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RESUMO 

 

 

Este estudo tem o objetivo de verificar os fatores que influenciam o nível do 

spread dos principais produtos do mercado de crédito de recursos livres dos bancos 

brasileiros. Para isso, foi utilizado o modelo em painel desbalanceado para cada 

modalidade de crédito estudada por meio de base de dados divulgada pelo Banco 

Central do Brasil, com amostras trimestrais entre março de 2012 e março de 2018 de 

222 instituições financeiras. A análise dos resultados das regressões evidenciou que 

os principais fatores determinantes do spread bancário para a maioria dos produtos 

são as variáveis macroeconômicas: PIB, IPCA e Selic, bem como, o nível de 

inadimplência dos produtos individualmente. Isso demonstra a importância da 

estabilidade econômica para queda dos juros e, consequentemente, do spread 

bancário, além da potencialização do crescimento econômico do país. 

Palavras-chave: Spread bancário; Instituições Financeiras; Crédito bancário; 

Brasil. 

  



 
 

ABSTRAT 

 

This study aims to verify the factors that influence levels of spread that the main 

products of the Brazilian banks' credit operations with free resources. For this, the 

unbalanced panel model was used for each type of credit studied through a database 

released by the Central Bank of Brazil, with quarterly samples between March 2012 

and March 2018 of 222 financial institutions. The analysis of the regression results 

shows the main determinants of the banking spread for most products are the 

macroeconomic variables: GDP, IPCA and Selic, as well as the default level of 

individual products. This demonstrates the importance of economic stability for 

decreasing interest rates, banking spread, and potential economic growth of country 

Keywords: Bank spread; Financial Institution; Bank credit; Brazil. 
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1. Introdução 

 

O mercado de crédito é um fator importante para o crescimento econômico, uma vez 

que ele fomenta o consumo das famílias e o investimento das empresas. No Brasil, o nível 

de crédito em relação ao PIB é baixo se comparado ao resto do mundo, o que contribui para 

que a economia cresça abaixo de seu potencial. Entende-se que, quanto menor o nível de 

juros bancários, maior a demanda por financiamento e, portanto, maior o consumo e o 

investimento. 

O Banco Central utiliza da política monetária para controlar o ritmo da atividade 

econômica e, por consequência, o nível de inflação. Ao controlar a taxa de juro da economia, 

o Bacen determina o custo do dinheiro no mercado interbancário, influenciando assim o custo 

de captação de recursos das operações de crédito, uma vez que os bancos precificam a taxa 

de juros de tais operações considerando esse fator. Portanto, entender quais fatores são 

relevantes para formação do spread é fundamental para que a política monetária tenha o 

efeito esperado. Os principais estudos no Brasil sobre o assunto foram realizados pelo Banco 

Central do Brasil, muitos dos quais avaliam as variáveis macroeconômicas que determinam 

o nível de spread, bem como, as características e fatores específicos da indústria bancária. 

Este estudo tem o objetivo de verificar os fatores que influenciam o nível do spread do 

mercado de crédito de recursos livres dos bancos brasileiros. Para estimar os fatores 

determinantes do spread bancário por produto de crédito, foi utilizado o modelo em painel 

desbalanceado, por meio de base de dados composta por amostras trimestrais entre março 

de 2012 e março de 2018 de 222 instituições financeiras divulgadas pelo Banco Central do 

Brasil.  

A análise dos resultados das regressões evidenciou que os principais fatores 

determinantes do spread bancário para a maioria dos produtos são as variáveis 

macroeconômicas: PIB, IPCA e Selic, bem como, o nível de inadimplência dos produtos 

individualmente.  

Este estudo está dividido em seis seções, sendo esta introdução a primeira delas. Em 

seguida há a revisão bibliográfica, seção na qual são apresentados os trabalhos já realizados 

sobre o assunto. A terceira seção traz aspectos do mercado de crédito no Brasil, enquanto 

a seção quatro discute os determinantes do spread bancário de crédito de recursos livres. 

Os resultados da análise empírica deste estudo são evidenciados na quinta seção e, por fim, 

a última seção apresenta as conclusões do presente trabalho.  
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2. Revisão da literatura 

 

2.1 Abordagens do spread bancário 

 

A literatura do tema spread bancário tem três principais abordagens. A primeira busca 

analisar a evolução do spread bancário ao longo do tempo, por meio de análises gráficas e 

estatísticas descritivas. A segunda abordagem, cujo foco é a estrutura do spread bancário, 

estuda a sua decomposição por meio da identidade contábil. O spread é formado pelos 

componentes da demonstração de resultado, que, por sua vez, compõem o lucro bancário; 

dentro dessa abordagem, as principais linhas dessa demonstração de resultado utilizadas 

para a formação do spread são os custos administrativos, provisões para devedores 

duvidosos e impostos. Este trabalho, no entanto, abordará o tema de forma mais alinhada à 

terceira abordagem, a qual busca analisar os determinantes do spread bancário. Portanto, o 

objetivo do presente estudo é identificar as variáveis explicativas do spread, utilizando 

modelos econométricos que possibilitam a identificação relação com que tais variáveis tem 

com o spread bancário. 
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2.2 Revisão da literatura internacional 

 

Ho e Saunders (1981) analisaram o impacto da variação da taxa de juros sobre o 

spread dos bancos nos Estados Unidos. Os autores propuseram um modelo que inclui a 

hipótese de hedge (ativos e passivos com mesma maturidade) e a teoria microeconômica 

bancária, ou seja, a maximização da utilidade esperada de lucro.  

 O volume de depósitos e empréstimos é exógeno e determinado pelo nível da taxa 

praticada pelo banco. No caso dos depósitos, quanto maior for a taxa, maior será o volume 

dos mesmos, para os empréstimos, quanto maior a taxa, menor a demanda por crédito.  

O spread é interpretado como a diferença entre a taxa de empréstimos e a taxa de 

depósitos, conforme abaixo: 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑎 − 𝑏 

Onde a e b são as taxas de empréstimos e depósitos respectivamente. 

 As seguintes variáveis são consideradas como determinantes do spread puro:  

i) Aversão do banco ao risco; 

ii) Estrutura de mercado; 

iii) Tamanho das transações; 

iv) Variância/risco da taxa de juros. 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =  
𝛼

𝛽
+  

1

2
 𝑅 𝜎𝐼

2 𝑄 

O primeiro termo, 
𝛼

𝛽
, representa o spread neutro ao risco, em que o banco é totalmente 

avesso a risco (R=0). O segundo termo, 
1

2
 𝑅 𝜎𝐼

2 𝑄, representa o ajuste ao risco dependente 

de R, que, por sua vez, é o coeficiente de aversão ao risco do banco. Ainda nesse segundo 

termo, temos que, 𝜎𝐼
2 representa a variância das taxas de juros e Q simboliza o tamanho das 

transações do banco. 

 O modelo acima estimado a partir de dados contábeis de 53 bancos dos Estados 

Unidos do período que vai do último trimestre de 1976 até o último trimestre de 1979, com 

regressão de dois estágios. No primeiro estágio estima-se a constante do modelo, que é 
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denominada o “spread puro”, para cada período observado através de regressão, os spreads 

individuais de cada um dos bancos contra os três fatores, que são características individuais 

de cada um deles:  

i) Custo de oportunidade das reservas (
Reservas que não rendem juros

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
∗ 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜);  

ii) Inadimplência ( 
Ativos em atraso

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠
 ); 

iii) Juros implícitos de depósitos ( 
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 −𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑛ã𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠
). 

 

No segundo estágio, a variável obtida pelo método anterior é regredida em série 

temporal contra as variáveis macroeconômicas, que constituem as variáveis explicativas.  

Após os estudos realizados, Ho e Saunders (1981) concluíram que o coeficiente da 

volatilidade dos juros é significativa e positiva, ou seja, quanto maior a variação dos juros 

americanos, maior o spread bancário. Os autores interpretaram que a maior volatilidade de 

juros está associada à maior incerteza e risco, o que tem impacto sobre a taxa de juros 

cobrada pelos bancos e, consequentemente, sobre o spread. Por fim, Ho e Saunders (1981) 

alertaram ser possível que o coeficiente linear do segundo estágio contenha outros fatores 

não considerados no modelo. 

A metodologia de Ho e Saunders (1981) foi utilizada por mais autores em estudos 

relacionados às determinantes do spread bancário. Muitos deles inclusive, propuseram 

aperfeiçoamentos ao modelo original, como a inclusão de outros fatores relacionados ao 

setor bancário.  

Barajas, Steiner e Salazar (1999) estudaram a evolução e o comportamento do spread 

bancário na Colômbia em dois períodos distintos: de 1974 a 1988 e de 1991 a 1996. No 

primeiro período, com dados de spread agregados, analisaram a evolução histórica do 

indicador. No segundo período, foram utilizados dados desagregados por banco, a fim de 

identificar os determinantes do spread bancário, com separação entre os bancos públicos e 

os privados por terem constatado uma diferença significativa em seus níveis de spread. Para 

a amostra de 1991 a 1996, por meio de dados em painel, os autores realizaram a regressão 

que determinou que as variáveis explicativas para o spread são: custos operacionais, 

impostos, poder de mercado e qualidade da carteira de empréstimo. Por fim, analisaram a 

correlação positiva entre o spread e o peso da carteira de empréstimo em atraso por meio 
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da aplicação do teste de Granger, e  confirmam a relação de causalidade existente entre a 

inadimplência e o spread. 

Brock e Rojas Suarez (2000) estudaram múltiplas formas de medir do spread bancário 

na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai, através da mesma 

metodologia de Ho e Saunders (1981) e dados contábeis de 1991 a 1996. O objetivo dos 

autores foi investigar o motivo da não redução do spread na América Latina em um momento 

de mudanças no setor bancário, que promoveu redução na necessidade de reservas. 

No primeiro estágio para estimar o “spread puro” foram regredidos os spreads dos 

bancos em relação às variáveis que os caracterizam: 

i) Inadimplência ( 
Ativos em atraso

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 ); 

ii) Custos ( 
Custos

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑎
 ); 

iii) Liquidez ( 
Ativos de curto prazo

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
 ); 

iv) Alavancagem (
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
); 

No segundo estágio o “spread puro” é regredido para cada país pelas variáveis a seguir: 

i) Volatilidade da taxa de juros;  

ii) Inflação; 

iii) PIB. 

O resultado do primeiro estágio indicou, que a variável capital/ativos foi significativa 

para Colômbia e Bolívia, já a liquidez foi significativa para Bolívia, Peru e Colômbia. A 

inadimplência não teve relação positiva com o spread, como era esperado para maioria dos 

países, com exceção da Colômbia.  

No segundo estágio, as variáveis que tiveram relação significativa e positiva com o 

spread foram, para a Bolívia e o Chile, a volatilidade na taxa de juro, e, para a Colômbia, o 

Chile e o Peru, a inflação. Isso indica que a incerteza macroeconômica tem relação com o 

aumento do spread bancário.  

Maudos e Guevara (2003) avaliaram a desregulamentação e o aumento da 

competitividade entre os bancos como fatores importantes para a queda do spread, em cinco 
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países da Europa – Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido –, analisando 

informações de 1.826 bancos no período compreendido entre 1993 e 2000. Os autores 

usaram o modelo de Ho e Saunders (1981), agrupando-o, porém, em uma mesma equação 

e incluindo o índice de Lerner (grau de competitividade) e os custos operacionais como 

variáveis explicativas.  

As variáveis desse modelo teórico com expectativa de relação positiva são: 

i) Tamanho do banco (logaritmo da carteira de crédito); 

ii) Risco de crédito (
𝐸𝑚𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 ); 

iii) Risco de juros (desvio padrão de um ano para juros interbancários e título 
público); 

iv) Interação dos riscos de crédito e juros (Multiplicação das variáveis ii e iii); 

v) Aversão ao risco (
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
); 

vi) Nível de Competitividade (índice de Lerner e concentração de Herfindahl); 

vii) Custos (
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
). 

 

De acordo com o esperado, os resultados mostraram uma correlação positiva entre o 

spread e os riscos de crédito e de juros, os custos operacionais e o índice Lerner. As 

principais conclusões foram que a concentração bancária aumentou a pressão para alta do 

nível de spread, enquanto a menor volatilidade da taxa de juro permitiu a redução de risco 

de mercado para os bancos e, consequentemente, um menor nível de spread. Além disso, 

confirmou-se que o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais também 

contribuem de forma expressiva para a redução dos spreads bancários. 

Valverde e Fernández (2007) expandiram o modelo de Maudos e Guevara (2003), 

incluindo outras fontes de receitas dos bancos não ligadas ao crédito, com o objetivo de 

mensurar o efeito da especialização do setor bancário no nível de spread. A conclusão do 

estudo foi que a maior diversificação das fontes de receita dos bancos tem relação negativa 

com o spread, devido ao fato de o banco ter menor dependência das receitas atreladas ao 

crédito. 
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2.3 Revisão da literatura nacional 

 

Na década de 1990, Aronovich (1994) realizou um estudo que analisou de forma 

empírica o spread no Brasil, tendo como objetivo formular uma teoria que pudesse explicar 

o comportamento do spread bancário. Ao início desse estudo, a expectativa do autor era 

confirmar a existência de uma relação positiva entre a inflação e o spread. Para isso, 

Aronovich utilizou o método da regressão por mínimos quadrados ordinários e por mínimos 

quadrados em dois estágios, durante o período de 1986 e 1992, aplicado a duas modalidades 

de crédito: capital de giro e desconto de duplicatas. Esse modelo resultou em um spread 

variável, que foi calculado pelo diferencial entre a taxa de juro dessas modalidades de crédito 

e a remuneração do CDB e da letra de câmbio.  

Como resultado, ele confirmou que, para as duas modalidades de crédito, a inflação 

teve relação positiva e significativa com o spread bancário, o que o autor atribui ao fato de 

os bancos aumentarem o markup para compensar o maior risco. Para a modalidade de 

desconto de duplicatas, outro resultado, encontrado por meio de variáveis dummy, foi a 

relação positiva e estatisticamente significativa dos choques econômicos. Já no caso do 

capital de giro, o spread mostrou correlação significativa e negativa com o nível da atividade 

econômica. 

Utilizando o método de ARFIMA e dados agregados entre 1996 e 2001, Koyama e 

Nakane (2002a) também buscaram modelar o comportamento do spread bancário. Nesse 

estudo, o método de cálculo do spread foi a diferença entre a taxa de juros agregada das 

operações pré-fixadas de recursos livres e a taxa de captação de CDB de trinta dias. As 

variáveis explicativas desse modelo são: 

i) Inflação (IGP-DI); 

ii) Produto industrial (IBGE); 

iii) Taxa Selic; 

iv) Eficiência (
 Custos Administrativos 

Volume de crédito livre
); 

v) Risco global / Spread over treasury  (
Rendimento do C−Bond 

Rendimento do título do tesouro americano
); 

vi) Taxa média do compulsório sobre os depósitos à vista; 

vii) Volume de impostos (PIS, COFINS, IOF e CPMF). 
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Os autores deixaram claras suas expectativas de relação positiva para as variáveis 

explicativas taxa Selic, inflação e custos. Quanto à produção industrial, ainda não havia 

clareza, porque havia duas interpretações possíveis: por um lado, o aumento da atividade 

econômica poderia ser interpretado como melhora do cenário de inadimplência, gerando 

menor risco e, consequentemente, menor spread; por outro, esse aumento também poderia 

gerar maior demanda por crédito, pressionando para um aumento do spread. 

O resultado desse modelo evidenciou a existência de significância, e o sinal dos 

coeficientes ficou de acordo com o esperado, com exceção da variável custos, cuja 

significância não foi comprovada. O coeficiente da produção industrial teve sinal negativo, 

indicando, portanto, que o efeito da expectativa de menor inadimplência é dominante em 

relação ao da expectativa de maior demanda por crédito. 

No mesmo ano, Koyama e Nakane (2002b) também estimaram a sensibilidade do 

spread à variação dos componentes de decomposição do contábil do spread do Banco 

Central do Brasil, utilizando o método de vetores autorregressivos, com uma amostra 

coletada durante um período de tempo maior, de 1994 a 2001. Por essa metodologia, os 

componentes considerados foram a provisão para devedores duvidosos, as despesas 

administrativas, os impostos, o resíduo do banco e a margem líquida dos bancos. 

Os autores interpretaram o spread como sendo a razão de um mais a taxa agregada 

de juros das operações de crédito livre sobre um mais a taxa agregada do CDB de trinta dias, 

e o modelo usou como variáveis explicativas a despesa com inadimplência, os custos 

administrativos, o compulsório, os impostos e a Selic. Como resultado, ficou demonstrado 

que todas essas variáveis apresentam um coeficiente positivo, excetuando-se somente o 

compulsório, cujo coeficiente não foi estatisticamente significativo.  

Posteriormente os autores Bignotto e Rodrigues (2006) avaliaram 87 bancos atuantes 

no mercado de crédito brasileiro, com uma amostra composta por dados de 2001 à 2004. A 

base para esse estudo foram os fatores de risco macro e microeconômicos em relação ao 

nível de juros cobrado pelos bancos e ao custo de captação de recursos.  

Mais uma vez, foi utilizado o modelo de Ho e Saunders (1981) com um único estágio. 

Assim, estabeleceram que o risco de crédito, o nível de receitas de serviços, os 

administrativos, o tamanho e a participação de mercado dos bancos são significativos para 

determinar o spread. 
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No mesmo ano, Oreiro et al. (2006) utilizou o método VAR, com dados agregados 

entre 1995 e 2003, para estimar os determinantes macroeconômicos do spread bancário. As 

variáveis explicativas consideradas foram o IPCA, o produto industrial, a volatilidade da Selic, 

a alíquota de compulsório do depósito à vista e o nível da Selic. A conclusão dos autores foi 

que o nível e a volatilidade da Selic, bem como o produto industrial foram os principais 

determinantes macroeconômicos do spread no período observado. Por fim, destacaram 

ainda a importância de políticas macroeconômicas consistentes para redução do nível de 

spread bancário no país 

Mais recentemente, Matulovic (2015) teve o objetivo de estudar os fatores 

macroeconômicos que determinam o spread das operações de recursos livres para pessoa 

física e pessoa jurídica. Em seu estudo, utilizou o mesmo modelo e mesmas variáveis de 

Oreiro et al. (2006), porém com dados coletados durante um período maior de tempo, entre 

os anos de 1994 e 2012; para o spread, foi utilizada a informação divulgada pelo Banco 

Central do Brasil, que já possui uma metodologia própria de cálculo.  

Os resultados mostraram que a taxa básica de juros tem relação positiva com o spread 

bancário, além de ser o principal fator macroeconômico que influencia seu nível para ambas 

as modalidades (pessoa física e pessoa jurídica). A inflação, por sua vez, teve uma influência 

maior no spread de pessoa física, enquanto a volatilidade da taxa Selic foi estatisticamente 

significativa e positiva somente para o crédito de pessoa jurídica. 
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3. O mercado de crédito e spread bancário no Brasil 

 

O mercado de crédito bancário é um fator importante para o crescimento econômico, 

uma vez que, ele fomenta o consumo das famílias e o investimento das empresas. O Banco 

Central utiliza política monetária para controlar o ritmo da atividade econômica e por 

consequência o nível de inflação. Ao controlar a taxa de juros básica (Selic), o Bacen 

determina o custo de captação de recursos financeiros no mercado interbancário, isto é, ele 

influencia o custo de funding das operações de crédito dos bancos. Isso acontece porque, a 

fim de manter o markup, os bancos repassam a variação da taxa Selic para os juros cobrados 

no financiamento do consumo das famílias. Entende-se que, quanto menor o nível de juros 

bancários, maior a demanda por financiamento e consequentemente maior o consumo. 

O mercado de crédito pode ser dividido em recursos direcionados e livres. Recursos 

direcionados são aqueles que têm fonte de recursos definidos pelo Banco Central; por esse 

motivo, seu custo de captação sofre alteração pelo cenário macroeconômico de uma forma 

mais indireta, a exemplo dos créditos imobiliário e rural, cujos recursos são direcionados da 

poupança e dos depósitos à vista, respectivamente. Já os recursos livres são aqueles que 

não têm um direcionamento específico no que se refere à origem dos mesmos; seus custos 

de captação sofrem mais influência das variáveis macroeconômicas, como, por exemplo, a 

taxa básica de juro Selic, a qual impacta diretamente o custo de captação do mercado 

interbancário (CDI), isso explica o foco desse estudo para os créditos de recursos livres. 

A figura 1 demonstra a evolução do mercado de crédito bancário brasileiro. Pode-se 

observar que a participação do saldo de recursos livres ficou menor ao longo dos últimos 

anos, embora o mercado de crédito tenha evoluído como um todo. Em dezembro de 2017, o 

saldo de recursos livres totalizou R$ 1,58 trilhões. 

 

Figura 1 - Evolução do mercado de crédito bancário total em % de recursos livres e 
direcionados 
Fonte: Elaborado pelo autor - Banco Central do Brasil – Séries temporais  
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 A figura 2 ajuda a demostrar uma possível existência de uma relação entre o volume 

de concessão de crédito e o nível do desenvolvimento econômico, o qual, neste gráfico, pode 

ser medido pelo PIB. Outro ponto a se observar é que as concessões de crédito de recursos 

livres têm uma representatividade muito maior que as de recursos direcionados, um 

contraponto aos saldos relativamente balanceados demonstrados na figura 1. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que o prazo médio das carteiras de crédito livre é menor do que o das 

carteiras de crédito direcionado, tornando maior o volume de amortização. 

 

                      

Figura 2 - Relação do PIB e concessão de crédito bancário.  
Fonte: Elaborado pelo autor - Banco Central do Brasil – Séries temporais  
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A figura 3 apresenta a relação do saldo de crédito livre entre pessoas físicas e pessoas 

jurídicas. Observa-se que, dos R$ 1,58 trilhões totalizados em dezembro 2017, 54% têm 

origem em pessoa física, enquanto 46% vêm de pessoa jurídica. Como ambos apresentam 

volumes significativos, decidiu-se explorar nesse estudo as determinantes por produto dos 

dois mercados 

 

Figura 3 – Proporção de saldo de créditos livre entre pessoa física e pessoa jurídica.  
Fonte: Elaborado pelo autor - Banco Central do Brasil – Séries temporais  
 

 

Com o objetivo de selecionar os produtos de crédito de recursos não direcionados que 

fariam parte do estudo, foi realizada uma análise prévia de representatividade das 

modalidades de crédito. Pela figura 4, é possível avaliar que os produtos mais 

representativos em dezembro de 2017 foram: consignado público, consignado INSS, 

aquisição de veículos, crediário e cartão de crédito não financiado, sendo que este último 

compõe o mercado de crédito nas bases do Banco Central, mas não fará parte nesse estudo 

por não haver cobrança de taxa de juro na operação, o que torna a análise de determinante 

de spread inconsistente. 
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Figura 4 – Representatividade de saldo dos produtos de créditos de recursos livres 
pessoa física 
Fonte: Elaborado pelo autor - Banco Central do Brasil – Séries temporais  

 

Com base na representatividade do volume da carteira de crédito, no tamanho do 

spread e na divulgação das taxas de juro pelas instituições financeiras, os produtos de 

origem pessoa física que farão parte do presente estudo são: 

1- Cheque especial PF; 

2- Aquisição de veículos; 

3- Crediário; 

4- Cartão de crédito rotativo; 

5- Cartão de crédito parcelado; 

6- Consignado público; 

7- Consignado INSS; 

8- Consignado privado. 

Essas oito modalidades de crédito representam aproximadamente 90% do mercado 

de crédito livre de pessoa física, desconsiderando-se o cartão de crédito não financiado. 

Essa mesma análise foi realizada para os produtos de crédito livre pessoa jurídica. Na 

figura 5, é possível avaliar que as modalidades mais representativas no mercado de crédito 

não direcionado para pessoa jurídica são o capital de giro e as operações de crédito 

envolvendo câmbio ou comércio internacional, sendo que esta última não fará parte do 

estudo pelo fato de boa parte dessas operações serem realizadas em moeda estrangeira e 

seus juros estarem vinculados a taxas de juros internacionais. 
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Figura 5 – Representatividade de saldo dos produtos de créditos de recursos livres 
pessoa jurídica 
Fonte: Elaborado pelo autor - Banco Central do Brasil – Series temporais  

 
 

Com base na representatividade do volume da carteira de crédito, no tamanho do 

spread e na divulgação das taxas de juro pelas instituições financeiras, os produtos de 

origem pessoa jurídica que farão parte do estudo são: 

1- Antecipação de faturamento de cartão de crédito; 

2- Capital de giro com prazo de até 360 dias; 

3- Capital de giro com prazo superior a 360 dias; 

4- Conta garantida; 

5- Cheque especial PJ.   

As cinco modalidades de crédito listadas acima representam aproximadamente 65% 

do mercado de crédito livre de pessoa jurídica, desconsiderando-se as operações de 

financiamento de câmbio e repasses para o exterior.  

  Historicamente, o spread de crédito de recursos livres apresentou alterações 

significativas de patamar, como apresentado na figura 6, entre 2011 e 2014. O spread médio 

apresentou uma certa estabilidade, porém, a partir de 2015, nota-se um aumento expressivo 

seguido de uma queda no início de 2017. Outro fator que merece destaque é o spread 

consistentemente maior para o público pessoa física em relação à pessoa jurídica: uma 

diferença de aproximadamente 30 pontos percentuais, sendo que essa distância vem 

aumentando nos últimos 3 anos. 
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Figura 6– Evolução do spread médio de créditos livres 
Fonte: Elaborado pelo autor - Banco Central do Brasil – Séries temporais 

 

 

4.  Os determinantes do spread bancário de crédito de recursos livres 

 

4.1 Desenvolvimento das hipóteses de pesquisa 

 

Com o objetivo de identificar as variáveis determinantes do spread por modalidade de 

crédito livre e baseado em estudos realizados anteriormente, foram formuladas oito 

hipóteses listadas a seguir. As três primeiras avaliam variáveis relacionadas ao cenário 

macroeconômico; as duas seguintes avaliam características especificas de cada modalidade 

de crédito; por fim, as três últimas hipóteses referem-se às características individuais de cada 

instituição financeira: 

H1: O spread tem relação negativa com o nível de crescimento econômico (PIB): 

Koyama e Nakane (2002a) mostraram que o coeficiente da produção industrial teve 

sinal negativo, indicando que o efeito da expectativa de menor inadimplência é dominante 

em relação ao efeito da expectativa de uma demanda maior por crédito; 

H2: O spread tem relação positiva com o nível de inflação (IPCA): 

É comum definir o nível de inflação como determinante do spread. Na literatura, foi referida 

sua relação positiva com indicadores de preço em Aronovich (1994) e em Koyama e Nakane 

(2002a), embora Bignotto e Rodrigues (2006) tenham demonstrado uma relação negativa, 

resultado este que, no entanto, carece de uma interpretação teórica; 
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H3: O spread tem relação positiva com o nível da taxa de juros (Selic): 

Diversos estudos anteriores já citados, entre os quais estão de Koyoma e Nakane 

(2002a), Koyoma e Nakane (2002b), Oreiro et al (2006) e Bignotto e Rodrigues (2006),  

encontraram relação positiva entre o nível da taxa de juro e o spread bancário. A explicação 

teórica para isso é que o aumento da Selic gera como consequência um aumento do custo 

de oportunidade do dinheiro, além de ser reflexo de menor estabilidade econômica, gerando 

maiores taxas de juros das operações de crédito; 

H4: O spread tem relação positiva com o volume de concessão de crédito do produto: 

Essa hipótese é baseada na teoria econômica de oferta e demanda. Quanto menor o 

preço – aqui caracterizado pelo spread –, maior a demanda por crédito; 

H5: O spread tem relação positiva com a inadimplência dos produtos de crédito; 

H6: O spread tem relação positiva com o volume de provisão para créditos de difícil 

liquidação de cada banco: 

A premissa é que produtos com maior nível de inadimplência e instituições com maior 

expectativa de perda de crédito elevam suas taxas de juro requeridas nas operações de 

crédito. Essa relação entre o risco de crédito e o nível de spread foi debatida no estudo de 

Bignotto e Rodrigues (2006); 

H7: O spread tem relação positiva com o nível dos custos administrativos das 

instituições financeiras: 

Koyoma e Nakane (2002b) e Bignotto e Rodrigues (2006) demonstraram a existência 

de uma relação positiva entre o nível de custos das instituições financeiras e o spread 

bancário; 

H8: O spread tem relação negativa com o volume de participação das receitas não 

oriundas de crédito para cada instituição financeira: 

Bignotto e Rodrigues (2006) e Valverde e Fernández (2007) debateram em seus 

estudos que a maior diversificação das fontes de receita dos bancos tem relação negativa 

com o spread, devido ao fato de o banco ter menor dependência de retorno relacionado ao 

crédito. 
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A tabela 1 resume os resultados esperados para os coeficientes das variáveis 

explicativas. 

Hipóteses Variáveis Relação esperada com Spread 

H1 PIB - 

H2 IPCA + 

H3 Selic + 

H4 Concessão de Crédito  +  

H5 Inadimplência do Produto + 

H6 Despesa de PDD +  

H7 Custos Administrativos +  

H8 % Serviços - 

Tabela 1 – Relação esperada das variáveis com spread 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

4.2 Metodologia 

 

Para estimar os fatores determinantes do spread bancário por produto de crédito, 

foram utilizados modelos em painel desbalanceado por produto. A base para essa estimativa 

é proveniente de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e a amostra é 

composta por dados trimestrais entre março de 2012 e março de 2018 de 222 instituições 

financeiras. 

O critério para a escolha do período analisado foi a existência de divulgação pelo 

Bacen das informações de taxa de juros por produto e por instituição financeira, o que ocorre 

somente a partir do ano de 2012; períodos anteriores encaixam-se em outro critério de 

publicação. 

Os spreads individuais de cada instituição financeira e produto de crédito foram 

calculados por meio da seguinte equação: 

 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 =
(1 + 𝑇𝐴𝑋𝐴 𝐷𝐸 𝐽𝑈𝑅𝑂𝑆)

(1 + 𝐹𝑈𝑁𝐷𝐼𝑁𝐺) 
 −  1 
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Como o Bacen divulga a taxa de concessão praticada por cada instituição financeira 

de forma semanal, foi necessário calcular a média desses dados para chegar a uma 

informação trimestral, de modo que sua periodicidade ficasse compatível com a das demais 

variáveis explicativas.  

O funding, por sua vez, foi estimado por meio de duas séries temporais divulgadas 

pelo Bacen, considerando o spread médio das operações de crédito do produto e a taxa 

média de juros das operações de crédito para o respectivo produto, conforme demonstrado 

abaixo: 

 

𝐹𝑈𝑁𝐷𝐼𝑁𝐺 =
(1 + 𝑇𝐴𝑋𝐴 𝐷𝐸 𝐽𝑈𝑅𝑂𝑆)

(1 + 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷) 
 −  1 

 

O método de cálculo do spread deste estudo assemelha-se ao utilizado por Oreiro et 

al. (2006), tendo sido calculado como a razão da taxa média de empréstimo do segmento 

livre pré-fixado sobre a taxa média de captação menos um (spread médio agregado 

divulgado pelo BCB.) 

A fim de testar todas as hipóteses listadas acima, serão usadas para compor o 

modelo, além do spread bancário, as seguintes variáveis macro e microeconômicas: 

1. PIB: Produto interno produto do Brasil. (série temporal BACEN 4380); 

2. IPCA: Índice nacional de preços ao consumidor amplo (série temporal BACEN 433);  

3. Selic: acumulada no mês anualizada base 252 (série temporal BACEN 4189) 

4. Concessões de crédito: (série temporal BACEN); 

5. Inadimplência do produto NPL: (série temporal BACEN);  

6. Resultado de provisão para créditos de difícil liquidação: (IFdata Bacen) 

7. Custos administrativos: (IFdata Bacen) 

8. Receitas de tarifas e serviços / (Rendas de operações de crédito + tarifas e serviços) 
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Equação do modelo: 

 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡 = 𝛽1𝐷𝑖𝑓𝑙𝑛 𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡 + 𝛽3𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡 + 𝛽4𝐷𝑖𝑓𝑙𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠ã𝑜𝑡  + 𝛽5𝑖𝑛𝑎𝑑𝑖𝑚𝑝𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑.𝑡

+  𝛽6𝐿𝑁 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝐷𝐷𝑖𝑡 +  𝛽7 𝐿𝑁 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝐷𝑀𝑖𝑡

+ 𝛽8 
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 + 𝑂𝑝 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑖𝑡

+  𝛼𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡 

4.3. Apresentação dos dados 

 

 Para atender ao objetivo deste estudo, foram consolidadas treze bases de 

dados, uma para cada produto listado anteriormente. Assim, para cada uma delas, serão 

apresentadas as principais estatísticas descritivas nesta seção e, na próxima, serão 

apresentados os resultados. 

No total, foram observadas 222 instituições financeiras, entre elas bancos públicos, 

bancos privados e financeiras atuantes no mercado brasileiro. A quantidade de instituições 

financeiras observadas para cada produto varia, porque nem todas atuam em todos os 

mercados. Os produtos com a maior amostra, considerando a quantidade de empresas, 

foram o capital de giro com até 360 dias, o capital de giro com prazo maior de 360 dias e o 

crediário; para esses produtos, o número de instituições analisadas foi 153, 147 e 146, 

respectivamente. Na outra ponta, está a antecipação de cartão de crédito com a menor 

amostra de empresas – somente 13 instituições financeiras -, o que demonstra uma maior 

concentração do mercado no que ser refere à quantidade de participantes.  

Na tabela 2, é apresentada a estatística descritiva dos produtos de crédito para 

pessoas físicas. Foram analisados dados do período de março de 2012 a março de 2018, 

com exceção dos cartões de crédito rotativo e parcelado, que, até a realização deste estudo, 

haviam sido divulgados pelo Bacen somente de março 2015 a março 2018. 

 O spread variável, objeto do presente estudo, apresenta diferentes níveis de média 

para cada produto, sendo a maior média a do cartão rotativo, seguido do cartão parcelado, 

cheque especial e crediário, produtos esses que têm maior desvio padrão. O crédito 

consignado INSS e veículos têm um menor spread médio e menor desvio padrão devido à 

sua característica de menor risco. No caso do consignado INSS, isso acontece porque há o 

repasse direto da folha do beneficiário do INSS, enquanto, no caso do financiamento de 

veículos, o menor risco está associado à garantia do bem adquirido com o crédito. O exposto 

pode ser confirmado pela análise das médias das inadimplências dos produtos.  
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 Produtos Pessoa Físca - Crédito Recursos Livre 

Média 
(Desvio Padrão) 

Cartão 
Parcelado 

Cartão 
Rotativo 

Cheque 
especial 

PF 

Consignado 
INSS 

Consignado 
Privado 

Consignado 
Público 

Crediário 
Aquisição 

de 
Veículos 

Spread 
135,2% 353,7% 121,8% 18,1% 27,3% 21,1% 118,6% 17,2% 

(90,1%) (192,9%) (103,8%) (3,1%) (14,7%) (15,9%) (153,3%) (9,8%) 

PIB Dif Ln 
0,7% 0,7% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 

(2,8%) (2,8%) (2,9%) (2,9%) (2,9%) (2,9%) (2,9%) (2,9%) 

IPCA 
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

(1,0%) (1,0%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) 

Selic 
11,9% 12,1% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 

(2,6%) (2,6%) (2,5%) (2,5%) (2,5%) (2,5%) (2,5%) (2,5%) 

Concessão Dif Ln 
3,0% 0,5% 0,8% 2,7% 0,7% 0,4% 0,4% -0,1% 

(14,1%) (5,0%) (2,4%) (17,9%) (12,3%) (13,4%) (5,9%) (9,7%) 

Inadimplência 
Prod. 

1,0% 36,6% 14,3% 1,8% 5,2% 2,5% 8,0% 5,0% 

(0,5%) (1,5%) (1,2%) (0,1%) (0,4%) (0,3%) (0,9%) (1,1%) 

Despesa PDD Ln 
11,15 10,51 8,95 9,86 8,92 9,44 8,29 9,48 

3,35 4,16 5,79 4,63 4,58 4,64 4,91 4,24 

Custo ADM Ln 
12,31 11,98 11,74 11,77 10,58 11,26 10,27 10,97 

2,33 2,31 2,73 2,67 2,96 2,94 2,78 2,71 

% Receita 
17,5% 15,5% 18,2% 11,2% 11,7% 9,0% 10,4% 10,2% 

(12,6%) (12,7%) (17,7%) (11,3%) (12,3%) (9,5%) (97,9%) (10,4%) 

                 

Nº de 
observações 

 536  664  797  904  1355  996  2060  1236 

Nº de 
instituições 

 54  65  51  63  83  67  146  85 

Período 
Mar15 -  
Mar18 

Mar15 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Tabela 2 – Estatística descritiva  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No período observado, houve expansão no crédito PF, constatado pelas médias de 

concessão. As maiores variações nas médias do volume de crédito aconteceram no cartão 

de crédito parcelado e no consignado INSS. Já para o crédito PJ (apresentado na tabela 3), 

a maioria dos produtos sofreu retração na concessão de crédito, com exceção da 

antecipação de cartão, cuja média foi de 6,7% no período observado. 

As variáveis macroeconômicas, PIB, IPCA e SELIC, têm média e desvio padrão 

próximas para os produtos que foram analisados no mesmo período de tempo. Já para as 

variáveis de resultado das instituições financeiras, custos, PDD e relação de receita de tarifa, 

há uma pequena variação de média e desvio padrão entre os produtos, devido à diferença 

na quantidade de empresas observadas.  
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 De maneira geral, não foram observadas médias e desvios padrão que 

caracterizassem presença de outliers. 

 

 Produtos Pessoa Jurídica - Crédito Recursos Livre 

Média 
(Desvio Padrão) 

Ant. Cart. 
Crédito 

 Giro até 
360 dias 

 Giro mais 
de 360 dias 

Conta 
garantida 

Cheque 
especial 

Spread 
27,2% 22,4% 18,5% 39,1% 141,0% 

(14,9%) (14,4%) (10,4%) (36,4%) (89,1%) 

PIB Dif Ln 
1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,4% 

(2,9%) (2,9%) (2,9%) (2,9%) (2,9%) 

IPCA 
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

(0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) (0,8%) 

Selic 
10,8% 10,7% 10,7% 10,8% 10,9% 

(2,5%) (2,5%) (2,5%) (2,5%) (2,5%) 

Concessão Dif Ln 
6,7% -2,3% -0,7% -1,0% -0,4% 

(16,1%) (17,9%) (24,7%) (3,3%) (3,4%) 

Inadimplência 
Prod. 

0,1% 4,4% 4,8% 2,3% 16,8% 

(0,1%) (1,2%) (0,9%) (0,7%) (3,0%) 

Despesa PDD Ln 
12,92 7,70 8,44 8,52 10,99 

2,52 5,50 5,07 5,60 4,41 

Custo ADM Ln 
14,13 10,24 10,57 11,31 12,91 

1,95 2,72 2,69 2,43 2,35 

% Receita 
16,8% 13,3% 12,5% 15,8% 18,7% 

(7,9%) (48,3%) (15,2%) (16,9%) (15,0%) 

            

Nº de observações 215 1954 1699 1053 487 

Nº de instituições 13 153 147 77 30 

Período 
Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

Mar12 -  
Mar18 

      
Tabela 3 – Estatística descritiva  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para verificar a existência de alto grau de multicolinearidade entre as variáveis 

independentes, foi realizado o teste Variance inflation factor (VIF). Gujarati (2006) afirma que, 

na estimativa de VIF acima de 10, há multicolinearidade, o que compromete o modelo; se a 

estimativa de VIF ficar entre 0 e 10, então o grau de multicolinearidade é aceitável para o 

modelo. 

 

 A tabela 4 apresenta os resultados dos testes VIF. Pode-se observar que somente a 

variável inadimplência, quando confrontada com o produto cartão de crédito parcelado, 

apresentou um VIF maior que 10, logo tendo sido desconsiderada para regressão deste 

produto, uma vez que se mostrou problemática  

 

 

Centered VIF 
PIB  

Dif Ln 
IPCA Selic 

Conces- 
são  

Dif Ln 

Inadim. 
Prod. 

Desp.  
PDD  

Ln 

Custo  
ADM 

Ln 

% 
Receita 

Crédito  
PF 

Cheque especial 1,9 1,6 1,7 2,0 1,6 1,7 1,7 1,1 

Aquisição de veículos 3,2 2,1 1,5 4,4 1,9 1,7 1,9 1,3 

Crediário 1,1 1,2 1,3 1,1 1,1 1,5 1,5 1,0 

Cartão de créd. rotativo 1,7 1,7 1,9 1,5 1,4 1,4 1,6 1,2 

Cartão de créd. parcelado 1,3 4,0 5,6 1,2 11,0 1,4 1,5 1,2 

Consignado público 1,3 1,3 2,4 1,4 2,4 1,8 2,3 1,4 

Consignado INSS 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,8 2,3 1,4 

Consignado privado 1,5 1,7 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 1,4 

            

Crédito  
PJ 

Antecip. cart. de crédito 1,4 1,3 1,3 1,4 1,2 2,7 3,3 1,6 

Giro até 360 dias 2,3 1,7 1,2 2,2 1,4 1,3 1,3 1,0 

Giro mais de 360 dias 3,3 1,8 1,2 2,8 1,6 1,4 1,5 1,1 

Conta garantida 1,6 1,5 1,9 2,0 1,5 1,4 1,5 1,2 

Cheque especial 1,2 1,9 2,3 2,6 2,0 2,0 2,0 1,1 
Tabela 4 – Teste VIF 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em relação à definição do método econométrico de dados em painel fixo ou aleatório, 

foi realizado o teste de Hausman (Gujarati, 2006) para cada produto. Vale ressaltar que 

somente os modelos aceitos foram considerados para análise dos determinantes do spread 

bancário, mas é possível encontrar os que foram desconsiderados no apêndice deste estudo.  

A tabela 5 apresenta o resultado do teste de Hausman e indica qual o modelo recomendado. 
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Teste de 
Hausman  

Modelo 
Sugerido pelo 
Teste 

Crédito  
PF 

Cheque especial 0,00 Fixo 

Aquisição de veículos 0,04 Fixo 

Crediário 0,01 Fixo 

Cartão de crédito rotativo 0,19 Aleatório 

Cartão de crédito parcelado 0,51 Aleatório 

Consignado público 0,38 Aleatório 

Consignado INSS 0,00 Fixo 

Consignado privado 0,64 Aleatório 
      

Crédito  
PJ 

Antecipação de cartão de crédito 0,10 Aleatório 

Capital de giro até 360 dias 0,00 Fixo 

Capital de giro mais de 360 dias 0,22 Aleatório 

Conta garantida 0,00 Fixo 

Cheque especial 0,00 Fixo 
     Tabela 5 - Tabela 5 – Teste Hausman 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

    

 

5. Resultados 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da aplicação da metodologia descrita 

anteriormente. Para análise dos resultados, os produtos foram divididos nas modalidades de 

crédito em pessoa física e pessoa jurídica. 

 

5.1. Resultados dos créditos pessoa física 

 

 A tabela 6 apresenta os resultados das regressões dos produtos de crédito livre 

destinados às pessoas físicas.  
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Os resultados para P-valor menor que 10% estão em negrito com indicação *, ** e *** para representar 
significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1% respectivamente 

 Modalidade de Crédito PF 

Coeficiente  
{t-stat} 
(p-valor) 

Cheque 
especial 

Aquisição 
de 

veículos 
Crediário 

Cartão 
crédito  
rotativo 

Cartão 
crédito 

parcelado 

Consignado  
público 

Consignado  
INSS 

Consignado 
privado 

PIB Dif Ln 

-6,29 -0,14 -1,29 -1,30 -0,83 -0,13 -0,17 -0,20 

-{4,66} -{2,77} -{2,53} -{0,87} -{1,09} -{2,51} -{5,42} -{2,64} 

(0,000)*** (0,006)*** (0,011)** (0,385) (0,277) (0,012)** (0,000)*** (0,008)*** 

IPCA 

-13,63 -1,14 -10,11 -20,81 -10,09 -1,10 -1,25 -1,97 

-{3,09} -{8,01} -{5,42} -{4,75} -{4,12} -{5,63} -{11,31} -{7,14} 

(0,002) 
*** 

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Selic 

-0,43 0,22 2,32 14,25 -0,07 -0,11 -0,11 0,37 

-{0,28} {5,40} {3,57} {7,80} -{0,08} -{1,27} -{3,06} {4,62} 

(0,778) (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,938) (0,206) (0,002)*** (0,000)*** 

Concessão Dif 

Ln 

5,36 0,01 0,21 1,67 -0,22 0,02 0,01 0,02 

{3,19} {0,38} {0,89} {2,07} -{1,55} {1,35} {1,35} {1,42} 

(0,001)*** (0,705) (0,373) (0,039)** (0,122) (0,176) (0,177) (0,157) 

Inadimp. 
Prod. 

23,84 0,02 1,12 -1,17 N/A (VIF) 0,31 -3,24 -2,48 

{7,93} {0,17} {0,68} -{0,44} N/A (VIF) {0,39} -{4,17} -{4,66} 

(0,000)*** (0,865) (0,499) (0,657) N/A (VIF) (0,697) (0,000)*** (0,000)*** 

Despesa PDD 

Ln 

0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,001 0,00 -0,001 

{3,09} {1,51} {1,09} {0,68} -{0,07} -{2,48} -{0,14} -{2,22} 

(0,002)*** (0,132) (0,277) (0,499) (0,945) (0,013)** (0,886) (0,026)** 

Custo ADM Ln 

0,19 0,003 0,11 0,02 -0,01 -0,01 0,002 0,00 

{13,67} {2,61} {6,12} -{0,65} -{0,53} -{3,68} {1,78} -{0,36} 

(0,000)*** (0,009)*** (0,000)*** (0,514) (0,594) (0,000)*** (0,075)* (0,721) 

% Receita 

-0,495 0,020 0,003 0,51 -0,22 0,00 -0,01 0,04 

-{2,91} {0,65} {0,24} {0,54} -{0,39} -{0,05} -{0,25} {0,81} 

(0,003)*** (0,515) (0,814) (0,593) (0,695) (0,959) (0,804) (0,419) 

C 

-4,17 0,13 -0,11 2,16 1,79 0,31 0,25 0,39 

-{10,36} {8,53} -{0,47} {2,00} {5,70} {7,82} {12,53} {10,20} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,638) (0,046)** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Nº de 
Observações 797 1236 2060 664 536 996 904 1355 

R-quadrado 0,403 0,925 0,852 0,099 0,037 0,078 0,515 0,104 

R-quad. ajust. 0,397 0,919 0,840 0,088 0,024 0,071 0,474 0,098 

Hausman prob 0,000 0,043 0,012 0,187 0,507 0,381 0,000 0,640 

Painel Efeito Fixo Fixo Fixo Aleatório Aleatório Aleatório Fixo Aleatório 

Tabela 6 – Resultados dos Modelos Pessoas Físicas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A variáveis macroeconômicas são determinantes do nível do spread bancário para a 

maioria dos produtos. O PIB apresentou relação negativa, como esperado, com significância 

ao no nível de 1% para os seguintes produtos: cheque especial (-6,29), aquisição de veículos  
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(-0,14), consignado INSS (-0,17) e consignado privado (-0,20); e com significância ao nível 

de 5% para as modalidades  crediário (-1,29) e -consignado público (-0,13). 

 

É possível concluir que os produtos de maior média de spread e inadimplência sofrem 

maior impacto do PIB, o que pode ser observado pelo tamanho do coeficiente em módulo, 

como no caso do cheque especial e do crediário. Tais resultados coincidem com os 

observados nos estudos de Koyama e Nakane (2002a), em que o coeficiente da produção 

industrial teve sinal negativo, indicando, como vimos, que o efeito da expectativa de melhora 

econômica é dominante em relação ao efeito da expectativa de uma maior demanda por 

crédito.  

 Também é possível observar que a inflação, medida pelo IPCA, apresentou relação 

negativa significante a 1% para todos os produtos de pessoa física explorados no estudo. 

Tal resultado é contrário ao esperado e ao observado por Aronovich (1994) e Koyama e 

Nakane (2002a), indo na mesma direção do que foi apresentado por Bignotto e Rodrigues 

(2006), que também encontraram relação negativa, porém não elaboraram uma 

interpretação teórica para tal. Os maiores coeficientes em módulo são os dos produtos com 

maior spread médio, ou seja, o cheque especial (-13,63), o crediário (-10,11), o cartão de 

crédito rotativo (-20,81) e o cartão de crédito parcelado (-10,09). 

A última variável macroeconômica analisada é a taxa Selic, que, como demonstrado 

na tabela 5, tem relação positiva significante a 1% para os produtos aquisição de veículo 

(0,22), crediário (2,32), cartão de crédito rotativo (14,25) e consignado privado (0,37). Esses 

resultados são equivalentes aos apresentados por Koyoma e Nakane (2002a), Koyoma e 

Nakane (2002b), Oreiro et al (2006) e Bignotto e Rodrigues (2006). Conclui-se, portanto, que 

o aumento da Selic gera aumento do custo de oportunidade do dinheiro e também reflete 

maior estabilidade econômica, gerando maiores taxas de juros e spread de crédito. Mais uma 

vez, o tamanho dos coeficientes é maior nos produtos de maior spread. 

Como exceção do exposto acima, está o consignado INSS, que apresentou relação 

negativa, ao contrário dos produtos supracitados. Esse resultado pode ser explicado pelo 

fato de essa modalidade de crédito ter um teto de taxa de juros que as instituições financeiras 

podem cobrar, regulação feita pelo Bacen. Assim, as margens são mais controladas, o que 

faz com que o resultado observado seja divergente do que se observou para os demais 

produtos. 

As próximas variáveis analisadas são características específicas dos produtos e das 

instituições financeiras, estando relacionadas a cada um dos produtos estudados. Foram 
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encontradas relações comprovadas estatisticamente para todas as demais variáveis 

explicativas, mas em uma menor quantidade de produtos. 

 Foi observada relação positiva da concessão de crédito com o spread para os 

produtos cheque especial (5,36) e cartão de crédito rotativo (1,67), em nível de significância 

de 1% e 5%, respectivamente. Embora a grande maioria dos produtos também tenha relação 

positiva, não foi possível provar estatisticamente. O cheque especial e o cartão de crédito 

rotativo têm alto nível de spread e são modalidades de créditos rotativos, o que faz com que 

a mudança na precificação do produto afete toda a carteira de crédito, divergindo das demais 

modalidades, em que somente as novas concessões são afetadas. Pode-se inferir que a 

demanda por crédito tem efeito de mesmo sinal no preço cobrado pelas instituições 

financeiras e, consequentemente, o spread é válido somente para produtos com tais 

características. 

A hipótese de que o risco de crédito tenha relação positiva com o spread foi testada 

por meio das variáveis inadimplência e despesa de PDD. Os resultados apresentados por 

elas foram similares, podendo-se observar relação positiva, como esperado, para o produto 

cheque especial, mas negativa para os produtos de créditos consignados. Para o cheque 

especial foi encontrada relação positiva significante a nível de 1% com as variáveis 

inadimplência e despesa de PDD, com o spread apresentando coeficiente de 23,84 e 0,02, 

respectivamente. Isso confirma que um maior nível de inadimplência eleva a taxa de juros 

requerida nas operações de crédito. Essa conclusão, porém, foi contrária para os produtos 

de créditos consignados, para os quais a relação entre a inadimplência e o spread foi 

negativa tanto para os consignados INSS (-3,24) quanto para os privados é (-2,48), com 

significantes a 1%. A variável despesa de PDD também teve relação negativa, com nível de 

significância de 1%, para os consignados público e privado.  

A variável custos administrativos apresentou relação positiva com o spread, como era 

esperado e conforme o observado nos estudos de Koyoma e Nakane (2002b) e Bignotto e 

Rodrigues (2006). Os coeficientes ao nível de significância de 1% foram: 0,19 para o cheque 

especial, 0,003 para a aquisição de veículos e 0,11 para o crediário. O consignado INSS 

também apresentou o mesmo sinal de coeficiente (0,002), porém com um nível de 10% de 

significância. O único produto que demostrou relação negativa e, portanto, contrária ao 

esperado foi o consignado público, com um coeficiente de -0,01 significativo a 1%. Por fim, 

conclui-se que, de maneira geral, para manter o markup, o aumento de custo ocorre como 

consequência do aumento da taxa de juro bancária. 
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A última variável explicativa do estudo é a representatividade das receitas de não 

ligadas à crédito em relação às receitas totais das instituições financeiras. Somente o cheque 

especial tem relação estatisticamente confirmada ao nível de 1%, com um coeficiente para 

essa variável de -0,495, confirmando a relação de sinal negativo esperada. Cumpre lembrar 

que Bignotto e Rodrigues (2006) e Valverde e Fernández (2007) também encontraram o 

mesmo sinal em seus estudos. Com isso, podemos concluir que, somente para o cheque 

especial, a maior diversificação das fontes de receita dos bancos tem relação negativa com 

o spread, devido ao fato de ter menor dependência do retorno relacionado ao crédito. 

5.2. Resultados dos créditos pessoa jurídica 

 

A tabela 7 apresenta os resultados das regressões dos produtos de crédito livre 

destinados às pessoas jurídicas.  

Os resultados para P-valor menor que 10% estão em negrito com indicação *, ** e *** para representar 
significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1% respectivamente  

 Modalidade de Crédito PJ 

Coeficiente  
{t-stat} 
(p-valor) 

Antecipação 
de Cartão de 

Crédito 

Capital de Giro 
até 360 dias 

Capital de Giro 
mais de 360 

dias 

Conta 
garantida 

Cheque 
especial 

PIB Dif Ln 

-0,35 -0,46 -0,25 -0,69 -4,23 

-{2,02} -{4,20} -{3,21} -{2,38} -{5,65} 

(0,045)** (0,000)*** (0,001)*** (0,018)** (0,000)*** 

IPCA 

-2,11 -1,43 -0,38 -0,10 -21,42 

-{3,60} -{4,17} -{1,90} -{0,10} -{6,59} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,058)* (0,92) (0,000)*** 

Selic 

0,87 0,63 0,44 0,62 2,38 

{4,46} {6,59} {7,90} {1,72} {2,02} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,086)* (0,044)** 

Concessão Dif Ln 

0,04 0,05 0,02 0,27 2,64 

{1,20} {2,97} {1,89} {0,97} {2,96} 

(0,230) (0,003)*** (0,059)* (0,334) (0,003)*** 

Inadimp. Prod. 

-34,10 1,24 1,58 7,75 8,65 

-{3,70} {6,09} {8,40} {6,31} {9,25} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Despesa PDD Ln 

-0,001 0,000 0,000 -0,001 0,002 

-{0,48} {0,24} -{0,20} -{0,41} {0,36} 

(0,633) (0,813) (0,841) (0,681) (0,718) 

Custo ADM Ln 

0,009 0,003 -0,001 -0,002 0,562 

{0,73} {1,33} -{0,79} -{0,29} {6,47} 

(0,468) (0,184) (0,429) (0,773) (0,000)*** 

% Receita 

-0,90 0,00 -0,06 0,60 0,72 

-{4,67} {0,18} -{3,48} {3,88} {1,17} 

(0,000)*** (0,861) (0,001)*** (0,000)*** (0,243) 

C 

0,27 0,10 0,08 0,10 -7,34 

{1,67} {3,70} {4,31} {1,00} -{6,65} 

(0,097)* (0,000)*** (0,000)*** (0,32) (0,000)*** 

Nº de Observações 215 1954 1699 1053 487 
R-quadrado 0,288 0,650 0,130 0,706 0,796 
R-quadrado ajust. 0,261 0,619 0,126 0,680 0,779 
Hausman prob 0,099 0,000 0,223 0,000 0,000 
Painel Efeito Aleatório Fixo Aleatório Fixo Fixo 

Tabela 7 – Resultados dos Modelos Pessoas Jurídicas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os resultados observados para as variáveis macroeconômicas –  PIB, IPCA e Selic – 

são similares aos observados nos modelos de pessoa física. O PIB apresentou relação 

negativa, conforme o esperado, significantes a 1% para os produtos capital de giro com prazo 

de até 360 dias (-0,46), capital de giro com prazo superior a 360 dias (-0,25) e cheque 

especial PJ (-4,24). Os produtos conta garantida e antecipação de cartão apresentaram nível 

de significância de 5%, com coeficientes de -0,69 e -0,35, respectivamente. Claramente, a 

exemplo dos resultados obtidos para as modalidades de crédito PF, os produtos com maior 

média de spread sofrem maior impacto dos ciclos econômicos, o que pode ser constatado 

pelo tamanho dos coeficientes em módulo. 

A inflação (IPCA) demonstrou-se significativa para todos os produtos, com exceção 

da conta garantida. Da mesma forma como aconteceu com os produtos de crédito PF, aqui 

também ficou demonstrado um resultado contrário ao esperado e ao apresentado nos 

estudos de Aronovich (1994) e Koyama e Nakane (2002a). Pela análise das regressões, é 

possível constatar a existência de relação negativa entre a inflação e o spread bancário 

significantes a 1% para os seguintes produtos e seus respectivos coeficientes: antecipação 

de cartão de crédito (2,11), capital de giro até 360 dias (-1,43), cheque especial (-21,42). 

Embora o capital de giro com mais de 360 dias também tenha apresentado essa relação 

negativa entre IPCA e spread – com um coeficiente de -0,38 – sua significância foi diferente, 

estando no nível de 10%. 

Como demonstrado por Koyoma e Nakane (2002a), Koyoma e Nakane (2002b), 

Oreiro et al (2006) e Bignotto e Rodrigues (2006), todas as modalidades de crédito PJ 

apresentaram, como era esperado, uma relação positiva com a taxa Selic. Com um nível de 

significância de 1%, as modalidades antecipação de cartão de crédito, capital de giro até 360 

dias e capital de giro com mais de 360 dias tiveram coeficientes de 0,87, 0,63 e 0,44, 

respectivamente. O cheque especial apresentou coeficiente de 2,38, no nível de significância 

de 5%, e a conta garantida teve coeficiente de 0,62, com significante a 10%. Novamente, 

conclui-se que o tamanho dos coeficientes é maior nos produtos de maior spread. 

A concessão de crédito é outra variável que, para os produtos com relação 

estatisticamente comprovada, demonstrou uma relação positiva, evidenciando que a 

variação da demanda por crédito tem efeito de mesmo sinal no spread. Ou seja, aumentar a 

concessão de crédito pode acarretar no aumento da taxa de juro cobrada pelas instituições 

financeiras. Enquanto capital de giro até 360 dias e cheque especial são significativos a 1%, 

com coeficientes de 0,05 e 2,64, respectivamente, o capital de giro com prazo maior de 360 

dias tem coeficiente também positivo (0,02), mas um nível de significância de 10%. 
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A hipótese de uma relação positiva com o risco de crédito das operações foi testada 

por meio da variável inadimplência dos produtos, medida pelo percentual de saldo em NPL 

em relação à carteira de crédito total. NPL (non‑performing loan) é uma classificação dada 

às operações de crédito com mais de 90 dias de inadimplência.  

Para a variável inadimplência, foi possível constatar a relação esperada para todos os 

produtos, com exceção da antecipação de cartão de crédito, enquanto a variável despesa 

de PDD, de maneira contrária, não apresentou relação significativa para nenhum dos 

produtos de crédito destinados às empresas. Os níveis de significância encontrados na 

variável inadimplência foram de 1%, com coeficientes de 8,65 para o cheque especial, 7,75 

para a conta garantida, 1,58 para o capital de giro maior de 360 dias e 1,24 para o capital de 

giro até 360 dias. Esses resultados são equivalentes aos encontrados por Bignotto e 

Rodrigues (2006), embora a relação da antecipação de cartão apresentada na tabela 6 seja 

contrária a isso, haja vista seu coeficiente de -34,10.  

Ao analisar a variável custos administrativos, o cheque especial – com coeficiente de 

0,56 – foi o único produto que teve demonstrada uma relação significativa, com nível de 1%. 

Assim, a conclusão de Koyoma e Nakane (2002b) e Bignotto e Rodrigues (2006), que 

evidenciaram a existência de uma relação positiva entre o nível de custos das instituições 

financeiras e o spread bancário, só é válida para o cheque especial na modalidade de crédito 

PJ. 

Por fim, representatividade das receitas não oriundas de crédito em relação às 

receitas totais das instituições financeiras demonstrou resultados contraditórios. Para 

antecipação de cartão de crédito e capital de giro de mais de 360 dias, essa variável 

apresentou relação negativa com o spread, significantes a 1%, confirmando a hipótese de 

que a menor dependência de retorno relacionado ao crédito tem relação com um menor nível 

de taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras. Por outro lado, a conta garantida 

refuta essa hipótese ao apresentar relação positiva, também no nível de significância de 1%.   
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6. Conclusão 

 

Este estudo teve o objetivo de verificar os fatores que influenciam o nível do spread 

do mercado de crédito de recursos livres dos bancos brasileiros. A fim de estimar quais 

fatores são determinantes do spread bancário por produto de crédito, foi utilizado modelo em 

painel desbalanceado por meio de base de dados composta por amostras trimestrais entre 

março de 2012 e março de 2018 de 222 instituições financeiras divulgadas pelo Banco 

Central do Brasil. O spread, variável que constitui o objeto deste estudo, apresenta diferentes 

níveis de média para cada produto, sendo o maior o do cartão rotativo, seguido pelo cartão 

parcelado, pelo cheque especial e pelo crediário; esses mesmos produtos são os que 

apresentam maiores desvios padrões.  

  A análise das regressões individuais dos produtos permitiu observar que os fatores 

macroeconômicos –  PIB, IPCA e Selic – - são fatores determinantes do spread para quase 

todas as modalidades de crédito, tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. 

Dessas três variáveis, somente o IPCA apresentou relação oposta à esperada. 

No que se refere às variáveis de característica específica dos produtos – 

inadimplência e concessão de crédito – os resultados das modalidades PF e PJ foram 

divergentes. A inadimplência apresentou relação com spread para menor parte dos produtos 

destinados para pessoas físicas, já o crédito para empresa conclui-se que todos os produtos 

demonstram a relação esperada exceto para o Antecipação de Cartão de Crédito. Somente 

para os produtos de característica de curto prazo, como o cheque especial PF e PJ, o capital 

de giro de prazo menor 360 dias e o rotativo de cartão, foi possível inferir que a demanda 

por crédito, medida por meio da variável concessão, foi determinante do patamar do spread.  

Por fim, foram analisadas as variáveis de característica específica das instituições 

financeiras. Nessa categoria, a despesa de PDD não apresentou relação significativa para 

muitos produtos, enquanto os custos administrativos ficaram evidenciados como um fator 

importante para formação do spread para a modalidade pessoa física, apresentando o sinal 

de acordo com o esperado. Por outro lado, a relação de receitas não ligadas a crédito das 

instituições financeiras apresentou relação significativa e dentro do esperado somente para 

os produtos destinados à pessoa jurídica. 

Com o presente estudo, também foi possível verificar que os spreads dos produtos 

com maior nível de inadimplência, como o cheque especial PF e PJ, têm relação com um 

maior número de variáveis explicativas, além de apresentarem coeficientes em módulo 



40 
 

maiores que os demais. Assim, conclui-se também que produtos de maior risco sofrem 

impactos mais fortes e de um leque maior de fatores. 

A análise geral dos pesos dos coeficientes significativos e da quantidade de produtos 

impactados evidenciou que os principais fatores determinantes do spread bancário são as 

variáveis macroeconômicas – PIB, IPCA e Selic –, bem como o nível de inadimplência dos 

produtos. Esses resultados demonstram a importância da estabilidade econômica para a 

queda dos juros e, consequentemente, do spread bancário, de modo a potencializar também 

o crescimento econômico do país. 
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7. Apêndice 

Os resultados para P-valor menor que 10% estão em negrito com indicação *, ** e *** para representar 
significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1% respectivamente  

 Modalidade de Crédito PF 

Coeficiente  
{t-stat} 
(p-valor) 

Cheque 
especial 

Aquisição 
de 
veículos 

Crediário 
Cartão de 
crédito 
rotativo 

Cartão de 
crédito 
parcelado 

Consignado 
público 

Consignado 
INSS 

Consignado 
privado 

PIB Dif Ln 

-6,34 -0,14 -1,35 -1,31 -0,80 -0,13 -0,19 -0,19 

-{8,21} -{2,81} -{2,66} -{0,87} -{1,05} -{2,53} -{6,00} -{2,59} 

(0,000)*** (0,005)*** (0,008)*** (0,383) (0,295) (0,012)** (0,000)*** (0,009)*** 

IPCA 

-14,35 -1,14 -10,37 -21,18 -10,00 -1,10 -1,28 -1,95 

-{5,73} -{8,00} -{5,56} -{4,78} -{4,04} -{5,59} -{11,68} -{7,06} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Selic 

0,39 0,22 2,39 14,25 0,14 -0,10 0,12 0,37 

{0,45} {5,39} {3,68} {7,74} {0,15} -{1,21} -{3,32} {4,51} 

(0,650) (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,883) (0,226) (0,001)*** (0,000)*** 

Concessão Dif 

Ln 

5,42 0,01 0,22 1,68 -0,22 0,02 0,01 0,02 

{5,72} {0,41} {0,91} {2,07} {0,14} {1,37} {1,21} {1,42} 

(0,000)*** (0,684) (0,364) (0,039)** (0,126) (0,172) (0,227) (0,155) 

Inadimp. 
Prod. 

29,91 0,02 1,06 -1,03 N/A (VIF) 0,33 -3,07 -2,37 

{14,35} {0,15} {0,64} -{0,39} N/A (VIF) {0,42} -{4,09} -{4,40} 

(0,000)*** (0,882) (0,520) (0,696) N/A (VIF) (0,673) (0,000)*** (0,000)*** 

Despesa PDD 

Ln 

0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

-{1,37} -{1,36} -{1,35} -{0,56} {0,14} {2,43} -{0,66} {2,04} 

(0,172) (0,174) (0,000)*** (0,576) (0,888) (0,015)** (0,512) (0,041)** 

Custo ADM Ln 

0,06 0,00 0,10 0,03 -0,01 -0,01 0,00 0,00 

-{3,33} -{1,99} -{5,87} -{0,81} {0,25} {3,27} -{0,72} -{0,22} 

(0,000)*** (0,046) ** (0,000)*** (0,415) (0,800) (0,000)*** (0,471) (0,829) 

% Receita 

0,31 0,02 0,00 -(0,26) -0,13 0,02 0,02 0,06 

{1,46} {0,54} {0,20} -{0,22} -{0,19} {0,33} {1,22} {1,09} 

(0,146) (0,592) (0,838) (0,824) (0,849) (0,738) (0,223) (0,277) 

C 

-2,89 0,15 -0,13 2,09 1,60 0,30 0,26 0,39 

-{9,53} {8,23} -{0,54} {1,90} {4,47} {8,51} {14,75} {10,09} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,593) (0,058)* (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Nº de Obser. 797 1236 2060 664 536 996 904 1355 

R-quadrado 0,327 0,102 0,042 0,830 0,786 0,935 0,178 0,829 
R-quadrado 
ajust 0,320 0,096 0,039 0,809 0,759 0,930 0,171 0,817 

Painel Efeito Aleatório Aleatório Aleatório Fixo Fixo Fixo Aleatório Fixo 

Tabela 8 – Resultados Pessoas Física Rejeitados pelo teste Hausman 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

 



42 
 

Os resultados para P-valor menor que 10% estão em negrito com indicação *, ** e *** 
para representar significância estatística aos níveis de 10%, 5% e 1% respectivamente 

 Modalidade de Crédito PJ 

Coeficiente  
{t-stat} 
(p-valor) 

Antecipação 
de Cartão de 
Crédito 

Capital de Giro 
até 360 dias 

Capital de Giro 
mais de 360 
dias 

Conta 
garantida 

Cheque 
especial 

PIB Dif Ln 

-0,38 -0,47 -0,26 -0,76 -4,75 

-{2,12} -{4,34} -{3,25} -{2,65} -{6,45} 

(0,035)** (0,000)*** (0,001)*** (0,008)*** (0,000)*** 

IPCA 

-2,22 -1,53 -0,40 -0,14 -23,72 

-{3,74} -{4,47} -{1,97} -{0,15} -{7,38} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,049)** (0,884) (0,000)*** 

Selic 

0,82 0,65 0,45 0,51 2,30 

{3,89} {6,96} {8,00} {1,43} {1,99} 

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,152) (0,048)** 

Concessão Dif Ln 

0,04 0,05 0,02 0,31 2,50 

{1,22} {3,08} {1,92} {1,09} {2,80} 

(0,223) (0,002)*** (0,055)* (0,276) (0,005)*** 

Inadimp. Prod. 

-32,09 1,22 1,54 7,92 9,36 

-{3,37} {6,05} {8,12} {6,47} {10,13} 

(0,001)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

Despesa PDD Ln 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

{0,73} -{0,52} {0,40} 0,58 -{0,02} 

(0,469) (0,604) (0,692) (0,559) (0,983) 

Custo ADM Ln 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,25 

-{0,63} {0,75} {0,08} {0,10} -{6,51} 

(0,530) (0,451) (0,937) (0,923) (0,000)*** 

% Receita 

-1,08 0,00 -0,05 0,28 -0,32 

-{4,36} -{0,41} -{2,14} {2,33} -{0,72} 

(0,000)*** (0,681) (0,033)** (0,020)** (0,471) 

C 

0,22 0,14 0,08 0,17 -3,11 

{0,58} {5,32} {4,53} {1,93} -{6,35} 

(0,563) (0,000)*** (0,000)*** (0,053)* (0,000)*** 

Nº de Observações 215 1954 1699 1053 487 

R-quadrado 0,852 0,059 0,792 0,070 0,388 

R-quadrado ajust. 0,837 0,055 0,771 0,063 0,378 

Painel Efeito Fixo Aleatório Fixo Aleatório Aleatório 

Tabela 9 – Resultados Pessoas Jurídica Rejeitados pelo teste Hausman 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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