inclui empréstimos, 

financiamentos, adiantamentos e operações de arrendamento mercantil concedidas 

pelas instituições financeiras privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

tal como descrito abaixo. Os dados foram informados segundo apuração contábil, 

pelo regime de competência, correspondendo ao valor presente da carteira. 

 

Para um melhor tratamento dos dados, procede-se um deflacionamento das séries 

de saldos de crédito (em bilhões de R$). Este deflacionamento toma como base o 

IGP-M mensal (com base 100, em Janeiro de 1997). Utiliza-se o IGP-M mensal, uma 

vez que é um índice bastante utilizado em contratos financeiros. A série inicia-se em 

Janeiro de 1997, próximo ao início das reuniões do COPOM (em Junho de 1996), e 

                                                 
32 As duas resoluções, que foram harmonizadas na construção da série utilizada pelo trabalho, prevêem a reclassificação mensal dos créditos com 
base nos critérios adotados e caso exista uma necessidade apurada pela instituição financeira. 
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termina em Agosto de 2004, último mês em que os dados encontravam-se 

disponíveis antes do início das análises deste trabalho.  

 

2) Metas para Taxa-Selic Mensal (doravante Meta_Selic_Mensal) – definidas com 

uma periodicidade mensal (mesmo que originalmente em bases anuais, 

transformadas em taxas mensais33). Esta variável foi utilizada como forma de 

adequar os modelos às alterações de condução na política monetária. A variável foi 

construída a partir da série de observações de meta para taxa Selic nominal. Trata-

se, portanto, da variável em que se mantém o foco principal das análises deste 

trabalho. Sua escolha reflete as decisões do COPOM, a cada reunião, e sobre a 

qual se balizam todas as demais taxas de juros do mercado. Estes dados foram 

extraídos do site do Banco Central, no histórico das taxas Selic do COPOM.  

 

3) PIB Mensal Deflacionado (doravante PIB_DEFL_MIL) – Assim como em KASHYAP 

e STEIN (1994), que demonstram a força explicativa desta variável em teste 

semelhante, esta variável é utilizada para explicar as variações do saldo total de 

crédito concedido a cada um dos grupos formados por ramo de atividade e nível de 

risco. Trata-se de uma série calculada pelo Banco Central do Brasil, e disponível em 

seu site. Para um melhor tratamento dos dados, procede-se um deflacionamento da 

série (em R$ bilhões) tomando como base o IGP-M ao longo do tempo. 

 

4) Taxas de inflação medidas pelo IPCA34 (doravante IPCA)– Adicionalmente, 

controla-se também os modelos pela inflação medida pelo IPCA   – Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo, como forma de detectar a influência da inflação no saldo de 

crédito concedido. Trata-se de uma série extraída do IPEADATA, mas construída 

pelo IBGE. Esta é mais uma das variáveis inseridas no rol de especificações 

desenvolvidas por KASHYAP e STEIN (1994) (no caso norte-americano, os autores 

utilizaram variações no CPI – Consumer Price Index).  

 

Deve-se, no entanto, fazer uma ressalva quanto à inferência individualizada, uma vez que 

se trata de uma análise agregada de dados. Isto quer dizer que os resultados indicam, 

                                                 
33 Trata-se de uma transformação à Taxa Over, uma vez que leva em consideração que o ano e o mês têm 252 e 21 dias úteis, respectivamente.  
34 IPCA é o índice oficial utilizado para operar o Regime de Metas de Inflação no Brasil. 
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muito provavelmente, tendências para o grupo de tomadores como um todo (naquele 

determinado setor de atividade e nível de risco) e não necessariamente para um tomador 

individual. Esta agregação tem a desvantagem de não permitir a mensuração das 

diferenças de cross-section. 

 

As observações utilizadas, em todas as variáveis que compõem os modelos, seguem uma 

periodicidade mensal. A série deste conjunto de observações inicia-se em Janeiro de 1997, 

indo até Agosto de 2004. Perfazem, assim, 92 observações ao longo do período 

assinalado.  

 

Para testar a hipótese, construímos a seguir estimações de modelos VAR para 3 setores de 

atividade e suas respectivas classificações de risco. Para fins de análise, foram 

selecionados os dados dos saldos das operações de crédito (ao final do mês) do Sistema 

Financeiro Privado, concedidos para a Indústria, Comércio e Pessoa Física. Ainda que 

representativos do total de crédito concedido, os demais setores de atividade que constam 

dos dados divulgados pelo Banco Central são relativos à tomadores de crédito que não 

necessariamente refletem critérios de mercado no volume de crédito que obtêm. Em outras 

palavras, muitos destes tomadores obtêm crédito dentro de programas com objetivos de 

política pública que diferem da lógica de concessão definida no mercado (como os 

chamados créditos direcionados, tais como são os empréstimos concedidos para os 

setores rural e imobiliário, que têm como principal finalidade desenvolver estas áreas, mas 

que possuem taxas controladas e alocação determinada legalmente).35 Por estas razões, 

preferiu-se por este corte de análise, em que se privilegiou os setores acima citados. 

 

A escolha por uma abordagem em VAR deriva de um modelo teórico, em que, a priori, não 

se tem certeza sobre quais variáveis do modelo são exógenas ou não. Como descreve 

ENDERS (1995): 

 
“When we are not confident that a variable is actually exogenous, a natural extension of transfer function analysis is to treat 

each variable symmetrically” 

                                                 
35 As políticas de crédito direcionado são realizadas com primazia pelo Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF). O primeiro 
banco é o principal agente do governo federal na execução de políticas de crédito para o setor rural e agroindustrial. O segundo é a grande 
incentivadora do crédito para o setor imobiliário. Além disso, esta modalidade de crédito, distribuída pelas instituições citadas, está sujeita às 
influências de apertos do ajuste fiscal do governo federal que podem forçar cortes e restrições em suas operações de crédito. Em razão de sua 
política de juros e alocação legalmente controladas, é de se esperar que estes agregados respondam menos às flutuações na política monetária.  
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Portanto, são descritos abaixo os modelos teóricos que levam em consideração as 

variáveis acima descritas, em cada um dos ramos de atividade e nível de risco36. ENDERS 

(1995) diz que as variáveis a serem incluídas no VAR devem ser selecionadas de acordo 

com o modelo econômico relevante que, neste caso, foi baseado em KASHYAP e STEIN 

(1994). 
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                           (4.4) 
 

Assim, são gerados VARs em sua forma padrão, tal que t=período; i=defasagens; p= ordem 

da defasagem máxima; εt0, εt1, εt2 , εt3  são os termos de erro das equações 4.1, 4.2, 4.3 e 

4.4, respectivamente; E(εt0, εt1, εt2 , εt3)=0; var(εt0, εt1, εt2 , εt3 )=σ2εt0, σ2εt1, σ2εt2, σ2εt3= σ2 e os 

termos de erros são serialmente não-correlacionados. Esta última condição é derivada do 

fato de que não existem efeitos contemporâneos entre as variáveis, como argumentado 

abaixo. 

                                                 
36 Estes VARs foram formulados com todas as variáveis tratadas, a priori, como endógenas, tal como desenvolve Sims (apud Pindyck, 1997) 
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Como em BERNANKE e BLINDER (1990), o modelo assume que é possível isolar uma 

medida direta de política monetária, cuja inovação37 pode ser interpretada como um 

“choque de política”. Em razão das defasagens de informação, impõe-se que estes 

choques de política sejam independentes dos distúrbios econômicos contemporâneos. 

Desta forma, se o indicador de política monetária é independente aos choques econômicos 

contemporâneos, não é necessário desenvolver um modelo estrutural explícito ou um 

sistema primitivo para explicar os efeitos inter-relacionados de política, o que torna as 

respostas das variáveis econômicas na forma padrão em efeitos genuínos de política 

monetária. 38 

 

3.1.1 OS DADOS 
 

3.1.1.1 FONTE E CRITÉRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA SÉRIE 
 

Além de ser compatível com os objetivos do trabalho, os dados utilizados no teste 

empreendido adiante levaram em consideração a credibilidade da sua fonte. 

Adicionalmente, pautou-se pela disponibilidade de dados construídos a partir de critérios 

tais que pudessem permitir a mensuração das premissas deste trabalho, ou que ao menos 

refletissem uma proxy que permite testá-las.  

Esta série se refere ao saldo das operações de crédito concedidas pelas instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Até Fevereiro de 2000, os 

procedimentos para classificação das operações de crédito do SFN eram estabelecidos 

pela Resolução N° 1.748/90, baseado exclusivamente no prazo de inadimplência, 

desconsiderando o risco potencial do tomador de recursos. 

De acordo com esta Resolução, os créditos eram classificados em:  

• Normal, quando vencidos até 60 dias;  

• Atraso, quando vencidos há mais de 60 dias e com garantias e,  

                                                 
37 Inovação tem o mesmo significado de choque, na linguagem econométrica de VAR. 
38 Trata-se de uma hipótese baseada em outro modelo da literatura. Esta suposição, ainda que talvez forte, já que os parâmetros dos efeitos 
contemporâneos são supostos nulos, faz com que os choques sejam processos estacionários, com média zero, variância constante, não-
correlacionados serialmente, além de que isola os efeitos e não permiti feedback entre as equações. Para a prova, ver Enders(1995) 
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• Em liquidação, quando vencidos há mais de 60 dias e sem garantias ou há mais de 

180 dias, com garantias suficientes.  

No entanto, a partir de março de 2000, com a implementação da Resolução N° 2.682/99, as 

operações de crédito passaram a ser classificadas em nove níveis, por ordem crescente de 

risco (AA, A, B, C, D, E, F, G e H), de acordo com os critérios mínimos a serem observados 

em relação ao devedor, amparados por informações internas e externas sobre seus 

garantidores e características da operação. Essa classificação é realizada pela instituição 

financeira e leva em consideração, em relação ao devedor, a sua situação econômico-

financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa, 

administração e qualidade dos controles, pontualidade e atrasos nos pagamentos, 

contingências, setor de atividade econômica em que atua, e limite de crédito. Caso o 

tomador seja pessoa física, deve-se levar em consideração a sua situação de renda e 

patrimônio. Com relação à operação, a classificação realizada pela instituição financeira 

deve levar em consideração a natureza e a finalidade da operação, característica de suas 

garantias, particularmente com relação a suficiência e liquidez, e montante do crédito39.  

Em resposta à esta resolução, as notas explicativas dos balanços patrimoniais dos bancos 

passaram apresentar a composição das carteiras de crédito, por nível de risco, através de 

duas classificações: créditos de curso normal, e curso anormal (parcelas vencidas e 

vincendas). 

A Resolução N° 2.682/99 prevê ainda a revisão mensal das operações dentro destas 

classificações, por nível de risco, em função de atraso verificado no pagamento de parcela 

do principal ou de encargos, e por ocasião da publicação de balancetes e balanços. Além 

disso, a constituição da provisão deve ser feita pela instituição detentora do crédito, com 

base em metodologia própria40 e com periodicidade mensal. Esta revisão deve observar os 

seguintes critérios: 

• Atraso até 14 dias, risco nível A, no mínimo; 

                                                 
39 O art. 3° da Resolução 2.682/99 diz que a classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico deve ser definida 
considerando aquela que apresentar maior risco, admitindo-se excepcionalmente classificação diversa para determinada operação, observado o 
disposto no art. 2º,inciso II. As revisões devem ocorrer com base nos artigos 2° e 3° observados os seguintes prazos: a) mensalmente, com base no 
atraso das operações; b) a cada seis meses, para operações de um mesmo cliente ou grupo econômico cujo montante seja superior a 5% (cinco por 
cento) do patrimônio líquido ajustado; c) uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na hipótese prevista no art. 5º. 
40 Albuquerque (2005) relata que a adoção de metodologias próprias para o provisionamento de operações faz com que a classificação AA a H 
tenda a ser divergente entre as instituições e dentro delas próprias, uma vez que a Resolução não determinou rigorosamente as características que 
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• Atraso entre 15 e 30 dias; risco nível B, no mínimo; 

• Atraso entre 31 e 60 dias; risco nível C, no mínimo; 

• Atraso entre 61 e 90 dias, risco nível D, no mínimo; 

• Atraso entre 91 e 120 dias, risco nível E, no mínimo; 

• Atraso entre 121 e 150 dias, risco nível F, no mínimo; 

• Atraso entre 151 e 180 dias, risco nível G, no mínimo; 

• Atraso superior a 180 dias, risco nível H41 

No que diz respeito à constituição de provisionamento de crédito, que deve ocorrer com 

periodicidade mensal, a Resolução N° 2.682/99 estabelece os seguintes critérios: 

Classificação AA A B C D E F G H 
Provisão (%) 0 0,5 1 3 10 30 50 70 100 

Atraso em dias - 1-14 15-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 >180 

Fonte: Albuquerque (2005) 

Portanto, quanto maior a classificação do risco do cliente, dentro desta escala, maior serão 

os custos em provisão para crédito de liquidação duvidosa e, conseqüentemente, menores 

serão o lucro e a rentabilidade das instituições.  

Para agregação das informações em uma única série temporal, o Banco Central realizou a 

compatibilização e harmonização das séries42. Para realizá-la, a instituição re-categorizou 

todas as operações classificadas pela Resolução N° 2.682/99. Assim, seguindo os critérios 

da Resolução N° 1.748/90, os saldos contábeis ao final do mês, contabilizados segundo a 

Resolução N° 2.682/99, foram classificados em três níveis de risco: 

• Normal (níveis AA a C), referente às operações com prazo normalizado e com 

atraso de até 60 dias;  

• Risco 1 (níveis D a G), relativo aos contratos com atraso entre 61 e 180 dias e; 

                                                                                                                                                              
um crédito deve preencher para sua classificação. Como resultado, as instituições financeiras tiveram que aprimorar a cultura de crédito do SFN 
em um menor espaço de tempo. 
41 Após este atraso, quando então o crédito permanece seis meses classificado no risco nível 2 (H), ela pode ser baixada da provisão. A partir daí, 
os bancos devem partir para recuperação deste crédito. 
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• Risco 2 (nível H), para operações com atraso superior a 180 dias.  

Os dados administrados pelo Banco Central são apresentados por Sistema Financeiro 

Privado, Sistema Financeiro Público e Sistema Financeiro Nacional. As operações de 

crédito estão classificadas por setor público, que compreende as esferas federal, estadual e 

municipal e por setor privado, que inclui os setores rural, habitacional, pessoas físicas, 

indústria, comércio e outros serviços. Os dados seguem uma periodicidade mensal e 

iniciam-se em Junho de 1988, junto com a implementação do COSIF – Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional. Além disso, vale lembrar que a série dos 

dados sobre os setores de atividade das empresas tornaram-se disponíveis a partir da 

implementação do demonstrativo estatístico denominado Estfin (Estatística Econômico-

Financeira), em que se passa a registrar esta informação. 

A série utilizada neste trabalho foi consolidada a partir de dados fornecidos pelas 

instituições do Sistema Financeiro Nacional, vale dizer, bancos múltiplos, comerciais, de 

investimento e desenvolvimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, agências de fomento e desenvolvimento, sociedades 

de crédito imobiliário, associação de poupança e empréstimo, caixas econômicas e 

companhias hipotecárias.  

 
3.1.1.2 TOMADORES 
 
A série temporal utilizada neste teste é construída a partir de um duplo critério, composto 

por nível de risco da operação e direcionamento dos recursos (doravante chamado de 

setor/ramo de atividade). Este último critério observa a seguinte segregação: 

Setor Privado:  

• Indústria: engloba o crédito destinado ao financiamento das atividades de extração, 

beneficiamento e transformação, inclusive de produtos agropecuários, construção de 

edificações residenciais e não residenciais e outras obras contratadas por pessoas 

jurídicas, serviços industriais de utilidade pública, produção, transmissão e 

                                                                                                                                                              
42 Não há alterações significativas na evolução da série construída com vistas a harmonizar as contabilizações das duas resoluções, o que será 
importante para os testes empíricos que serão realizados mais adiante. 
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distribuição de energia elétrica, distribuição de gás encanado e água, e serviços de 

saneamento;  

• Comércio: refere-se às operações contratadas por entidades que operam como 

intermediários na compra e venda de bens, abrangendo as atividades atacadistas e 

varejistas;  

• Pessoas físicas: refere-se às operações de responsabilidade direta de pessoas 

físicas, exceto as deferidas para construção, reforma ou aquisição de habitações;  

 
3.1.2 ANÁLISES PRELIMINARES 
 
3.1.2.1 ALGUMAS EVIDÊNCIAS SOBRE A MIGRAÇÃO DE CRÉDITO 
 
O objetivo desta seção é discutir algumas evidências descritivas que apontam o 

encadeamento lógico levantado por este trabalho. Procura-se observar se aumentos da 

meta para taxa Selic provocam piora dos balanços dos tomadores e, conseqüentemente, 

dos critérios utilizados para classificá-los sob os diferentes níveis de provisionamento para 

crédito de liquidação duvidosa dos bancos, em conformidade com as resoluções do Banco 

Central. Por via de consequência, e com uma certa defasagem, a piora dos balanços deve 

potencializar um aumento do nível de provisionamento de crédito, o que representa maiores 

despesas financeiras aos bancos que, conjugado à outras questões regulatórias e de 

composição de portfólio ótimo, motiva-os a uma queda do total de crédito concedido. 

Portanto, o que se espera, na média, é que a partir de choques monetários haja uma 

tendência de aumento do nível de provisionamento, para resguardar os bancos de uma 

maior inadimplência, concomitante a uma queda do total do crédito concedido. É o que se 

pretende examinar a seguir. 

 

Em especial, uma vez que o trabalho procura indícios a partir de choques monetários 

contracionistas, avalia-se preliminarmente os efeitos de quatro grandes choques desta 

natureza ocorridos na economia brasileira, ao longo do período em análise: 
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1) Set/97 a Dez/97 (de uma taxa de 20,59% a.a. para 38% a.a; com elevação de 

17,4% na taxa anual);  

2) Set/98 a Mar/99 (de uma taxa de 19,75% a.a. para 43,5% a.a., com elevação de 

23,75% na taxa anual);  

3) Mar/01 a Dez/01 (de uma taxa de 15,75% a.a. para 19% a.a., com elevação de 

3,25% na taxa anual); 

4) Jun/02 a Mar/03 (de uma taxa de 18,5% a.a. para 26,5% a.a., com elevação de 

8,0% na taxa anual).  

 
Considera-se que o efeito da política monetária no Brasil ocorra de 6 a 9 meses43, 

devendo impactar com ao menos esta mesma defasagem as demais variáveis 

financeiras da economia, inclusive as contas de balanço, tal como consolidadas aqui. 

Obviamente que os efeitos estão sujeitos à intensidade do movimento, bem como a 

outros fatores que, por ora, não podem ser isolados. Portanto, supõe-se que um choque 

contracionista que ocorre em determinado mês poderá causar queda do total de crédito 

com uma defasagem de, no mínimo, 6 meses de diferença com relação ao choque. 

Para uma abordagem mais conservadora, supõe-se que esta contagem se dê a partir 

do primeiro e do último mês em que se empreende o choque, o que geraria a seguinte 

correspondência temporal, partindo desta causalidade: 

 

• Set/97 a Dez/97  Efeitos a partir de Fev/98 a Mai/98 

• Set/98 a Mar/99  Efeitos a partir de Fev/99 a Ago/99 

• Mar/01 a Dez/01  Efeitos a partir de Ago/01 a Mai/01 

• Jun/02 a Jun/03  Efeitos a partir de Nov/02 a Nov/03 

 
É demonstrado abaixo um conjunto de quadros que indicam a relevância da proporção de 

provisionamento sobre o total de crédito dos 50 maiores bancos brasileiros, conforme 

relatório do Banco Central, de Março de 2000 até Dezembro de 2004. Neste sentido, 

procura-se demonstrar a evolução de duas participações percentuais (%), que indicam a 

importância e a tendência de algumas das variáveis analisadas: 1) provisão para crédito de 

liquidação duvidosa como percentual do total de crédito e 2) total de crédito como 

                                                 
43 Conforme Werlang (2000), a política monetária demora de 6 a 9 meses para operar por completo através do canal da demanda agregada. 
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percentual do total de ativos dos 50 maiores bancos, conforme registro contábil daquele 

período.  

 

Percebe-se pelos quadros que existe uma série de movimentos coincidentes entre: 1) um 

aumento/queda do provisionamento com relação ao total de crédito (∆1>0 e ∆1<0, 

respectivamente) e 2) uma queda/aumento do total de crédito como proporção do total do 

ativo dos 50 maiores bancos brasileiros (∆2<0 e ∆2>0, respectivamente). Estes indícios 

incrementam as evidências favoráveis às hipóteses do trabalho de que um aumento das 

provisões implicariam em uma menor concessão de crédito e vice-versa, já que os quadros 

abaixo, que demonstram a variação (∆) destes percentuais de um período a outro, mostram 

que estes movimentos são compatibilizados, à exceção de jan/99, jan/00, abr/00, jan/01, 

abr/01, jun/01, out/01, abr/02, jun/02, out/04, jan/05, sendo os mais relevantes em 

magnitude: jan/00, jun/02 e jan/05. Os movimentos não compatibilizados e de maior 

magnitude, que apresentam uma queda expressiva do provisionamento de crédito de um 

período a outro, concomitante a uma importante queda do total de crédito como proporção 

do total do ativo, muito provavelmente refletem que, não obstante os choques monetários44 

(que pioram as condições dos tomadores e que, portanto, potencialmente aumentariam a 

constituição de provisionamento dos bancos em resposta); deve haver uma queda do valor 

provisionado, uma vez que estes choques devem retirar liquidez do mercado de crédito, 

provocando uma queda do total de crédito em carteira e, portanto, dos eventos de 

inadimplência potenciais. 

 
Tabela 7  – Resumo das variações das relações “Provisão para Crédito para Liquidação Duvidosa sobre o Total do Crédito” e do “Total 

do crédito sobre o Total do Ativo” para os 50 maiores bancos brasileiros de Jun/97 a Dez/04 (Em Bilhões) 

 
jun/97 ∆ jan/98 ∆ jun/98 ∆ jan/99 ∆ jun/99 ∆ jan/00 ∆ 

Provisão 

para 
Crédito em 

Liquidação 

Duvidosa 4,0% 1,4% 5,4% 

 

 

 

0,1% 5,5% 

 

 

 

-1,1% 4,4% -0,4% 3,9% 

 

 

 

-0,2% 3,8% -3,8% 

Total do 

Crédito 33,2% -3,9% 29,3% -0,7% 28,5% 1,5% 30,0% -1,3% 28,8% 0,9% 29,6% -29,6% 

Total do 

Ativo 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% V 100,0% 

-

100,0% 

 

 
abr/00 

∆ 
jun/00 ∆ out/00 

∆ 
jan/01 ∆ abr/01 ∆ jun/01 ∆ out/01 ∆ jan/02 ∆ abr/02 ∆ jun/02 ∆ 

Provisão 
para 11,4% 

-

0,6% 10,9% 

-

3,4% 7,5% 

-

0,7% 6,8% 

-

0,2% 6,7% 

-

0,2% 6,5% 

-

0,2% 6,3% 

 

 7,2% 0,2% 7,3% 0,2% 7,5% -7,5% 

                                                 
44 Além de outros choques e interferências que não podem ser isoladas. 
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Crédito em 
Liquidação 
Duvidosa 

 

 

0,9% 

Total do 
Crédito 29,8% 

-

0,6% 29,2% 1,4% 30,6% 1,1% 31,8% 

-

0,4% 31,4% 

-

1,3% 30,0% 

-

1,1% 28,9% 0,5% 29,4% -0,6% 28,8% 0,9% 29,8% -29,8% 

Total do 
Ativo 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 

-

100,0% 

 

 
out/02 ∆ jan/03 ∆ abr/03 ∆ jun/03 ∆ out/03 ∆ jan/04 ∆ abr/04 ∆ jun/04 ∆ out/04 ∆ jan/05 ∆ 

Provisão 
para 
Crédito em 
Liquidação 
Duvidosa 6,9% 

 

 

 

 

0,5

% 7,4% 

 

 

 

 

0,4

% 7,8% 

 

 

 

 

0,2

% 7,9% 

 

 

 

 

0,0

% 7,9% 

 

 

 

 

-

0,4

% 7,5% 

 

 

 

 

-

0,0

% 7,4% 

 

 

 

-

0,3

% 7,1% 

 

 

 

-

0,3

% 6,9% 

0,8

% 7,7% -7,7% 

Total do 
Crédito 42,6% 

-

2,7

% 39,9% 

-

0,3

% 39,6% 

-

7,2

% 32,4% 

-

1,5

% 30,9% 

1,7

% 32,6% 

-

1,5

% 31,1% 

2,7

% 33,8% 

0,2

% 34,0% 

0,3

% 34,3% -34,3% 

Total do 
Ativo 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% 

0,0

% 100% -100,0% 

Obs: A porcentagem correspondente à linha de “Provisão para Crédito em Liquidação Duvidosa” indica a sua proporção em relação ao Total de Crédito, e a linha de “Total de Crédito” representa a sua proporção com relação ao “Total 

do Ativo” dos 50 maiores bancos.  

 

Com relação às evidências de efeitos de política monetária, que impactam as variáveis 

financeiras, dentro do timing esperado, observa-se um efeito de elevação do nível de 

provisionamento especialmente em: jan/98, out/01 (mais intenso entre eles), jan/02, abr/02, 

out/02, jan/03, abr/03, out/04. Adicionalmente, observa-se também movimentos de uma 

provável associação entre quedas expressivas de provisionamento, como proporção de 

crédito, concomitante à quedas relevantes do total de crédito, como proporção dos ativos 

(jan/00, jun/02 e jan/05). Abaixo, descreve-se as possíveis associações e causalidades 

temporais mais prováveis entre estes movimentos de política monetária e 

incrementos/quedas no nível de provisionamento, muito embora esta análise seja mais um 

indício com validade reduzida, se analisada de forma isolada. 
 

Meses de Política Monetária 

Contracionista(*) 

Efeito no nível de 

provisionamento 
Mês do 

efeito(*) 

Set/97 a Dez/97 aumento; 

queda 

Jan/98; Jun/98 

Set/98 a Mar/99 queda Jun/99 

Mar/01 a Dez/01 aumento Out/01 

Jun/02 a Jun/03 aumento; 

queda 

Out/04; Jan/05 

                (*) – Associa-se o efeito com uma defasagem de 6 a 9 meses, a partir do  

        mês em que se inicia e em que há o último “aperto” de política monetária 
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3.1.2.2 EVOLUÇÃO DO TOTAL DE CRÉDITO POR NÍVEL DE RISCO 

 

Os dados utilizados neste trabalho basearam-se nas operações de crédito segundo um 

critério de harmonização das séries efetuada pelo Banco Central. Sendo assim, a 

distribuição dos créditos em cada um dos níveis de risco - que pode sofrer redistribuição, ao 

longo do tempo, em função de piora na qualidade dos tomadores/operações e da migração 

de seus créditos concedidos para níveis de risco inferiores -, funciona como uma proxy da 

administração de risco realizada pelo banqueiro. A evolução da distribuição dos créditos por 

classes de risco fornece a idéia de como os bancos processam as questões concernentes à 

concessão de crédito, uma vez que os modelos de gestão de risco e o grau de 

conservadorismo na concessão são administrados pelas próprias instituições financeiras, 

baseadas nestas resoluções. 

 
Apresenta-se abaixo uma tabela com a participação percentual média, ao longo de 1997 a 

2004, do volume de crédito total distribuído por nível de risco. Em todos os setores, o Risco 

Normal demonstra a maior participação média, seguida por Risco Nível 1 e Nível 2, 

respectivamente. 

 

Adicionalmente, são apresentados alguns gráficos que demonstram a evolução da 

participação percentual (%) do total de crédito, por nível de risco e em cada ramo de 

atividade. A série expõe esta evolução com base no total de crédito consolidado por ano, 

ao longo do período de 1997 a 2004.  

 

Com relação ao Setor Industrial, pode-se observar que ele se concentra mais intensamente 

no Risco Nível Normal, seguido de Risco Nível 1 e, por último, Risco Nível 2. Em especial, 

através do Gráfico 3 abaixo, demonstra-se que o setor mantém-se mais intensamente 

concentrado no Risco Nível Normal, ao longo dos anos 2001 e 2002 (95%). Esta alta 

concentração do crédito em Risco Normal pode evidenciar que este setor sofre uma análise 

bastante conservadora na oferta de crédito que lhe é direcionada, fornecendo crédito à 

tomadores de melhor qualidade e que pouco atrasam seus passivos mantidos com os 

bancos; ou ainda que há pouca migração de crédito para piores níveis de risco, uma vez 

que reflete uma concentração sob os créditos classificados entre AA e C.  
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No Setor Comercial, também observa-se uma grande concentração do volume de crédito 

em Risco Nível Normal, seguido de Risco Nível 1 e, por último, Risco Nível 2. Neste setor, a 

maior concentração se dá em 2004 (93%). O Setor Comercial apresenta uma alta 

concentração do crédito no Risco Normal, muito embora este setor se apresente inferior ao 

Setor Industrial no que concerne à concentração do crédito neste nível de risco.  

 

No Setor de Pessoa Física, novamente, observa-se que a maior parte do saldo de crédito 

concentra-se no Risco Nível Normal, seguido de Risco Nível 1 e, por último, Risco Nível 2. 

Neste setor, a maior concentração se dá em 2000 (89%). O Setor de Pessoa Física 

demonstra que, apesar da alta concentração do crédito no Risco Nível Normal, este 

apresenta o menor percentual de concentração neste nível de risco e, conseqüentemente, 

o percentual mais elevado de concentração em Risco Nível 2, dentre os setores. Isto pode 

evidenciar que, neste setor, há uma concessão de crédito menos criteriosa ou ainda uma 

maior sensibilidade de sua base de crédito aos choques monetários “vis-à-vis” os setores 

anteriores. 
 

Tabela 8 – Média da Participação Percentual, por nível de risco; 1997-2004 
 

 Risco Participação Percentual 

Risco Nível Normal 93,4% 

Risco Nível 1 3,8% 

 
Indústria 

Risco Nível 2 2,8% 

Risco Nível Normal 90,4% 

Risco Nível 1 5,3% 

 
Comércio 

Risco Nível 2 4,3% 

Risco Nível Normal 86,7% 

Risco Nível 1 8,4% 

 
Pessoa Física 

Risco Nível 2 4,9% 
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Gráfico 3 - Evolução anual do total de crédito por nível de risco e ramo de atividade 
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3.1.2.3 OBSERVAÇÕES SOBRE AS VARIÁVEIS 
 
Este tópico pretende demonstrar o comportamento individual das variáveis que integram os 

modelos empíricos do trabalho.  

 

Desta forma, objetiva-se visualizar o comportamento das séries para que, a partir desta 

observação, se possa derivar as melhores especificações dos modelos. A evolução da 

série é descrita, em nível e em primeira diferença, para todos os ramos de atividade e nível 

de risco. Através da construção destes gráficos, já se pode ter indícios de não-

estacionariedade das séries em nível. 

 

Variáveis: 
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1 – Gráficos para Comércio: 
 

1.a) Todo o Setor 
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Obs: TOTAL_EMP_COM_DEFL= Total dos Saldos das Operações de Crédito para o Comércio com valores deflacionados; 

DTOTAL_EMP_COM_DEFL = 1º Diferença do Total dos Saldos das Operações de Crédito para o Comércio, com valores deflacionados. 

 
1.b) Risco Normal: 
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Obs: CRED_COM_DEFL= Saldo das Operações de crédito para o Comércio, com grau de risco normal, com valores deflacionados; 

DCRED_COM_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para o Comércio, com grau de risco normal, com valores 

deflacionados. 
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1.c) Risco Nível 1: 
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Obs: CRED_COM_DEFL= Saldo das Operações de crédito para o Comércio, com grau de risco nível 1, com valores deflacionados; 

DCRED_COM_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para o Comércio, com grau de risco nível 1, com valores 

deflacionados 

 
1.d) Risco Nível 2: 
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Obs: CRED_COM_DEFL= Saldos das Operações de crédito para o Comércio, com grau de risco nível 2, com valores deflacionados; 

DCRED_COM_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para o Comércio, com grau de risco nível 2, com valores 

deflacionados 
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2 – Gráficos para Indústria: 
 
2.a) Todo o Setor 
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Obs: TOTAL_EMP_IND_DEFL= Total de Saldos das Operações de crédito para a Indústria com valores deflacionados; 

DTOTAL_EMP_ind_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das operações de crédito para a Indústria, com valores deflacionados. 

 
2.b) Risco Normal: 

 
Crédito e Primeira Diferença do Crédito (R$ bi) Deflacionados 

24

28

32

36

40

44

97 98 99 00 01 02 03 04

cred_ind_defl

-4

-2

0

2

4

6

97 98 99 00 01 02 03 04

DCRED_IND_DEFL
 

 
Obs: CRED_IND_DEFL= Saldos das operações de crédito para a Indústria, com grau de risco normal, com valores deflacionados; 

DCRED_IND_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das operações de crédito para a Indústria, com grau de risco normal, com valores 

deflacionados 
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2.c) Risco Nível 1: 
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Obs: CRED_IND_DEFL= Saldos das Operações de crédito para a Indústria, com grau de risco nível 1, com valores deflacionados; 

DCRED_IND_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para a Indústria, com grau de risco nível 1, com valores 

deflacionados. 

 
2.d) Risco Nível 2: 
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Obs: CRED_IND_DEFL= Saldos das Operações de crédito para a Indústria, com grau de risco nível 2, com valores deflacionados; 

DCRED_IND_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para a Indústria, com grau de risco nível 2, com valores 

deflacionados. 
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3 – Gráficos para Pessoa Física: 
 
3.a) Todo o Setor 
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Obs: TOTAL_EMP_COM_DEFL= Total dos Saldos das Operações de crédito para Pessoa Física com valores deflacionados; 

DTOTAL_EMP_COM_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para Pessoa Física, com valores deflacionados. 

 
3.b) Risco Normal: 
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Obs: CRED_PF_DEFL= Saldos das Operações de crédito para a Pessoa Física, com grau de risco normal, com valores deflacionados; 

DCRED_PF_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para a Indústria, com grau de risco normal, com valores 

deflacionados. 

 
3.c) Risco Nível 1: 
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Obs: CRED_PF_DEFL= Saldos das Operações de crédito para a Pessoa Física, com grau de risco nível 1, com valores deflacionados; 

DCRED_PF_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para a Pessoa Física, com grau de risco nível 1, com valores 

deflacionados. 

 
3.d) Risco Nível 2: 
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Obs: CRED_PF_DEFL= Saldos das Operações de crédito para a Pessoa Física, com grau de risco nível 2, com valores deflacionados; 

DCRED_PF_DEFL = 1º Diferença dos Saldos das Operações de crédito para a Pessoa Física, com grau de risco nível 2, com valores 

deflacionados. 
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4) Gráficos para Taxa Meta-Selic (% a.a.), Taxa Meta-Selic (% a.m.) e Diferenças para 
Taxa Meta-Selic (% a.m.) 

 
Taxa Meta-Selic anual (% a.a.), Taxa Meta-Selic mensal (% a.m.) e respectivas 1ο, 2ο, 3ο diferenças 

 

  Meta Selic Anual (% a.a.) 

15

20

25

30

35

40

45

97 98 99 00 01 02 03 04

META_SELIC

   
 

                             Meta Selic Mensal                                 1ο Diferença de Meta Selic Mensal 

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

97 98 99 00 01 02 03 04

META_SELIC_MENSAL
    

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

97 98 99 00 01 02 03 04

DMETA_SELIC_MENSAL
 

 
 

                       2ο Diferença de Meta Selic Mensal                3ο Diferença de Meta Selic Mensal  



 121

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

97 98 99 00 01 02 03 04

D2META_SELIC_MENSAL
 

-3

-2

-1

0

1

2

97 98 99 00 01 02 03 04

D3META_SELIC_MENSAL

  
 

Obs: Em que Meta_Selic é a Taxa Meta-Selic anual; Meta_Selic_Mensal é a Taxa Meta-Selic mensal; DMETA_SELIC é a 1ο diferença da 

Taxa Meta-Selic Mensal; D2META_SELIC é a 2ο diferença e D3META_SELIC é a 3ο diferença. 

 

4) Gráficos para Taxa de inflação medida pelo IPCA (% a.m.) 
 

Taxa de Inflação medida pelo IPCA(%) e Primeira Diferença da inflação medida por este índice 
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Obs: Em que IPCA é a taxa de inflação medida por este índice; DIPCA é a 1ο diferença da inflação medida pelo IPCA. 

 
5) Gráficos para Taxa de inflação medida pelo IGP-M (% a.m.) 

 
Taxa de Inflação medida pelo IGP-M(%) e Primeira Diferença da inflação medida por este índice 
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Obs: Em que IGP-M é a taxa de inflação medida por este índice; DIPCA é a 1ο diferença da inflação medida pelo IGP-M. 

 
6) Gráficos para PIB Mensal (R$ Mil) 

PIB Mensal (R$ Mil) e Primeira Diferença do PIB Mensal 

50

55

60

65

70

75

80

85

97 98 99 00 01 02 03 04

PIB_DEFL_MIL
    

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

97 98 99 00 01 02 03 04

DPIB
 

 

Obs: Em que PIB_DEFL_MIL é o PIB Mensal deflacionado, em nível; DPIB é a 1ο diferença do PIB Mensal Deflacionado 

 

3.1.2.4 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 
 

A tabela abaixo apresenta as estatísticas descritivas das séries utilizadas neste trabalho, 

com os respectivos valores em nível. A partir destes dados e do gráfico de saldo médio de 

crédito (R$ bilhões), reportado abaixo, é possível evidenciar que a Indústria recebe, em 

média, o maior saldo de crédito, seguido de Pessoa Física e Comércio.  
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Além disso, com relação aos saldos de crédito totais classificados por nível de risco, 

refletidos pela tabela e gráfico abaixo, observa-se que o Risco Nível Normal detém a 

primeira posição, seguido por Risco Nível 1 e Risco Nível 2, respectivamente, em todos os 

setores analisados. Estes saldos de crédito totais diferenciados por nível de risco, ao longo 

das 92 observações no tempo, dão indícios da postura conservadora dos bancos que, na 

média, concedem maior saldo de crédito aos tomadores de menor risco. Portanto, é 

possível visualizar que, em reação a choques monetários, ou mesmo na ausência destes, é 

de se observar que, na média, os banqueiros demonstram maior restrição à oferta de 

crédito a tomadores de pior qualidade de crédito e, portanto, de risco mais alto. Além disto, 

este resultado decorre de decisões impostas pela regulamentação do mercado de crédito. 
TABELA 9 -  

Estatística Descritiva das Séries de Variáveis, diferenciadas por tipo de modelo, medidas em Nível 

Variável em nível 
(92 observações) 

Unidade Média Máximo Mínimo Desvio 
Padrão 

Crédito para Comércio 

Risco Nível Normal 

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

15.95 19.68 13.43 1.67 

Crédito para Comércio 

Risco Nível 1  

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

0.94 1.16 0.69 0.11 

Crédito para Comércio 

Risco Nível 2  

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

0.78 1.64 0.31 0.35 

Crédito para Indústria 

Risco Nível Normal 

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

34.48 42.43 27.97 3.61 

Crédito para Indústria 

Risco Nível 1 

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

1.41 1.72 0.99 0.13 

Crédito para Indústria 

Risco Nível 2 

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

1.05 2.07 0.48 0.48 

Crédito para Pessoa 

Física Risco Normal 

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

25.59 34.05 14.71 5.51 

Crédito para Pessoa 

Física Risco Nível 1 

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

2.44 3.52 1.58 0.50 

Crédito para Pessoa 

Física Risco Nível 2 

(deflacionado) 

Bilhões de 

Reais 

1.48 2.45 0.54 0.50 
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Gráfico 4 - Saldo de Crédito Médio – Todos os setores e Níveis de Risco 

Saldo de Crédito Médio (Bilhões R$)
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TABELA 10 - 
Estatística Descritiva das Séries de Variáveis, fixas em todos os modelos, medidas em Nível 

Variável em nível 
(92 observações) 

Unidade Média Máximo Mínimo Desvio 
Padrão 

Meta Taxa-Selic Mensal % a.m. 1.59 3.05 1.18 0.38 

Meta Taxa-Selic Anual % a.a. 21.08 43.50 15.25 5.66 

IPCA % a.m. 0.59 3.02 -0.51 0.52 

IGP-M % a.m. 0.90 5.19 -0.42 0.98 

PIB Mensal Deflacionado Bilhões 70.10 81.01 54.68 5.50 

 
3.1.3 RESULTADOS EMPÍRICOS 
 
As variáveis utilizadas na estimação do modelo (e as suas devidas abreviações) serão 

descritas a seguir. Todas as variáveis possuem periodicidade mensal, indo de Janeiro de 

1997 até Agosto de 2004. 

 
Tabela 11 – Variáveis e respectivas notações 

1. Saldo do Crédito Total Comercial Deflacionado:DTOTAL_EMP_COM_DEFL 
2. Saldo do Crédito Total Industrial Deflacionado: DTOTAL_EMP_IND_DEFL 
3. Saldo do Crédito Total Pessoa Física Deflacionado: DTOTAL_EMP_PF_DEFL 
Para os três níveis de risco: 
4. Saldo do Crédito Comercial Deflacionado: CRED_COM_DEFL 
Para os três níveis de risco: 
5. Saldo do Crédito Industrial Deflacionado: CRED_IND_DEFL 
Para os três níveis de risco: 
6. Saldo do Crédito Pessoa Física Deflacionado: CRED_PF_DEFL 
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7. Meta-Selic Mensal : META_SELIC_MENSAL 
8. PIB Mensal Deflacionado: PIB_MENSAL_DEFL 
9. Inflação Mensal (IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor) : IPCA 
10. 1. Diferença do Crédito Total Comercial Deflacionado:DEmpr_com_total 
11. 1. Diferença do Crédito Total Industrial Deflacionado:DEmpr_ind_total 
12. 1. Diferença do Crédito Total Pessoa Física Deflacionado:DEmpr_pf_total 
13. 1. Diferença do Crédito Comercial Deflacionado: DCRED_COM_DEFL 

14. 1. Diferença do Crédito Industrial Deflacionado: DCRED_IND_DEFL 
15. 1. Diferença do Crédito Pessoa Física Deflacionado: DCRED_PF_DEFL 
16. 1. Diferença de Meta-Selic Mensal : DMETA_SELIC_MENSAL 
17. 1. Diferença de PIB Mensal Deflacionado: DPIB_MENSAL_DEFL 
18. 1. Diferença de Inflação Mensal : DIPCA 

 
 

3.1.3.1 Teste de Raiz Unitária (ADF) 
 

Como análise inicial, foram realizados Testes de Raiz Unitária (testes ADF – Augmented 

Dickey-Fuller). A seguir, descrevem-se as tabelas que sintetizam estes resultados para as 

variáveis que compõem todos os ramos de atividade e níveis de risco. Os dados abaixo 

demonstram que não se pode rejeitar a hipótese de que a série de Meta_Selic_Mensal, em 

nível, que consta em todos os modelos, possua raiz unitária, uma vez que não se rejeita a 

hipótese nula de existência da mesma a 10% e a 5%. O mesmo se pode dizer da série PIB 

e inflação, em nível, cuja hipótese nula de raiz unitária não pode ser rejeitada a 5% 

(somente a 10%). Observa-se também que o teste em primeira diferença das mesmas 

variáveis rejeita a hipótese nula de existência de raiz unitária a 5%, o que dá indícios de 

estacionariedade das séries somente em primeira diferença. 

 

Para evitar problemas de não-estacionariedade das demais séries, decide-se pela 

transformação de todas elas para a primeira diferença45. Portanto, as variáveis revelaram-

se integradas de primeira ordem, I(1). Conforme coloca GUJARATI (2000), é necessário 

                                                 
45 Este procedimento é também realizado em benefício da homogeneização do modelo, já que a maioria das variáveis deve ser transformada à 
primeira diferença.  
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que todas as variáveis do modelo VAR sejam estacionárias, devendo o modelo apresentá-

las em primeira diferença, caso seja necessário. 
 

TABELA 12: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DE TODOS OS MODELOS 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Meta_Selic_Mensal Não Não 11 -1.60 

 

2.03 

 

80 -1.94 

 

-1.61 

 

PIB Sim Sim 12 -3.45(*) 2.02 79 -3.46 -3.15 

Inflação Não Sim 12 -3.28(*) 1.98 79 -3.46 -3.15 

DMeta_Selic_Mensal Não Não 10 -5.69(**) 2.02 80 -1.94 

 
-1.61 

 

DPIB Não Não 11 -2.28(**) 1.86 79 -1.94 

 

-1.61 

 

DInflação Não Não 6 -5.65(**) 2.08 84 -1.94 

 

-1.61 

 
(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5%;  

ADF – Teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) conforme tabulação 
desenvolvida por Mackinnon (1991); DW – Estatística Durbin-Watson; N – Número de observações; “D” indica a primeira diferença da série (valores e 

nomenclaturas demonstrados nas demais tabelas abaixo). Cada teste ADF inicia-se com 12 defasagens, e constante e tendência, para definir o lag do modelo, tal 
como em Sobrinho (2002). 

 

Em seguida, são apresentadas as tabelas que sintetizam os testes ADF ( iniciando-se com 

modelos com tendência e constante, e 12 defasagens) para as séries de variáveis que se 

alteram conforme o nível de agregação das observações, por ramo de atividade e nível de 

risco. As tabelas demonstram que as séries em nível, para todos os grupos, não 

apresentam estacionariedade, uma vez que não rejeitam a hipótese de raiz unitária. 

Portanto, é necessário transformá-las em primeira diferença. 

 

A transformação das séries facilita também a concepção formal do modelo e a análise de 

seus resultados. Isto porque as séries descritas, em nível, demonstram tão somente o saldo 

das operações de crédito ao final de cada período. Não obstante, a primeira diferença refaz 

este significado, ao refletir a diferença dos saldos das operações de crédito a cada período, 

desenvolvendo uma aproximação a possíveis movimentos de contração ou expansão do 

crédito. 

 

I. COMÉRCIO 
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TABELA 13: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 

 
a) Risco Normal 

 
 

TABELA 14: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO E RISCO 
NORMAL 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 
 

b) Risco Nível 1 
 

TABELA 15: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO E RISCO 
NÍVEL 1 

 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 

 

c) Risco Nível 2 
 
 
 
 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Emp_Com_Defl Sim Não 3 -2.20 1.94 88 -3.46 -3.15 

DEmp_Com_Defl Não Não 2 -4.20(**) 1.93 88 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Cred_Com_Defl Sim Não 3 -2.22 1.91 88 -3.46 -3.15 

DCred_Com_Defl Não Não 0 -8.00(**) 1.98 90 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  

Variável 

 

Constante 

 

Tendência 

 

Lag 

 

ADF 

 

DW 

 

N 5% 10% 

Cred_Com_Defl Não Não 11 -0.64 1.86 80 -1.94 -1.61 

DCred_Com_Defl Não Não 10 -3.07(**) 1.86 80 -1.94 -1.61 
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TABELA 16: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO E RISCO 
NÍVEL 2 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 

 
II. INDÚSTRIA 

 
TABELA 17: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 

 
a)   Risco Normal 

 
TABELA 18: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA E RISCO 

NORMAL 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 
 

    b)   Risco Nível 1 
 

TABELA 19: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA E RISCO 
NÍVEL 1 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Cred_Com_Defl Sim Sim 6 -2.70 2.04 85 -3.46 -3.15 

DCred_Com_Defl Não Não 4 -5.49(**) 1.92 86 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Emp_Ind_Defl Sim Sim 5 -2.64 2.03 86 -3.46 -3.15 

DEmp_Ind_Defl Não Não 0 -8.78(**) 1.98 86 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Cred_Ind_Defl Não Não 5 -0.63 1.99 86 -1.94 -1.61 

DCred_Ind_Defl Não Não 4 -3.09(**) 1.99 86 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Cred_Ind_Defl Sim Sim 6 -2.23 1.95 85 -3.46 -3.15 

DCred_Ind_Defl Não Não 12 -2.66(**) 1.96 78 -1.94 -1.61 
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(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 
 

    c)  Risco Nível 2 
 
TABELA 20: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA E RISCO 

NÍVEL 2 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 

 

III. PESSOA FÍSICA 
 

TABELA 21: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA  

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 

 
    a)  Risco Normal 
 

TABELA 22: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA E 
RISCO NORMAL 

 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 
 
    b)   Risco Nível 1 

 
 
 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Cred_Ind_Defl Sim Sim 12 -2.42 2.05 79 -3.46 -3.15 

DCred_Ind_Defl Não Não 11 -1.95(**) 2.00 79 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Emp_Pf_Defl Sim Sim 11 -3.01 2.00 80 -3.46 -3.15 

DEmp_Pf_Defl Não Não 0 -4.31(**) 2.20 90 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Emp_Pf_Defl Sim Sim 8 -2.69 2.02 83 -3.46 -3.15 

DEmp_Pf_Defl Não Não 0 -4.36(**) 2.20 90 -1.94 -1.61 
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TABELA 23: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA E 
RISCO NÍVEL 1 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 
 

    b)   Risco Nível 2 
 
 
 

TABELA 24: TESTES DE RAIZ-UNITÁRIA – ADF – VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA E 
RISCO NÍVEL 2 

(*) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 10% e (**) - Rejeita-se a hipótese nula de raiz-unitária a 5% 
 
3.1.3.2 Escolha da Defasagem 
 

O próximo passo é a seleção da melhor defasagem do modelo VAR46 com relação às 

variáveis selecionadas. Para todos os ramos de atividade e níveis de risco, inicia-se com o 

modelo mais geral, composto por 8 (oito) defasagens. A escolha da melhor defasagem se 

dá através dos Critérios de Schwarz (doravante SC), Akaike (doravante AIC), Hannan-

Quinn (doravante HQ) e Log-Likelihood (doravante LL), com predominância do critério AIC. 

Estes critérios, quando utilizados conjuntamente, permitem definir o número de defasagens 

necessário para se especificar o modelo. Adota-se o critério de que a melhor defasagem é 

aquela que, a priori, apresenta o menor AIC. Adota-se um lag alternativo àquele 

proveniente do menor AIC em função do melhor julgamento47 para uma combinação de 

menor SC, menor HQ e maior LL, ou uma combinação dupla e simultânea destes 

                                                 
46 Faz-se uso do modelo VAR, em contraposição a um VEC, uma vez que as séries utilizadas são de apenas 8 anos (período curto de tempo).  
47 Pindyck e Rubinfeld (1997) relatam que nem R2 ajustado, AIC ou SC fornecem um teste estatístico definitivo, que permite uma clara 
comparação entre especificações de modelo alternativas. Entretanto, estas estatísticas, quando combinadas com julgamento, permitem chegar a 
uma estrutura de defasagem.  

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Cred_pf_Defl Sim Não 6 -2.53 1.96 85 -3.46 -3.15 

DCred_pf_Defl Não Não 7 -3.37(**) 1.96 83 -1.94 -1.61 

Valor Crítico  
Variável 

 
Constante 

 
Tendência 

 
Lag 

 
ADF 

 
DW 

 
N 5% 10% 

Cred_pf_Defl Sim Não 12 -1.98 2.08 79 -3.46 -3.15 

DCred_pf_Defl Não Não 11 -2.16(**) 2.04 79 -1.94 -1.61 
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resultados tal que seja possível inferir alguma evidência da defasagem que melhor ajusta o 

modelo VAR.48 

 

Na tabela 25 abaixo, sumariza-se os resultados das defasagens selecionadas para os 

modelos VAR. 

 

Em anexo, estão demonstradas as tabelas originais com os valores para o Critério de 

Schwarz (SC), Akaike (AIC)49, Hannan-Quinn (HQ) e o Log-Likelihood (Log-Likelihood) dos 

modelos, com as seguintes variáveis em primeira diferença: CRED_COM_DEFL (para a 

série de saldos das operações de crédito deflacionados, ao final do período, do Setor de 

Comércio em cada um de seus níveis de risco); CRED_IND_DEFL (para a série de saldos 

das operações de crédito deflacionados, ao final do período, do Setor Industrial em cada 

um de seus níveis de risco); CRED_PF_DEFL (para a série de saldos das operações de 

crédito deflacionados, ao final do período, do Setor de Pessoa Física em cada um de seus 

níveis de risco). Assim, são formadas 5 novas séries: DCRED_COM_DEFL (que reflete a 

série das diferenças dos saldos de crédito concedidos ao Setor de Comércio, para cada um 

de seus níveis de risco); DCRED_IND_DEFL (que reflete a série das diferenças dos saldos 

de crédito concedidos ao Setor Industrial, para cada um de seus níveis de risco), 

DCRED_PF_DEFL (que reflete a série das diferenças dos saldos de crédito concedidos ao 

Setor Pessoa Física, para cada um de seus níveis de risco), DIPCA (diferença entre a 

inflação medida pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e DPIB_DEFL_MIL 

(diferença do PIB deflacionado, em R$ Bilhões). 

 
 
 
 

                                                 
48 Adicionalmente aos testes para se descobrir o número de defasagens, foram realizados todos os testes de diagnóstico dos resíduos, inclusive os 
testes para co-integração das variáveis. Por vezes, duas variáveis (xt e yt) não são estacionárias, somente suas primeiras diferenças. Entretanto, uma 
combinação linear das mesmas pode tornar-se estacionária. Caso isto ocorra, estas variáveis são ditas co-integradas. Se xt e yt são não co-
integradas, qualquer combinação delas será não-estacionária; portanto, procede-se o teste para saber se os erros são não estacionários. 
 
49 O teste AIC é definido por Tlog|Σ|+2N e o teste SC é definido por Tlog|Σ|+Nlog(T), onde |Σ| é o determinante da matriz de 
variância/covariância dos resíduos e N é o número total de parâmetros estimados em todas as equações. Foi também testada a presença de 
correlação serial dos resíduos e aumenta-se o número de lags quando necessário for para obter uma não-correlação serial dos mesmos (Minella et 
al., 2003). Entretanto, com relação a esta questão, calibra-se o número de lags também levando-se em consideração o tradeoff entre a perda de 
graus de liberdade em um modelo desta natureza e com este tamanho de amostra e o número de defasagens do modelo. Quanto maior o número de 
lags, maior o número de parâmetros que necessitam ser estimados e menor o número de graus de liberdade, uma vez que há a necessidade de se 
estimar n.(1+np) parâmetros; onde n é o número de variáveis e p é o número de defasagens, motivo pelo qual deve-se proceder um cálculo deste 
tradeoff entre o número de lags e parâmetros livres . 
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TABELA 25: SÍNTESE PARA OS MODELOS VAR E NÚMERO DE DEFASAGENS 

Ramo de 
Atividade 

Risco Número de 
Defasagens 

Setor todo 3 

Nível Normal 3 

Nível 1 4 

 

Comércio 

Nível 2 4 

Setor todo 1 

Nível Normal 4 

Nível 1 4 

 
Indústria 

Nível 2 4 

Setor todo 1 

Nível Normal 4 

Nível 1 3 

 
Pessoa Física 

Nível 2 4 

 
3.1.3.3 Função de Resposta a Impulso (FRI) 
 
A Função de Resposta a Impulso (FRI) descreve a resposta a um impulso vindo de uma 

variável do sistema, mantidas as demais variáveis constantes. Em outras palavras, como 

PINDYCK e RUBINFELD (1997) colocam, as FRIs mostram como cada uma das variáveis 

endógenas responde ao choque em cada uma delas mesmas e em cada uma das demais 

variáveis endógenas, ao longo do tempo. Desta forma, é possível conhecer o 

comportamento das variáveis do sistema em resposta aos vários choques observados. 

Mostra-se a seguir, as FRIs50 para todos os modelos que representam, conjuntamente, os 

diferentes ramos de atividade e graus de risco. 

  

O foco deste trabalho é detectar se há evidências de uma contração do saldo de crédito 

geral e de um efeito diferenciado da política monetária sobre cada um dos ramos de 

atividade, observado pela reclassificação dos créditos em direção a piores níveis de risco.  

 

Com o intuito de facilitar a comparação dos efeitos, dispõe-se a seguir os gráficos de FRI. 

Estes gráficos são apresentados à mesma escala, em cada um dos ramos de atividade 

reportados. A análise inicia-se a partir da FRI que demonstra o impulso sobre a série dos 

saldos totais das operações de crédito, em primeira diferença, para o ramo de atividade, 
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por ora ainda não realizando a segmentação por nível de risco. Em seguida, segmenta-se o 

mesmo ramo de atividade por grau crescente de risco. Para focalizar a análise, a 

apresentação que se realiza a seguir reporta somente os gráficos de FRIs para inovações 

na meta para taxa Selic mensal, com relação aos saldos de crédito concedidos pelo Setor 

Financeiro Privado. 51 

 

Assim como explicitado em ENDERS (1995), o teste empírico abaixo foi realizado com 

variáveis estacionárias.52Como demonstrado nos testes de raiz unitária, todas as variáveis 

são I(1), mesmo que algumas delas rejeitem a hipótese nula de raiz-unitária, em nível, ao 

nível de significância de 10%. Entretanto, por simplificação e para homogeneidade do 

modelo, utiliza-se todas elas em primeira diferença. 

 

Os gráficos de FRI abaixo apresentam a resposta dos saldos totais das operações de 

crédito, em primeira diferença, em cada ramo de atividade e nível de risco, a um choque de 

um desvio-padrão no termo de erro da equação da meta para taxa Selic mensal, em 

primeira diferença53. Em termos econômicos, isto significa observar o impacto da 

intensificação da política monetária (dada pelo choque provocado pelo incremento em 1 

d.p. do termo de erro da equação para a diferença entre as metas para taxa Selic mensal, 

observadas em períodos consecutivos (DMETA_SELIC_MENSAL)) sobre o movimento de 

expansão/contração de crédito, dado pelas diferenças entre os saldos totais das operações 

de crédito concedidas a cada período (reportado pela diferença entre os saldos, ao final dos 

períodos, concedidos pelo Setor Financeiro Privado (DCRED_RAMO_DEFL)). A partir 

daqui, refere-se ao choque/impulso de 1 d.p. do termo de erro, como uma inovação à 

própria variável endógena.  

 

                                                                                                                                                              
50 As FRIs foram definidas a partir de impulsos generalizados, construídos a partir de Pesaran e Shin (1998). Os impulsos generalizados não 
requerem a ordenação das variáveis, tal como ocorre quando a definição é a de Cholesky. 
51 A observação dos demais gráficos das FRIs geradas pode ser realizada no anexo deste trabalho. A não-apresentação destes resultados nesta parte 
do trabalho reflete a tentativa de melhor organizar e focalizar a visualização do leitor sobre os resultados do trabalho. 
52 Existem controvérsias com relação à este procedimento. Sims (1980, apud Enders, 1995) recomenda a não-diferenciação das variáveis, mesmo 
que estas contenham raiz unitária. Ele argumenta que o objetivo de um VAR é tão somente determinar as inter-relações entre as variáveis e não 
estimar os parâmetros e que, portanto, a diferenciação levaria à uma perda de informação com relação aos movimentos contemporâneos das 
observações (como, por exemplo, a possibilidade de co-integração). 
53 Para calcular os impulsos-resposta, aumenta-se em 1 desvio-padrão do erro, o próprio termo de erro da equação, em t=0. Este choque ou 
inovação, como se denomina na linguagem de VAR, mantém-se somente por 1 período (impulso). A idéia é, assim, provocar um incremento de 1 
d.p. do termo de erro em cada uma das variáveis endógenas e observar suas respostas. A matriz de covariância dos erros mostra que as variâncias 
individuais são positivas e, portanto, também o são seus desvios-padrão, o que reforça a idéia de um choque positivo para taxa de juros e o 
incremento da contração monetária da economia. 
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Abaixo, são realizadas algumas observações com relação aos efeitos de um impulso dado 

pelo aumento de 1 desvio-padrão do termo de erro de DMETA_SELIC_MENSAL (aqui por 

diante chamado d.p). O conceito de intensidade de contração do crédito provocado pelo 

choque, que se assume a partir daqui, e as comparações que se seguem, estão refletidas 

na queda da magnitude da variável em análise, qual seja, a primeira diferença dos saldos 

de crédito concedidos a cada ramo de atividade e nível de risco (doravante 

DCRED_RAMO_DEFL). Isto porque, ao refletir a primeira diferença de 

CRED_RAMO_DEFL, ela demonstra: 

 
∆CRED_RAMO_DEFL t =DCRED_RAMO_DEFL t= CRED_RAMO_DEFL t - CRED_RAMO_DEFL t-1    (5.1) 

 

Em outras palavras, aplica-se também o conceito de contração à queda das taxas de 

expansão do crédito ( ou desaceleração da expansão de crédito/redução da velocidade de 

crescimento), quando então ainda se observam valores positivos para a diferença acima. 

Ou seja, por se tratar de valores positivos para DCRED_RAMO_DEFL, define-se como 

contração os movimentos em que ainda predominam aumentos dos saldos de crédito, em 

períodos consecutivos no tempo, mas à taxas decrescentes. Nos gráficos das FRIs abaixo, 

trata-se a contração de crédito pela diferença entre os valores extremos, no eixo y, do 

movimento negativamente inclinado que descreve o choque sobre a variável.  

 

Assim, em um exemplo hipotético: 
 

TABELA 26: EXEMPLO HIPOTÉTICO 
Período Saldo de 

crédito 
Diferença (∆) 

(DCRED_RAMO_DEFL) 

Natureza do 
movimento 

(Contração/Expansão) 

0 X - - 

1 X+2 2 Expansão 

2 X+3 1 Contração 

3 X -3 Contração 

 

Assim, movimentos descendentes da curva de FRI - sejam eles na parte positiva ou 

negativa do gráfico-, devem revelar uma contração, dentro dos critérios estabelecidos. 

Entretanto, mesmo que valores positivos de DCRED_COM_DEFL arbitrariamente indiquem 



 135

uma contração de crédito (assim como no exemplo hipotético acima), quanto mais negativo 

for este valor (lócus da FRI)- em se tratando da primeira diferença da variável-, maior será o 

efeito contracionista absoluto do saldo de crédito, em períodos consecutivos do tempo, o 

que representa o resultado do choque contracionista da política monetária. 

 

O gráfico abaixo mostra o que se considera como contração de crédito (evidenciado pelo 

primeiro movimento descendente da FRI, em vermelho). O exercício que se realiza a seguir 

trata da comparação deste primeiro movimento descendente das FRIs, acompanhado pela 

flecha. Percebe-se que há valores positivos para DCRED_RAMO_DEFL em que ainda sim 

se considera como movimento de natureza contracionista, como justificado acima. 
 

Gráfico 5- Detecção de movimentos contracionistas de crédito 

 
I. COMÉRCIO 
 
Em seguida, são apresentadas as FRIs para o Setor de Comércio. Após os gráficos, 

que estão dispostos por ordem crescente de risco, à exceção do primeiro que se refere 

aos efeitos sobre o setor como um todo; são realizadas algumas análises qualitativas 
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dos efeitos deste impulso em DMETA_SELIC_MENSAL. Os efeitos simultâneos sobre 

as demais variáveis do sistema podem ser visualizados no anexo à este trabalho.54 

 

 
GRÁFICO 6:  

Setor Comércio Total- Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um desvio-padrão na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 

 
GRÁFICO 7:  

Setor Comércio Risco Normal - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
 

                                                 
54 Idem para os demais gráficos de FRIs que seguem à frente. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um desvio-padrão na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 

 
 

GRÁFICO 8:  

Setor Comércio Risco Nível 1 - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um desvio-padrão  na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 
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GRÁFICO 9:  
Setor Comércio Risco Nível 2 - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um desvio-padrão na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 

 
O primeiro gráfico, que representa a FRI com as diferenças dos saldos de crédito total 
realizados ao Setor de Comércio, demonstra que a inovação em 

DMETA_SELIC_MENSAL deriva uma perturbação considerável sobre 

DTOTAL_EMP_COM_DEFL. Este gráfico mostra que há, em um primeiro momento, 

uma subida em DTOTAL_EMP_COM_DEFL - ou seja, há uma expansão do saldo de 

crédito, logo após o choque, uma vez que predomina uma rigidez contratual ou uma 

defasagem nas adequações regulatórias necessárias que impedem a existência de 

efeitos contracionistas instantâneos, inclusive possibilitando a inércia de movimentos 

expansivos anteriores. O efeito contracionista em DTOTAL_EMP_COM_DEFL inicia-se 

somente no segundo período, e atinge seu ponto mais intenso no quarto período, 

permanecendo o choque volátil, como demonstrado acima, além dos dez períodos 

apresentados.  

 

A FRI acima mostra que, para o Setor de Comércio como um todo, choques na 

variação da meta da taxa Selic - que intensificam a política monetária - exercem um 

efeito contracionista intenso sobre os saldos de crédito ao setor. No entanto, o choque 

não se dissipa com facilidade, tendo uma persistência de mais de 10 períodos adiante. 

A partir desta FRI, é possível validar a primeira premissa deste trabalho de que choques 
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de política monetária promovem uma queda dos saldos de crédito concedidos para o 

setor como um todo.  

 

Já a FRI do Setor de Comércio – Risco Normal mostra que a inovação em 

DMETA_SELIC_MENSAL também causa uma perturbação sobre DCRED_COM_DEFL. 

O efeito contracionista em DCRED_COM_DEFL inicia-se também no segundo período, 

provavelmente defasado em função da defasagem de política monetária, de seus 

efeitos retardados sobre as condições financeiras dos tomadores deste nível de risco e 

da reclassificação regulatória dos créditos que também não se dá de forma instantânea. 

O choque mantém-se volátil além do décimo período apresentado pela FRI. Para o 

Setor de Comércio – Risco Normal, choques de política monetária exercem um efeito 

ligeiramente superior àquele desencadeado para o setor como um todo. Esta evidência 

pode ser levantada a partir do ponto mais negativo desta FRI, que possui uma 

magnitude, em módulo, ligeiramente superior com relação a anterior (ambas sobre o 

quarto período). Assim como a FRI anterior, o choque não se dissipa com facilidade, 

tendo uma longa persistência. O movimento contracionista nas diferenças dos saldos de 

crédito, ocorrido neste modelo, é evidência da reclassificação/migração deste crédito 

para classes de risco inferiores. 

 

Já a FRI com as diferenças dos saldos de crédito concedidos ao Setor de Comércio – 
Risco Nível 1 mostra que a inovação em DMETA_SELIC_MENSAL possui uma 

perturbação ligeira e pouco intensa sobre DCRED_COM_DEFL. Este choque gera um 

efeito contracionista insignificante, a partir do terceiro período, que se dissipa 

integralmente somente no oitavo período. Em razão de uma perturbação insignificante, 

é possível inferir sobre um efeito migratório quase nulo, em que a partir de um choque, 

esta classe de risco poderá receber crédito da classe superior, mas provavelmente 

também poderá perder crédito para a inferior em função de sua piora nos atrasos e na 

qualidade de seus tomadores. Ou ainda, a base de crédito desta classe de risco pode 

revelar-se pouco sensível à estes choques. O resultado líquido destes efeitos é a 

ausência de uma contração ou expansão deste agregado. 
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A FRI com as diferenças dos saldos de crédito concedidos ao Setor de Comércio – 
Risco Nível 2 mostra que a inovação em DMETA_SELIC_MENSAL possui uma 

perturbação também pouco intensa sobre DCRED_COM_DEFL, assim como o efeito 

gerado sobre o agregado de Risco Nível 1. Como no modelo anterior, o ligeiro efeito 

contracionista possui uma defasagem temporal, iniciando-se a partir do terceiro período 

e se dissipando a partir do nono período. Aqui também é possível inferir que os choques 

de política monetária exercem um efeito contracionista pouco intenso sobre as 

diferenças dos saldos de crédito concedidos a este nível de risco, em magnitude 

semelhante àquela apresentada para o Risco Nível 1. Uma vez que esta perturbação é 

quase insignificante, é possível inferir sobre um efeito migratório de crédito quase nulo, 

em que, provavelmente, poderá haver registros de entradas e saídas de crédito neste 

nível de risco (em função da piora da qualidade e dos atrasos de níveis de risco 

superiores). Em especial, os créditos originalmente classificados neste nível de risco e 

que se atrasam ainda mais não poderão migrar para classes de risco inferiores, sendo 

baixados da respectiva base de provisionamento. 

 

Portanto, a partir destes gráficos, pôde-se constatar uma sensibilidade diferenciada aos 

efeitos de política monetária. Em especial, o nível de risco que sofreu um efeito 

contracionista mais intenso foi o Nível Normal, conforme a hipótese sugerida. Neste 

setor de atividade, a primeira premissa é revelada, uma vez que o setor como um todo 

sofre uma queda de sua capacidade de obter crédito. Há também indícios da validade 

da segunda premissa, uma vez que a evidência sugere uma migração de crédito para 

classes de risco inferiores, principalmente a partir de Risco Nível Normal, que apresenta 

maior sensibilidade, quando de um choque em 1 d.p. na meta para taxa Selic mensal. 

 
II. INDÚSTRIA 
 

Apresenta-se a seguir as FRIs para o Setor Industrial. Assim como o setor acima, após 

a disposição dos gráficos das FRIs, são realizadas análises qualitativas dos efeitos de 

um impulso em DMETA_SELIC_MENSAL. Os efeitos simultâneos sobre as demais 

variáveis do sistema podem ser visualizados no anexo à este trabalho. 

 
GRÁFICO 10:  
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Setor Industrial Total - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Response of DTOTAL_EMP_IND_DEFL to DMETA_SELIC_MENSAL

 
Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um  desvio-padrão na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 11:  
Setor Industrial Risco Normal - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um desvio-padrão na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 
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GRÁFICO 12:  
Setor Industrial Risco Nível 1 - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um desvio-padrão na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 

 
 

GRÁFICO 13:  
Setor Industrial Risco Nível 2 - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a uma inovação de um desvio-padrão na diferença de Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-

padrão 

 

A FRI com as diferenças dos saldos de crédito concedidos ao Setor Industrial como 
um todo mostra que a inovação em DMETA_SELIC_MENSAL possui um efeito 

contracionista sobre DTOTAL_EMP_IND_DEFL, a partir do segundo período, e que se 

dissipa a partir do quarto período. Observa-se o efeito contracionista do choque 

somente a partir do segundo período, uma vez que este agregado provavelmente 

também possui uma forte rigidez contratual ou uma defasagem em sua adequação 

regulatória observada por uma inércia refletida pela subida de 

DTOTAL_EMP_IND_DEFL até este período do gráfico. Diferentemente da análise 

realizada ao Setor de Comércio como um todo, que previu uma intensa contração dos 

saldos de crédito consecutivos, a partir desta FRI valida-se de forma fraca a primeira 

premissa deste trabalho de que choques de política monetária promovem uma 

contração dos saldos de crédito concedidos para o Setor Industrial como um todo. 

Para este setor, observa-se uma pequena contração das diferenças dos saldos de 

crédito em momentos consecutivos do tempo. 

 

A FRI do Setor Industrial – Risco Normal mostra que a inovação em 

DMETA_SELIC_MENSAL possui um efeito contracionista mais intenso sobre 

DCRED_IND_DEFL “vis-à-vis” o agregado anterior, o que ocorre a partir do terceiro 

período, e que se dissipa mais tardiamente do que o agregado anterior, uma vez que 

ultrapassa o período de defasagens que constam do gráfico. Este resultado é 

condizente com as premissas, uma vez que supõe-se uma migração de crédito, a partir 

deste nível de risco, para as outras classes de risco inferiores, refletida através da 

queda das diferenças dos seus saldos de crédito. 

 
A FRI com as diferenças dos saldos de crédito concedidos ao Setor Industrial – Risco 
Nível 1 mostra que a inovação em DMETA_SELIC_MENSAL possui um efeito 

contracionista praticamente nulo sobre DCRED_IND_DEFL, demonstrado pela ausência 

de um movimento contracionista sobre o agregado. O pequeno efeito gerado dissipa-se 

a partir do nono período. Uma vez que esta perturbação é insignificante, é possível 

inferir sobre um efeito migratório de crédito quase nulo em que provavelmente, a partir 
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do choque, esta classe de risco recebe crédito da classe superior e perde crédito para a 

inferior. 
 

A FRI com as diferenças dos saldos de crédito concedidos ao Setor Industrial – Risco 
Nível 2 mostra que a inovação em DMETA_SELIC_MENSAL também possui um efeito 

contracionista praticamente nulo sobre DCRED_IND_DEFL. Como no agregado 

anterior, o efeito insignificante sobre o agregado dissipa-se a partir do nono período. 

Uma vez que esta perturbação é quase insignificante, é possível inferir também sobre 

um efeito migratório quase nulo neste nível de risco. Igualmente ao Setor de Comércio, 

os créditos originalmente classificados neste nível de risco e que se atrasam ainda mais 

não poderão migrar para classes de risco inferiores, sendo baixados da respectiva base 

de provisionamento. 

 

Estas evidências conjugadas parecem revelar indícios da existência do canal de crédito 

neste ramo de atividade, nos moldes estabelecidos pelas premissas deste trabalho. 

Primeiro, em razão de um movimento contracionista sobre o total de crédito para o setor 

como um todo. Além disso, existem outras evidências que beneficiam as premissas; em 

especial, observa-se um efeito contracionista mais intenso sobre o Risco Nível Normal, 

“vis-à-vis” os demais, assim como ocorre no Setor de Comércio. Este efeito 

contracionista mais intenso sob o Risco Nível Normal, ocorrido a partir de choques 

monetários, revela indícios de uma migração de parte destes créditos para níveis de 

risco inferiores, em função da piora na qualidade e no atraso destes tomadores.  

 
III. PESSOA FÍSICA 
 
A seguir, apresenta-se as FRIs para o Setor de Pessoa Física. Assim como os dois 

setores acima, após a disposição dos gráficos das FRIs, são realizadas análises 

qualitativas dos efeitos de um impulso em DMETA_SELIC_MENSAL. Os efeitos 

simultâneos sobre as demais variáveis do sistema podem ser visualizados no anexo à 

este trabalho. 

 
GRÁFICO 14:  

Setor Pessoa Física Total - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a um choque de um desvio-padrão na Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-padrão 

 
GRÁFICO 15:  

Setor Pessoa Física Risco Normal - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a um choque de um desvio-padrão na Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-padrão 
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GRÁFICO 16:  
Setor Pessoa Física Risco Nível 1 - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a um choque de um desvio-padrão na Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-padrão 

 
 

GRÁFICO 17:  
Setor Pessoa Física Risco Nível 2 - Resposta de inovações de 1 d.p. + ou – 2 d.p. 
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Obs: A linha em azul indica a resposta da variável a um choque de um desvio-padrão na Selic. As linhas pontilhadas indicam o intervalo de + ou – dois desvios-padrão 
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A FRI com as diferenças dos saldos de crédito totais concedidos ao Setor de Pessoa 
Física como um todo mostra que a inovação em DMETA_SELIC_MENSAL possui um 

efeito contracionista nulo sobre DTOTAL_EMP_PFDEFL, com um choque que se 

dissipa a partir do nono período. Pelo contrário, ao invés de um movimento 

contracionista sobre a série, observa-se uma subida em DTOTAL_EMP_PFDEFL, ao 

longo do período apresentado, o que favorece o argumento da rigidez contratual e dos 

ajustes regulatórios mais demorados com relação às exigências de crédito, além da 

pouca sensibilidade deste setor à choques de política monetária. A partir desta FRI, não 

é possível validar a primeira premissa deste trabalho de que choques de política 

monetária promovem uma queda dos saldos de crédito concedidos para o setor como 

um todo.  
 

A FRI com as diferenças dos saldos de crédito concedidos ao Setor de Pessoa Física 
– Risco Normal mostra que a inovação em DMETA_SELIC_MENSAL possui um ligeiro 

efeito contracionista sobre DCRED_PF_DEFL, a partir do terceiro período, 

apresentando uma longa persistência do choque, uma vez que este efeito ultrapassa o 

período observado pela FRI. Como no agregado anterior, este efeito possui uma certa 

defasagem para sua ocorrência, o que indica uma alteração demorada das condições 

financeiras dos tomadores deste nível de risco e das adequações regulatórias que se 

seguem. A pequena contração da diferença dos saldos de crédito deste agregado 

sugere a sua ligeira redistribuição à outras classes de risco, o que parece revelar 

indícios à segunda premissa do teste.  

 
A FRI do Setor de Pessoa Física – Risco Nível 1 mostra que a inovação em 

DMETA_SELIC_MENSAL possui um efeito contracionista mais intenso sobre 

DCRED_PF_DEFL “vis-à-vis” o observado sobre o Risco Normal. O efeito deste choque 

ocorre a partir do terceiro período, o que revela a defasagem do efeito, com uma 

persistência que dura além dos períodos indicados pelo gráfico. Esta maior intensidade 

indica que o Setor de Pessoa Física, nesta classe de risco, apresenta maior 

sensibilidade a choques monetários, em termos da migração de crédito que origina. 
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Já a FRI do Setor de Pessoa Física – Risco Nível 2 mostra que a inovação em 

DMETA_SELIC_MENSAL possui um efeito contracionista sobre DCRED_PF_DEFL 

muito semelhante àquele apresentado pelo agregado Risco Nível Normal. Este choque 

inicia-se a partir do terceiro período, apresentando uma certa defasagem como nos 

agregados anteriores. Possui longa persistência, uma vez que não se dissipa ao longo 

dos períodos indicados pela FRI apresentada. 

 

Portanto, para o Setor de Pessoa Física, choques em DMETA_SELIC_MENSAL não 

resultam em queda das diferenças do saldos de crédito concedidos ao setor como um 

todo. Entretanto, indicam evidências de efeitos contracionistas diferenciados para os 

níveis de risco. O Risco Nível 1 é o que sofre maior efeito contracionista, seguido por 

Risco Nível Normal e Nível 2, que possuem efeitos semelhantes. Portanto, neste nível 

de risco, a base de crédito mais sensível é a Nível 1.  

 

3.1.3.4 Decomposição de Variância dos Erros de Previsão  
 

Os quadros abaixo demonstram o percentual do erro da variância prevista atribuída aos 

choques de uma determinada variável versus os choques nas demais variáveis do sistema.  

 

D.P. demonstra os erros padrão de previsão das variáveis para um dado horizonte de 

tempo. As D.P.s iniciam-se baixas, e sobem à medida em que se adicionam previsões para 

períodos mais adiante, embutindo mais incerteza à previsão. Os horizontes são dados pela 

primeira coluna de cada tabela que faz referência ao período da previsão. A fonte deste 

erro de previsão é a variação dos valores presentes e passados das inovações de cada 

variável endógena do VAR, sendo que as demais colunas indicam a porcentagem da 

variância da previsão gerada em razão de cada inovação. Percebe-se que quanto maior o 

horizonte, menor é a proporção da variância de previsão explicada pela própria variável. 

 
I. COMÉRCIO 
 

Nas decomposições de variância da diferença dos saldos de crédito total 

(DTOTAL_EMP_COM_DEFL), percebe-se que os choques que melhor a explicam derivam 

da própria variável, seguida daquelas ocorridas em DMETA_SELIC_MENSAL (responsável 
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por aproximadamente 5,5% da variância de previsão, ou seja, respondendo por cerca de 

5,5% na explicação dos movimentos futuros de DTOTAL_EMP_COM_DEFL, para uma 

previsão de 10 meses55). No tocante à variância do volume de Crédito–Risco Normal, 

percebe-se que, excetuando os choques na própria variável, as perturbações em 

DMETA_SELIC_MENSAL são os melhores previsores da evolução das diferenças dos 

saldos de crédito, neste nível de risco (aproximadamente 8,07%). Com relação ao volume 

de crédito – Risco Nível 1, pode-se observar que o segundo melhor previsor da evolução 

dos saldos de crédito são também os choques sobre DMETA_SELIC_MENSAL 

(aproximadamente 9,73%). Já o modelo para Risco Nível 2 é, majoritariamente, explicado 

pelos choques na própria variável, seguido daqueles provenientes em DIPCA, com 

aproximadamente 3,77%. 

 

Pelas análises, percebe-se que os choques em DMETA_SELIC_MENSAL tornam-se mais 

importantes para explicar movimentos futuros em DCRED_COM_DEFL, em modelos que 

indicam uma classe de risco pior. Em especial, os choques na variável 

DMETA_SELIC_MENSAL são mais intensamente responsáveis pelos movimentos futuros 

em DCRED_COM_DEFL para Risco Nível 1 (9,73%). Isto parece confirmar a hipótese do 

trabalho de que choques monetários são responsáveis por uma queda da qualidade dos 

tomadores e por uma migração de crédito das melhores classes de risco para classes de 

risco inferiores, o que deve pressionar, potencialmente, as bases de provisionamento. Em 

outras palavras, que as melhores classes de risco são mais sensíveis à choques. 

 
Decomposição da Variância de DTOTAL_EMP_COM_DEFL 

Período D.P. DTOTAL_EMP_COM_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.45 100 0 0 0 

5 0.48 90.88 5.30 1.94 1.87 

10 0.49 90.38 5.53 2.17 1.91 
Ordem: DTOTAL_EMP_COM_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 
Decomposição da Variância de DCRED_COM_DEFL RISCO NORMAL 

Período D.P. DCRED_COM_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.43 100 0 0 0 

5 0.48 88.96 7.88 2.00 1.15 

                                                 
55 As demais variâncias de previsão citadas a seguir fazem referência a um horizonte de 10 meses. 
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10 0.48 88.26 8.07 2.39 1.26 
Ordem: DCRED_COM_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 
Decomposição da Variância de DCRED_COM_DEFL RISCO NÍVEL 1 

Período D.P. DCRED_COM_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.04 100 0 0 0 

5 0.04 80.68 8.89 3.07 7.34 

10 0.04 79.20 9.73 3.33 7.72 
Ordem: DCRED_COM_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 
Decomposição da Variância de DCRED_COM_DEFL RISCO NÍVEL 2 

Período D.P. DCRED_COM_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.08 100 0 0 0 

5 0.09 94.90 0.95 0.41 3.72 

10 0.09 94.79 0.97 0.45 3.77 
Ordem: DCRED_COM_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 

II. INDÚSTRIA 
 

Para a Indústria como um todo, percebe-se que os choques em DMETA_SELIC_MENSAL 

são os melhores previsores da variância dos erros de previsão de 

DTOTAL_EMP_IND_DEFL (aproximadamente 1,64%), excetuando os choques na própria 

variável. Com relação ao saldo de crédito concedido à Indústria – Risco Normal, percebe-se 

pela tabela abaixo que perturbações na variável DMETA_SELIC_MENSAL representam o 

seu segundo melhor previsor (aproximadamente 3,35%). Já com relação ao Risco Nível 1, 

os choques que melhor explicam a evolução do crédito, depois daqueles que ocorrem com 

a própria variável, são provenientes de DIPCA (aproximadamente 15,49%). Constata-se 

que com relação a Indústria – Risco Nível 2, os choques em DIPCA representam o segundo 

melhor conjunto previsor da evolução das diferenças no saldo de crédito (aproximadamente 

8,88%), seguido de choques em DMETA_SELIC_MENSAL (aproximadamente 2,77%). Os 

movimentos futuros nas diferenças dos saldos de crédito podem ser melhor explicados 

pelos choques monetários, dentro do nível de Risco Normal, “vis-à-vis” os demais, o que 

parece confirmar a hipótese de migração de crédito. 

 
Decomposição da Variância de DTOTAL_EMP_IND_DEFL  

Período D.P. DTOTAL_EMP_IND_ DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 
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DEFL 

1 1.20 100 0 0 0 

5 1.22 97.34 1.61 0.25 0.79 

10 1.22 97.27 1.64 0.28 0.81 
Ordem: DTOTAL_EMP_IND_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 
Decomposição da Variância de DCRED_IND_DEFL RISCO NORMAL 

Período D.P. DCRED_IND_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 1.20 100 0 0 0 

5 1.25 94.33 2.90 1.08 1.67 

10 1.26 93.77 3.35 1.11 1.74 
Ordem: DCRED_IND_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 
Decomposição da Variância de DCRED_IND_DEFL RISCO NÍVEL 1 

Período D.P. DCRED_IND_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.08 100 0 0 0 

5 0.08 82.26 0.35 3.00 14.37 

10 0.08 80.34 0.75 3.39 15.49 
Ordem: DCRED_IND_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

Decomposição da Variância de DCRED_IND_DEFL RISCO NÍVEL 2 

Período D.P. DCRED_IND_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.09 100 0 0 0 

5 0.10 87.23 2.48 1.37 8.89 

10 0.10 86.15 2.77 2.18 8.88 
Ordem: DCRED_IND_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 

III. PESSOA FÍSICA 
 

Já a decomposição de variância dos erros de previsão de DTOTAL_EMP_PFDEFL é 

melhor explicada pelos choques sobre ela própria, seguido daqueles em DPIB_DEFL_MIL 

(aproximadamente 0,50%). Com relação ao modelo de evolução dos saldos das diferenças 

de crédito – Risco Normal, os choques que o melhor explicam, depois dos choques na 

própria variável, são aqueles provenientes em DPIB_DEFL_MIL (aproximadamente 8,13%). 

Com relação à decomposição da variância para Risco Nível 1, o segundo melhor conjunto 

previsor é DMETA_SELIC_MENSAL, com aproximadamente 9,11%. Pode-se constatar que 

os choques que melhor explicam a evolução das diferenças do saldo de crédito – Risco 
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Nível 2, após os choques sobre a própria variável, são aqueles provenientes em 

DPIB_DEFL_MIL (aproximadamente 8,13%). 

 
Decomposição da Variância de DTOTAL_EMP_PFDEFL 

Período D.P. DEMPR_PF_TOTAL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.56 100 0 0 0 

5 0.72 99.31 0.19 0.49 0.00 

10 0.72 99.29 0.20 0.50 0.00 
Ordem: DTOTAL_EMP_PFDEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 
Decomposição da Variância de DCRED_PF_DEFL RISCO NORMAL 

Período D.P. DCRED_PF_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.05 100 0 0 0 

5 0.06 80.64 3.99 7.56 7.79 

10 0.07 77.32 6.52 8.13 8.01 
Ordem: DCRED_PF_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

Decomposição da Variância de DCRED_PF_DEFL RISCO NÍVEL 1 

Período D.P. DCRED_PF_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.10 100 0 0 0 

5 0.11 87.41 8.15 0.13 4.30 

10 0.11 86.38 9.11 0.15 4.34 
Ordem: DCRED_PF_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 
Decomposição da Variância de DCRED_PF_DEFL RISCO NÍVEL 2 

Período D.P. DCRED_PF_DEFL DMETA_SELIC_MENSAL DPIB_DEFL_MIL DIPCA 

1 0.06 100 0 0 0 

5 0.06 80.83 3.92 7.52 7.73 

10 0.07 77.37 6.50 8.11 8.02 
Ordem: DCRED_PF_DEFL, DMETA_SELIC_MENSAL, DPIB_DEFL_MIL, DIPCA 

 

3.1.3.5 Síntese dos Resultados 
 
A partir dos resultados acima, pode-se extrair algumas conclusões com relação às 

premissas do trabalho.  
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Realizam-se dois blocos de observações. O primeiro bloco faz referência às observações 

genéricas aos modelos. Já o segundo traz observações de natureza específica, que 

parecem refletidas em cada uma das FRIs. 

 

 

Observações Gerais 
 

A partir das FRIs, parece evidente a defasagem do efeito da política monetária sobre os 

saldos de crédito concedidos (lag entre 2 e 3 meses, na média), em todos os níveis de risco 

e setores apresentados. A lenta resposta de um choque de política monetária, ou até 

mesmo seu efeito inexistente em termos de contração de crédito – resultado que pode ser 

evidenciado pela estabilidade ou mesmo por movimentos ascendentes das FRIs nos 

primeiros períodos -, pode sugerir: 1) a existência de rigidez contratual do crédito, em que 

os impactos de alterações conjunturais podem não ser tão imediatos, 2) uma ausência ou 

menor sensibilidade de impactos financeiros sobre os tomadores, após mudanças na meta 

para taxa Selic e, por fim, 3) a hipótese de que estes efeitos defasados sobre os agregados 

reflitam uma demora de ajuste dos bancos às exigências regulatórias que, por critérios 

internos (refletindo aqueles exigidos pela autoridade regulatória), e pelo custo que 

carregam aos bancos, demoram a ocorrer. Esta última hipótese é bastante discutida na 

literatura brasileira que aponta, inclusive, a disparidade dos bancos no trato das questões 

regulatórias, principalmente no que diz respeito ao grau de conservadorismo no nível de 

provisionamento de crédito. 

 

Observações Específicas 
 

Para o Setor de Comércio, o efeito contracionista sobre o Risco Nível Normal parece ser o 

mais intenso entre os efeitos, seguido daquele sobre o setor como um todo. Isto mostra a 

sensibilidade deste nível de risco ao choque monetário, que é capaz de alterar as 

condições financeiras dos seus tomadores e forçar as instituições à reclassificação de risco 

dos créditos. Compatível com estes resultados, observa-se que sob o Risco Nível Normal, a 

decomposição de variância dos erros de previsão (doravante decomposição de variância) 

de DCRED_COM_DEFL coloca a variável DMETA_SELIC_MENSAL como maior 

responsável por movimentos futuros nela própria, excetuando-se os choques sobre a 
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própria variável. O mesmo se pode dizer da decomposição de variância para o setor como 

um todo, que é explicado um pouco menos por choques em DMETA_SELIC_MENSAL que 

a anterior. Ambas são indícios da força explicativa da taxa Selic na contração de crédito 

que se provoca após um choque. 

 
De forma semelhante, o Setor Industrial apresenta um pequeno efeito contracionista  para o 

Risco Nível Normal, que também se demonstra para o setor como um todo. As 

decomposições de variância para estas duas amostras parecem ser compatíveis com os 

resultados das FRIs, uma vez que DMETA_SELIC_MENSAL mostrou-se o segundo melhor 

previsor em ambos os casos, sendo superior para Risco Nível Normal.  

  

Por último, no Setor de Pessoa Física como um todo, não observamos efeito contracionista, 

mas sim uma ligeira expansão de crédito. Entretanto, o Risco Nível 1 possui o maior efeito 

contracionista, razão pela qual DMETA_SELIC_MENSAL demonstra ser o segundo melhor 

previsor em sua respectiva decomposição de variância. Os Riscos Nível Normal e Nível 2 

possuem efeitos contracionistas pequenos e semelhantes, o que fica demonstrado pelo 

valor explicativo semelhante e menor de DMETA_SELIC_MENSAL apresentado em suas 

respectivas decomposições de variância, “vis-à-vis” o Risco Nível 1, que possui o maior 

valor relativo. 

 
3.1.4 Conclusões 
 
O Canal de Crédito dos Balanços Patrimoniais é um efeito iniciado por choques monetários, 

que provoca mudanças endógenas nos balanços patrimoniais dos credores, ajudando a 

amplificar e propagar os ciclos de negócios. Neste canal, supõe-se que o prêmio de 

financiamento externo (diferença entre o custo de financiamento interno e externo), que 

funciona como mais um vetor de ampliação dos efeitos de choques de taxa de juros, seja 

proporcional à condição dos balanços dos tomadores, o que, portanto, gera impactos 

diferenciados de política monetária aos agentes econômicos. Estes efeitos diferenciados 

foram aproximados através de um modelo baseado em agregados consolidados pelo 

Banco Central. 
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A partir dos testes, foi possível verificar efeitos contracionistas sobre os agregados de 

crédito total, gerados por aperto monetário, assim como previam as premissas do trabalho. 

Entretanto, apesar deste efeito consensual aos setores de Comércio e Indústria, não foi 

possível identificar um efeito contracionista explícito para o Setor de Pessoa Física. Além 

disso, pôde-se observar alguns indícios de reclassificação/migração de crédito entre as 

classes de risco, em especial para piores classes, sugerindo a evidência de que apertos 

monetários pioram a qualidade de crédito dos tomadores e, consequentemente, dos 

balanços dos agentes. A mudança na qualidade dos critérios, induzidas pelas normas 

bancárias, força com que os bancos alterem a distribuição destes créditos para as piores 

classes de risco, movimento que deve ocorrer simultaneamente a um efeito contracionista 

do crédito total. Este último movimento contracionista, por sua vez, é motivado pelo 

aumento potencial da base de provisionamento mais intensa introduzida por esta 

reclassificação para piores classes de risco. Assim, em razão de uma pressão de maiores 

custos de provisionamento e ao manter suas estratégias de rentabilidade, os bancos 

procurarão reduzir a sua exposição à novas operações de crédito. Esta decisão deve ser 

também incrementada pelas mudanças de incentivo “risco-retorno” para a composição de 

um portfólio ótimo, a partir de aumentos da taxa de juros, além da questão da ponderação 

de risco nula enfrentada por títulos públicos federais, dentro do cálculo do índice de 

Basiléia. 

 

Neste sentido, a queda do saldo total de crédito revelada pelas FRIs dos setores como um 

todo, motivada por um aperto monetário, pode manifestar-se na forma de um outro tipo de 

imposição regulatória e movimento de Flight to Quality, cujos sentidos são pouco invocados 

neste trabalho. Esta queda do saldo de crédito pode estar refletida em uma fuga dos 

bancos – e uma recomposição do ativo destes– em direção aos títulos públicos federais 

que, indexados à taxa Selic, passam a apresentar maior atratividade, com o mesmo nível 

de risco, após momentos de aperto monetário, “vis-à-vis” uma carteira de crédito comercial. 

Assemelha-se aos movimentos ocorridos na economia em momentos de stress financeiro, 

quando o choque não se circunscreve a um único ativo, mas sim ao sistema financeiro 

como um todo. Ou seja, ele pode ocorrer em momentos de aumento da percepção de risco 

generalizado, tal como ocorreu na crise da Rússia em 1998, em que os mercados afetados 

“fugiram” de ativos de maior risco e posicionaram-se, crescentemente, em ativos líquidos e 
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de mais curto-prazo. Em momentos de Flight to Quality, há adicionalmente um aumento de 

demanda por segurança.(Caballero e Krishnamurthy, 2005). 

 

Esta evidência está presente em SOBRINHO (2003) e outros autores, que demonstraram o 

efeito positivo dos títulos à choques da taxa de juros básica. Como evidência, o autor 

mostra o efeito ascendente do volume de títulos públicos como percentual do PIB nacional, 

a partir de aumentos de taxa de juros. Em especial, SOBRINHO (2003) apresentou um 

gráfico de FRI, com variáveis em nível, em que há uma resposta positiva significativa dos 

títulos (3%) em função de um choque de 1 desvio-padrão na taxa Selic, tendo seu pico no 

quinto mês após o mesmo. SOBRINHO (2003) conclui que esta reação mostra que os 

bancos brasileiros respondem às incertezas em suas fontes de recursos adotando uma 

estratégia de alocação de carteira mais conservadora, aumentando sua exposição a ativos 

líquidos (títulos) e reduzindo a de ilíquidos (crédito). Este comportamento sugere que a 

contração monetária induz à realocação da carteira dos bancos em favor dos títulos 

públicos, com conseqüente queda da oferta de crédito e elevação do spread bancário. 

 

Pode também representar um resultado motivado por imposições prudenciais, uma vez que 

a composição em títulos públicos configura um movimento em direção à  ativos que 

demandam menor exigência de capital e provisionamento. Os cálculos para Índice de 

Basiléia contabilizam os títulos públicos federais como risco nulo, exigindo uma 

contrapartida em capital também nula para exposição a estes ativos, o que pode reafirmar 

esta “fuga”, quando da vigência de choques monetários. Como relatava Maia e Malan:  
 

“O critério de ponderação zero para os financiamentos destinados ao governo federal é danoso à “performance” do sistema 

econômico. À medida que o Banco Central considerar este critério para aqueles recursos, exigindo percentuais mínimos de 

capitalização do sistema financeiro, criará interesses para que se desloquem recursos da atividade produtiva para o setor público”. 

(Maia e Malan, 1998, apud Soares, 2001) 

 

Como reporta SOARES (2001) em um gráfico que demonstra a proporção de crédito 

normal sobre o total de ativos (de 1989 a 1999), houve uma reestruturação dos bancos, a 

partir da adesão do Brasil ao Acordo de Basiléia, o que motivou uma redução da proporção 

crédito-ativo total dos bancos. Em compensação, o mesmo autor mostra um gráfico em que 

há uma curva ascendente, a partir de 1995 até meados de 1999, representando a 
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proporção de títulos públicos federais sobre o total de crédito bancário. Isto indica que os 

bancos passaram, na média, para uma maior exposição à títulos públicos federais. 

 

Esta tendência pode ser observada através da concentração do ativo bancário em títulos 

públicos federais, visualizada a partir do Relatório dos 50 maiores bancos brasileiros, entre 

Março de 2000 e Setembro de 2004. Este relatório é desenvolvido trimestralmente, com 

base em registros contábeis das próprias instituições, e a sua análise permite observar o 

incremento de aplicações em Títulos e Valores Mobiliários (TVM), em seus ativos, “vis-à-

vis” o incremento de suas exposições às Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil. 

Os dados abaixo mostram um crescimento percentual (C%) da rubrica TVM e Instrumentos 

Financeiros Derivativos (59%) superior ao crescimento (C%) do Total do Ativo (31%) e de 

Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil (31%), entre Março/2000 e Junho/2002. 

Entre Setembro/2002 e Setembro/2004, as médias de TVM e Instrumentos Financeiros 

Derivativos e Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil mantiveram-se superiores às 

do período anterior; entretanto, o crescimento das rubricas dentro do período foi inferior, 

com crescimento (C%) ligeiramente superior para Operações de Crédito e Arrendamento 

Mercantil, que de fato superou o estoque de setembro de 2004 “vis-à-vis”  o mesmo mês 

em 2002. 
 

Tabela 27 - Evolução da carteira de “TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos” e “Operações de crédito e 
Arrendamento Mercantil” como proporção do “Total do ativo dos 50 maiores bancos” 

R$ Bilhões 

mar/00 jun/00 set/00 dez/00 mar/01 jun/01 set/01 dez/01 mar/02 jun/02 C%
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 207 231 228 232 237 266 296 310 309 329 59%
Operações de crédito e Arrendamento Mercantil 246 255 267 287 304 292 301 299 304 323 31%
Total do Ativo 827 873 872 903 971 971 1.040 1.017 1.054 1.085 31%  

set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 C%
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 346 322 325 310 333 342 338 353 343 -1%
Operações de crédito e Arrendamento Mercantil 352 348 346 293 300 317 323 344 358 2%
Total do Ativo 1.249 1.192 1.214 1.010 1.059 1.104 1.140 1.193 1.200 -4%  

mar/00 ∆ jun/00 ∆ set/00 ∆ dez/00 ∆ mar/01 ∆ jun/01 ∆ set/01 ∆ dez/01 ∆ mar/02 ∆
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 25% 1,5% 26% -0,4% 26% -0,5% 26% -1,3% 24% 3,0% 27% 1,1% 28% 2,0% 30% -1,1% 29% 1,0%
Operações de crédito e Arrendamento Mercantil 30% -0,6% 29% 1,4% 31% 1,1% 32% -0,4% 31% -1,3% 30% -1,1% 29% 0,5% 29% -0,6% 29% 0,9%  

set/02 ∆ dez/02 ∆ mar/03 ∆ jun/03 ∆ set/03 ∆ dez/03 ∆ mar/04 ∆ jun/04 ∆ set/04
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 28% -1% 27% 0% 27% 4% 31% 1% 31% 0% 31% -1% 30% 0% 30% -1% 29%
Operações de crédito e Arrendamento Mercantil 28% 1% 29% -1% 28% 1% 29% -1% 28% 0% 29% 0% 28% 0% 29% 1% 30%  
Fonte: Relatório dos 50 Maiores Bancos – Banco Central do Brasil; desenvolvimento do autor, em que ∆ significa a variação na proporção de um 

trimestre a outro. 

 

As tabelas acima indicam também a participação das rubricas TVM e Instrumentos 

Financeiros Derivativos e Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil, como 
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percentagem do Total do Ativo, a cada trimestre. Adicionalmente, demonstra-se o 

crescimento trimestral (∆) desta participação ao longo de um período de 19 trimestres. Nos 

dois conjuntos de trimestres, observa-se uma média para os crescimentos trimestrais 

superior para TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos “vis-à-vis” o observado para 

Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil. 

 

Há algumas sugestões de pesquisa que podem ser realizadas para aprimoramento futuro 

dos resultados deste trabalho. A primeira é que a meta para taxa Selic mensal (nominal) 

fixada pelo Banco Central pode não ser a melhor proxy para medir o instrumento 

predominante de política monetária e suas relações com a formação de crédito. Esta 

evidência é sustentada pelas decomposições de variância dos erros de previsão, que 

demonstram a relevância relativa, e não absoluta, da meta para taxa Selic para explicar 

movimentos futuros do crédito, em somente alguns dos agregados que representam os 

níveis de risco.  

 

Por estas razões, este trabalho abre campo para novas pesquisas que utilizem taxas de 

juros alternativas à meta Selic, tais que possam também medir a condução da política 

monetária. Outras modalidades de taxas, utilizadas em trabalhos semelhantes, poderão 

ampliar esta pesquisa e procurar captar seus efeitos - sob a ótica da taxa efetivamente 

cobrada-, e não mais somente daquela sinalizada pelo Banco Central. Ou ainda se poderá 

aproximar a questão utilizando um spread entre a taxa básica Selic e uma outra taxa média 

de mercado, como em BERNANKE e BLINDER (1992). 

 

No Brasil, ainda que pouco utilizada, alterações na taxa de reservas compulsórias também 

formam um instrumento importante de política monetária. Este trabalho, ao procurar captar 

a sensibilidade do mercado de crédito às decisões sobre as variações na meta de juros 

básica, descartou este instrumento. Novas pesquisas poderão incluí-lo na análise. 

 

Vale lembrar também que estas conclusões derivam de dados coletados a partir de um 

banco de dados cujas observações são uma proxy ex-post para a questão do risco no 

mercado de crédito brasileiro, uma vez que se trata de uma aproximação contábil, baseada 

em uma classificação normatizada pelo Banco Central. Adicionalmente, trata-se de uma 
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análise agregada do setor, uma vez que não se pôde trabalhar com microdados em razão 

da ausência de um banco de dados que pudesse aproximá-lo da questão. 

 

Como quaisquer conclusões baseadas em um espaço amostral e já que o regime de 

política monetária variou no Brasil, ao longo dos últimos dez anos, decidiu-se por um corte 

de análise, em que se privilegiou dados coletados desde 1997. Portanto, as conclusões que 

se fazem estão também sujeitas a este corte temporal. 

 

Com o intuito de buscar evidências para os efeitos da política monetária sobre o canal de 

crédito, este trabalho procurou levantar diversas evidências qualitativas e quantitativas de 

sua presença no Brasil. Algumas evidências são sumarizadas a seguir: 

 

1) O mercado de crédito é bastante concentrado, setorialmente e por nível de risco. A 

maior parte do crédito está concentrada sobre o Risco Nível Normal, tal como 

visualizado na tabela que reflete as médias de participação percentual de cada um 

dos níveis de risco. Portanto, o mercado de crédito brasileiro mostra-se, 

naturalmente, conservador na seleção e na administração do risco de seus 

tomadores. Este conservadorismo também se remete ao trato das questões 

regulatórias, que torna os bancos mais zelosos na concessão de crédito. 

2) As FRIs mostram uma aproximação razoável à premissa de que apertos monetários 

diminuem a oferta de crédito para o setor como um todo, à exceção do Setor de 

Pessoa Física. Mostram indícios de uma redistribuição do crédito entre as classes 

de risco, observado pela contração dos saldos de crédito em algumas das classes; 

efeito este que é sentido, especialmente, pela contração dos saldos de crédito de 

classes de menor risco (em função de alteração de suas qualidades). Este 

movimento sugere, potencialmente, uma reclassificação dos créditos para piores 

classes de risco, em que o nível de provisionamento é maior. Em função desta 

reclassificação, e como forma de manter a expectativa de rentabilidade dos bancos, 

deve-se observar uma queda do total de crédito concedido. Esta conclusão é, 

parcialmente, subsidiada pelo histórico de associação simultânea entre o 

crescimento das proporções entre provisionamento-total de crédito e a queda das 

proporções do total de crédito-total de ativos dos 50 maiores bancos, demonstrada 

em seção anterior deste trabalho. 
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3) Há evidências na literatura relatando os estímulos à migração dos ativos bancários a 

categorias que não oneram as exigências de capital impostas pelo Acordo de 

Basiléia, dentre os quais podemos citar o próprio SOARES(2001) e MAIA e MALAN 

(apud Soares, 2001), no caso brasileiro e CABALLERO E KRISHNAMURTHY 

(2005), na literatura internacional. Além disso, esta literatura enfatiza o alto custo de 

provisionamento de crédito para as instituições financeiras, o que fragiliza as suas 

estratégias de rentabilidade. Por esta razão, conclui-se que choques monetários, 

que provocam reclassificação de crédito para piores níveis de risco, tal como 

evidenciado nas FRIs resultantes, devem desestimular a expansão de crédito para 

os tomadores em carteira e para os novos entrantes. Este processo é intensificado, 

uma vez que a Resolução 2.682/99 obriga a classificação de todas as operações de 

crédito – as novas e já contratadas - sob a pior classe de risco em que as operações 

de um tomador estão contabilizadas. Como há uma expectativa de piora de risco 

para todos os tomadores, a partir de choques, deve-se observar uma contração dos 

saldos de crédito para os setores como um todo, como ocorrido no Comércio e na 

Indústria. 

 

Portanto, este trabalho conclui pela existência de um canal de crédito no Brasil. Os efeitos 

diferenciados de política monetária respondem às diferentes intensidades de informação 

assimétrica e custos de agência, aproximados através dos próprios critérios para formação 

da base de dados, e que surgem a partir de um choque monetário que alteram as 

condições financeiras dos agentes. Esta alteração promove um aumento heterogêneo de 

seus prêmios de financiamento externo, ao mesmo tempo em que incrementam de forma 

díspar as suas necessidades de crédito. Concomitante a este movimento, o que se 

observou a partir deste trabalho foram evidências de um canal de crédito que ocorre, mais 

fortemente, através de alterações nos ativos bancários determinados por questões 

regulatórias. As evidências dos testes realizados sugerem uma queda dos saldos de crédito 

total motivadas por uma piora das condições da economia e de seus tomadores, a partir de 

choques monetários, o que se reflete em maiores bases de provisionamento de crédito e 

em um maior custo potencial em decorrência, fazendo com que os bancos diminuam a sua 

oferta de crédito para que se adequem à rentabilidade planejada. 
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A partir destes resultados e com base na teoria econômica, vislumbra-se um amplo espaço 

para condução de novas pesquisas que aprofundem esta questão no Brasil. Além de poder 

evoluir a questão a partir da técnica adotada, há claramente uma multiplicidade de outras 

técnicas e variáveis, muitas das quais já foram trabalhadas no país e no exterior, que 

podem ser usadas para a ampliar esta análise e incrementar o conjunto de informações 

disponíveis para subsídio das políticas públicas conduzidas nesta economia. 
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APÊNDICE 
 

ANEXO I – QUADRO COMPLETO DE FUNÇÕES DE RESPOSTA A IMPULSO (FRIs)  
 

POR RAMO DE ATIVIDADE E NÍVEL DE RISCO – Variáveis em Primeira Diferença 
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2. COMÉRCIO – RISCO NORMAL 

 



 168

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DCRED_COM_DEFL to DCRED_COM_DEFL

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DCRED_COM_DEFL to DMETA_SELIC_MENSAL

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DCRED_COM_DEFL to DPIB_DEFL_MIL

-.2

.0

.2

.4

.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DCRED_COM_DEFL to DIPCA

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DMETA_SELIC_MENSAL to DCRED_COM_DEFL

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DMETA_SELIC_MENSAL to DMETA_SELIC_MENSAL

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DMETA_SELIC_MENSAL to DPIB_DEFL_MIL

-.1

.0

.1

.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DMETA_SELIC_MENSAL to DIPCA

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DPIB_DEFL_MIL to DCRED_COM_DEFL

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DPIB_DEFL_MIL to DMETA_SELIC_MENSAL

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DPIB_DEFL_MIL to DPIB_DEFL_MIL

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DPIB_DEFL_MIL to DIPCA

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DIPCA to DCRED_COM_DEFL

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DIPCA to DMETA_SELIC_MENSAL

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DIPCA to DPIB_DEFL_MIL

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of DIPCA to DIPCA

Response to Generalized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 

 

 

 

 
3. COMÉRCIO – RISCO NÍVEL 1 
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11. PESSOA FÍSICA – RISCO NÍVEL 1 
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ANEXO II – TABELAS DE SELEÇÃO DE DEFASAGENS PARA OS MODELOS VAR 

 

Descreve-se abaixo os critérios utilizados para se definir a defasagem dos modelos de cada 

um dos agregados. Utiliza-se como principal critério o menor AIC entre os lags estimados. 

Entretanto, em alguns casos, pode-se definir o lag a partir de dois critérios que o apontem 

simultaneamente, sem que neste caso estes sejam necessariamente compostos pelo 

menor AIC.  Ressalva se faz quando dois critérios, como SC e HQ, apontarem 

simultaneamente o lag 0, em que a seleção será feita através do menor AIC. 56 

 

I. COMÉRCIO  
 

Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 3 defasagens, 

segundo os critérios HQ e AIC.57  

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC      HQ AIC 

0 defasagens -328.6394 8.131978* 8.062239 8.015408 
1 defasagens -307.9996 8.486458 8.137763 7.903605 
2 defasagens -280.4248 8.673829 8.046177 7.624693 
3 defasagens -253.6458 8.880378 7.973770* 7.364960* 
4 defasagens -239.0547 9.380609 8.195045 7.398909 
5 defasagens -228.1126 9.968769 8.504249 7.520786 
6 defasagens -218.9702 10.60030 8.856819 7.686030 
7 defasagem -207.2055 11.16863 9.146199 7.788084 
8 defasagens -191.2177 11.63521 9.333819 7.788378 

 
a) Risco Normal 
 

                                                 
56 Quanto maior o número de lags, maior o número de parâmetros que necessitam ser estimados e menor o número de graus de liberdade, uma vez 
que há a necessidade de se estimar n.(1+np) parâmetros; onde n é o número de variáveis e p de defasagens. Como os modelos são de no máximo 4 
lags, então tem-se que a perda máxima de graus de liberdade será 20. 
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Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 3 defasagens, 

segundo os critérios HQ e AIC.  

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO E RISCO NORMAL 

Modelo e 
Defasagens 

Log-
likelihood 

SC      HQ AIC 

0 defasagens -328.3442 8.124864* 8.055125 8.008293 
1 defasagens -307.4118 8.472294 8.123598 7.889441 
2 defasagens -278.8938 8.636938 8.009286 7.587802 
3 defasagens -254.1440 8.892382 7.985774* 7.376964* 
4 defasagens -239.4488 9.390105 8.204541 7.408404 
5 defasagens -226.8086 9.937347 8.472826 7.489363 
6 defasagens -218.4634 10.58808 8.844605 7.673816 
7 defasagem -205.5326 11.12832 9.105889 7.747774 
8 defasagens -188.7835 11.57655 9.275165 7.729724 

 

 

b) Risco Nível 1 
 

Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 4 defasagens, 

segundo o critério AIC. 

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO E RISCO NÍVEL 1 

 
Modelo e 

Defasagens 

Log-

likelihood 

SC HQ AIC 

0 defasagens -132.4726 3.405066* 3.335327* 3.288495 
1 defasagens -113.6096 3.802361 3.453666 3.219508 
2 defasagens -86.45531 3.999866 3.372214 2.950730 
3 defasagens -62.25864 4.268638 3.362030 2.753220 
4 defasagens -45.81848 4.724315 3.538750 2.742614* 
5 defasagens -33.98983 5.291112 3.826591 2.843129 
6 defasagens -20.93326 5.828320 4.084843 2.914054 
7 defasagem -7.760392 6.362726 4.340293 2.982178 
8 defasagens  13.63649 6.698964 4.397574 2.852133 
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c) Risco Nível 2 
 

Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 4 defasagens, 

segundo o critério AIC58.  

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA COMÉRCIO E RISCO NÍVEL 2 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC HQ AIC 

0 defasagens -192.7094 4.856556* 4.786817 4.739985 
1 defasagens -175.1688 5.285716 4.937021 4.702863 
2 defasagens -154.0250 5.628052 5.000400 4.578916 
3 defasagens -119.0303 5.636630 4.730022* 4.121212 
4 defasagens -100.5471 6.043076 4.857511 4.061375* 
5 defasagens -86.54367 6.557469 5.092949 4.109486 
6 defasagens -74.53136 7.119841 5.376364 4.205575 
7 defasagem -57.16921 7.553300 5.530867 4.172752 
8 defasagens -39.92585 7.989622 5.688233 4.142791 

 
II. INDÚSTRIA 

 
Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 1 defasagem, 

segundo os critérios SC e HQ, mesmo que o critério AIC aponte 4 defasagens. 

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC HQ AIC 

0 defasagens -524.7594 12.85776 12.78802 12.74119 
1 defasagens -406.0620 10.84941* 10.50071* 10.26655 
2 defasagens -385.9628 11.21691 10.58926 10.16778 
3 defasagens -369.0891 11.66214 10.75553 10.14672 

                                                 
58 Neste caso, esta defasagem é a melhor segundo outros critérios de informação reportados pelo E-Views e que não foram relatados neste trabalho 
(Estatística de teste LR, Erro de predição final). 
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4 defasagens -351.3214 12.08583 10.90027 10.10413* 
5 defasagens -341.3594 12.69761 11.23309 10.24962 
6 defasagens -328.5027 13.23963 11.49616 10.32537 
7 defasagem -323.8422 13.97916 11.95672 10.59861 
8 defasagens -306.3268 14.40892 12.10753 10.56209 

 
     a)   Risco Normal 
 

Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 3 defasagens, 

segundo o critério AIC, ajustando-o em 1 defasagem a mais para corrigi-lo para não 

existência de correlação serial. Desta forma, o modelo terá 4 defasagens. 

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA E RISCO NORMAL 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC HQ AIC 

0 defasagens -420.9478 10.35628* 10.28654* 10.23971 
1 defasagens -401.8072 10.74688 10.39819 10.16403 
2 defasagens -380.1360 11.07651 10.44886 10.02737* 
3 defasagens -365.9308 11.58604 10.67943 10.07062 
4 defasagens -348.3822 12.01501 10.82944 10.03331 
5 defasagens -336.5375 12.58142 11.11690 10.13343 
6 defasagens -330.8175 13.29541 11.55193 10.38115 
7 defasagem -324.5939 13.99727 11.97484 10.61672 
8 defasagens -308.5624 14.46279 12.16140 10.61596 

 
       b) Risco Nível 1 
  

Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 4 defasagens, 

segundo o critério AIC. 
 

TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA E RISCO NÍVEL 1 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC HQ AIC 
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0 defasagens -198.9257 5.006347* 4.936608* 4.889777 
1 defasagens -183.5550 5.487793 5.139098 4.904940 
2 defasagens -165.7049 5.909496 5.281844 4.860360 
3 defasagens -146.4998 6.298546 5.391938 4.783128 
4 defasagens -129.2010 6.733533 5.547969 4.751832* 
5 defasagens -116.2399 7.273042 5.808521 4.825059 
6 defasagens -104.4808 7.841514 6.098037 4.927249 
7 defasagem -96.94658 8.511791 6.489358 5.131243 
 8 defasagens -77.55602 8.896373 6.594984 5.049543 

 
 

c)  Risco Nível 2 
 
Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 4 defasagens, 

segundo o critério AIC. 
 

TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA INDÚSTRIA E RISCO NÍVEL 2 
 

Modelo e 
Defasagens 

Log-
likelihood 

SC HQ AIC 

0 defasagens -212.0494 5.322580* 5.252841* 5.206009 
1 defasagens -194.2569 5.745671 5.396976 5.162818 
2 defasagens -174.8289 6.129351 5.501699 5.080215 
3 defasagens -149.0858 6.360858 5.454250 4.845440 
4 defasagens -131.7407 6.794730 5.609166 4.813029* 
5 defasagens -121.2563 7.393918 5.929398 4.945935 
6 defasagens -111.6190 8.013518 6.270041 5.099252 
7 defasagem -102.4255 8.643812 6.621379 5.263264 
8 defasagens -85.06965 9.077425 6.776035 5.230594 

 
III. PESSOA FÍSICA 

 
Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 1 defasagem, 

segundo os critérios SC e HQ, mesmo que o critério AIC aponte 4 defasagens. 
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TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC HQ AIC 

0 defasagens -564.7771 13.82204 13.75230 13.70547 
1 defasagens -524.3500 13.69972* 13.35102* 13.11687 
2 defasagens -500.7540 13.98297 13.35531 12.93383 
3 defasagens -482.9526 14.40584 13.49923 12.89042 
4 defasagens -465.3041 14.83240 13.64684 12.85070* 
5 defasagens -457.4163 15.49416 14.02964 13.04618 
6 defasagens -446.4494 16.08172 14.33824 13.16745 
7 defasagem -436.9571 16.70481 14.68238 13.32427 
8 defasagens -416.7890 17.07066 14.76927 13.22383 

 
     a)   Risco Normal 
 
Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 3 defasagens, 

segundo o critério AIC, ajustando-o em 1 defasagem a mais para não haver correlação 

serial. Desta forma, o modelo terá 4 defasagens. 

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA E RISCO NORMAL 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC HQ AIC 

0 defasagens -182.1900 4.603077* 4.533337* 4.486506 
1 defasagens -163.7747 5.011158 4.662463 4.428305 
2 defasagens -142.3426 5.346548 4.718897 4.297413 
3 defasagens -112.2459 5.473151 4.566543 3.957733* 
4 defasagens -96.31831 5.941178 4.755614 3.959477 
5 defasagens -83.89660 6.493685 5.029164 4.045701 
6 defasagens -70.64134 7.026105 5.282628 4.111840 
7 defasagem -59.87988 7.618618 5.596184 4.238069 
8 defasagens -39.97084 7.990707 5.689317 4.143876 

 

    b)   Risco Nível 1 
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Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 3 defasagens, 

segundo o critério AIC. 
 

TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA E RISCO NÍVEL 1 

  
Modelo e 

Defasagens 
Log-

likelihood 
SC HQ AIC 

0 defasagens -222.4538 5.573289* 5.503550* 5.456719 
1 defasagens -200.5381 5.897024 5.548328 5.314171 
2 defasagens -183.7462 6.344226 5.716574 5.295090 
3 defasagens -166.8531 6.788987 5.882379 5.273569* 
4 defasagens -151.9490 7.281676 6.096112 5.299975 
5 defasagens -143.9486 7.940721 6.476201 5.492738 
6 defasagens -130.8205 8.476205 6.732728 5.561939 
7 defasagem -115.4243 8.957038 6.934604 5.576489 
8 defasagens -99.81091 9.432636 7.131246 5.585805 

 
c)  Risco Nível 2 

 

Como demonstra a tabela abaixo, pode-se utilizar um modelo VAR com 3 defasagens, 

segundo o critério AIC, ajustando-o em 1 defasagem a mais para não haver correlação 

serial. Portanto, o modelo terá 4 defasagens. 

 
TESTES DE DEFASAGEM DE VAR– VARIÁVEIS DO MODELO PARA PESSOA FÍSICA E RISCO NÍVEL 2 

 
Modelo e 

Defasagens 
Log-likelihood SC HQ AIC 

0 defasagens -182.20336811 4.603399* 4.533660* 4.486828 
1 defasagens -163.75881419 5.010776 4.662081 4.427923 
2 defasagens -142.32649089 5.346160 4.718508 4.297024 
3 defasagens -112.23766251 5.472952 4.566344 3.957534* 
4 defasagens -96.267419015 5.939952 4.754387 3.958251 
5 defasagens -83.854666512 6.492674 5.028153 4.044691 
6 defasagens -70.54836826 7.023865 5.280388 4.109599 



 182

7 defasagem -59.79513796 7.616576 5.594142 4.236027 
8 defasagens -39.786042293 7.986254 5.684864 4.139423 

 



 183

ANEXO III 
 

ANEXO 4.1 

 

 

META SELIC (ANUAL) x META SELIC (MENSAL) 
 

 

Data Meta-Selic Anual (%) Meta-Selic Mensal (%) 

Jan/97 21,84 1,66 

fev/97 21,26 1,62 

mar/97 20,69 1,58 

abr/97 20,69 1,58 

mai/97 20,69 1,58 

Jun/97 20,69 1,58 

Jul/97 20,69 1,58 

ago/97 20,69 1,58 

set/97 20,69 1,58 

out/97 31,52 2,31 

nov/97 40,92 2,90 

dez/97 38 2,72 

Jan/98 34,5 2,50 

fev/98 34,5 2,50 

mar/98 28 2,08 

abr/98 23,25 1,76 

mai/98 21,75 1,65 

jun/98 21 1,60 

jul/98 19,75 1,51 

ago/98 19 1,46 

set/98 19,75 1,51 

out/98 19 1,46 

nov/98 19 1,46 

dez/98 29 2,14 

jan/99 25 1,88 

fev/99 25 1,88 

mar/99 43,5 3,06 

abr/99 36,75 2,64 

mai/99 23,5 1,77 

jun/99 21,5 1,64 

jul/99 19,5 1,50 

ago/99 19,5 1,50 

set/99 19,25 1,48 

out/99 19 1,46 

nov/99 19 1,46 

dez/99 19 1,46 
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jan/00 19 1,46 

fev/00 19 1,46 

mar/00 18,75 1,44 

abr/00 18,5 1,42 

mai/00 18,5 1,42 

jun/00 17,5 1,35 

jul/00 16,75 1,30 

ago/00 16,5 1,28 

set/00 16,5 1,28 

out/00 16,5 1,28 

nov/00 16,5 1,28 

dez/00 15,75 1,23 

jan/01 15,25 1,19 

fev/01 15,25 1,19 

mar/01 15,75 1,23 

abr/01 16,25 1,26 

mai/01 16,75 1,30 

jun/01 18,25 1,41 

jul/01 19 1,46 

ago/01 19 1,46 

set/01 19 1,46 

out/01 19 1,46 

nov/01 19 1,46 

dez/01 19 1,46 

jan/02 19 1,46 

fev/02 18,75 1,44 

mar/02 18,5 1,42 

abr/02 18,5 1,42 

mai/02 18,5 1,42 

jun/02 18,5 1,42 

jul/02 18 1,39 

ago/02 18 1,39 

set/02 19 1,46 

out/02 21 1,60 

nov/02 22 1,67 

dez/02 25 1,88 

jan/03 25,5 1,91 

fev/03 26,5 1,98 

mar/03 26,5 1,98 

abr/03 26,5 1,98 

mai/03 26,5 1,98 

jun/03 26 1,94 

jul/03 24,5 1,84 

ago/03 22 1,67 

set/03 20 1,53 

out/03 19 1,46 

nov/03 17,5 1,35 

dez/03 16,5 1,28 
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jan/04 16,5 1,28 

fev/04 16,5 1,28 

mar/04 16,25 1,26 

abr/04 16 1,24 

mai/04 16 1,24 

jun/04 16 1,24 

Jul/04 16 1,24 

Ago/04 16 1,24 

 

 


