
  

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

  PABLO DINIZ DELIRIO 

 

 

 

 

 

 

 INSTITUIÇÕES E TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO:  

Estudo em painel sobre a insegurança jurídica e o acesso à informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



  

PABLO DINIZ DELIRIO 

 

 

 

 

INSTITUIÇÕES E TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO:  

Estudo em painel sobre a insegurança jurídica e o acesso à informação 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de                  

Economia de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas, como requisito para obtenção do 

título de Mestre em Economia. 

 

 

Campo de conhecimento:  

Macroeconomia, Mercado de crédito 

 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Holland de Brito 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Delirio, Pablo Diniz. 

     Instituições e taxa de juros de empréstimo bancário : estudo em painel 
sobre a insegurança jurídica e o acesso à informação / Pablo Diniz Delirio. - 
2019. 

     70 f. 

  

     Orientador: Márcio Holland de Brito. 

     Dissertação (mestrado profissional MPFE) – Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Economia de São Paulo. 

  

     1. Créditos. 2. Instituições financeiras. 3. Taxas de juros. 4. Mercado 
financeiro. 5. Macroeconomia. I. Brito, Márcio Holland de. II. Dissertação 
(mestrado profissional MPFE) – Escola de Economia de São Paulo. III. 
Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 336.71 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



3 
 

PABLO DINIZ DELIRIO 

 

 

INSTITUIÇÕES E TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO:  

Estudo em painel sobre a insegurança jurídica e o acesso à informação 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas, como requisito para obtenção do 

título de Mestre em Economia. 

 

Campo de conhecimento:  

Macroeconomia, Mercado de crédito 

 

Data de aprovação 

__ /__ /____ 

 

Banca Examinadora: 

 

 

Prof. Dr. Márcio Holland de Brito (Orientador) 

FGV-EESP 

 

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça 

USP-FEARP 

  

Prof. Dr. Carlos Kawall Leal Ferreira 

Economista chefe do Banco Safra 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, por me preparem e me apoiarem em todos os sentidos para 

que eu pudesse ser capaz de realizar e acreditar nos meus sonhos. 

Aos meus amigos que sempre me incentivaram e me aconselharam. 

Ao professor e orientador Márcio Holland por ter acreditado no meu 

trabalho e esforço e, acima de tudo, por ter me incentivado na constante busca do 

conhecimento e aperfeiçoamento do trabalho, além de me ajudar com constantes 

ideias para o êxito deste trabalho. 

Agradeço em especial à Jessica Alves Baptista por todo apoio e dedicação 

durante todo o período do mestrado mostrando ser a pessoa especial que é ao estar 

sempre ao meu lado e abdicar de muitas horas de lazer, diversão e até mesmo de 

objetivos próprios para me apoiar e incentivar, principalmente nos momentos mais 

exaustivos. 

 

  



5 
 

RESUMO 

 

Instituições ineficientes podem gerar incertezas no mercado de crédito 

resultando em maiores taxas de juros para empréstimos. Neste contexto, este trabalho 

busca entender os efeitos dos direitos legais dos credores e da disponibilização de 

informações históricas de crédito através de bureaus de crédito, os quais ambos 

refletem a eficiência das instituições dos diferentes países, na taxa nominal e real de 

juros para empréstimos.  

As estimações são realizadas através de métodos com dados em painel 

para 60 países, no período de 2005 a 2014. Para a análise empírica, inicialmente são 

utilizados os métodos de MQO (Mínimos Quadrados Ordinários), LSDV (Least Square 

Dummy Variable) e de efeitos fixos ou aleatórios e, posteriormente, o método de painel 

dinâmico de GMM (Generalized Method of Moments), que é considerado mais 

consistente para séries econômicas que possuem processo gerador autoregressivo, 

que é o caso da taxa de juros para empréstimo. Para os modelos, foram utilizados 

variáveis de controle tais como: taxa de empréstimo interbancária, PIB per capita, 

percentual de crescimento do PIB, taxa de desemprego, taxa de concentração 

bancária e taxa de inflação. 

Para as análises realizadas com as variáveis de direitos legais dos credores 

e disponibilização de informações de crédito, apenas a primeira apresentou resultado 

estatisticamente significante para a taxa nominal de juros para empréstimo, no 

entanto, para a taxa real não foi estatisticamente significante. Os resultados que 

encontraram evidências estatisticamente significantes foram os que consideraram a 

combinação das variáveis institucionais indicando que os direitos legais dos credores 

em conjunto com a disponibilização de informações de crédito são relevantes na 

determinação da taxa nominal e real de juros para empréstimos. 

 

Palavras-chave: Macroeconomia; Mercado de crédito; Taxa de juros para 

empréstimos; Instituições; Insegurança jurídica; Acesso à informação; Painel 

dinâmico. 
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ABSTRACT 

 

Uncertainties in the credit market can be augmented by inefficient 

institutions resulting in higher lending interest rates. In this context, this paper aims to 

analyze the effects of creditor legal rights and credit information sharing about 

borrowers through credit bureaus, which both reflect the institutions’ efficiency across 

countries, in the nominal and real lending interest rates. 

This paper uses panel data methods for 60 countries, from 2005 to 2014. 

Empirical analysis initially uses the OLS (Ordinary Least Square), LSDV (Least Square 

Dummy Variable) and fixed or random effects methods and, later, the GMM 

(Generalized Method of Moments) dynamic panel data method, which is considered 

more efficient for autoregressive economic series as is the case of lending interest 

rate. The estimations used control variables such as: money market, GDP per capita, 

percentage of GDP growth, unemployment rate, bank concentration rate and inflation 

rate.  

Considering the estimations which used the creditor legal rights and credit 

information sharing variables, only the first variable presented a statistically significant 

result for the nominal lending interest rate, however, for the real rate was not 

statistically significant. The results that found statistically significant evidence were 

those that considered the combination of both institutional variables indicating that the 

creditor legal rights together with credit information sharing are relevant in determining 

the nominal and real lending interest rate. 

 

Keywords: Macroeconomics; Credit market; Interest rate; Institutions; Jurisdictional 

uncertainty; Information access; Dynamic panel data.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado de crédito exerce papel fundamental no desenvolvimento 

econômico de um país. Porém, a assimetria de informação e a insegurança dos 

credores geram incertezas que limitam o desenvolvimento deste mercado. Em meio à 

estas incertezas, os credores utilizam dispositivos de triagem para identificar os “bons 

tomadores de empréstimos”, sendo um destes dispositivos a taxa de juros para 

empréstimo exigida pelos credores e a qual um indivíduo está disposto a pagar (Stiglitz 

& Weiss, 1981).  

São vários os determinantes da taxa de juros para empréstimo. Dentre 

estes determinantes está a estabilidade macroeconômica e política de um país. Uma 

política de juros que proporcione o controle da inflação e a boa gestão da dívida 

pública, assim como a estabilidade política, são importantes determinantes para a taxa 

de juros para empréstimos por proporcionarem um ambiente macroeconômico mais 

saudável para as transações entre os agente econômicos.  

Outros determinantes importantes para a taxa de juros para empréstimo 

são questões relacionadas a estrutura de mercado, tais como a concentração 

bancária, que reflete o poder de barganha dos agentes econômicos, e a eficiência das 

instituições presentes nas economias. 

A insegurança jurídica e a incerteza resultante da falta de informações 

disponíveis no mercado sobre os tomadores de empréstimos aumentam os riscos das 

concessões refletindo em elevados custos para os credores, tendo como 

consequência a exigência de maiores taxas de juros para empréstimos impactando 

diretamente no crescimento econômico do país.  

É neste contexto que, para diminuir os efeitos da assimetria de informação, 

surgem as instituições (Akerlof, 1970), sendo elas as organizações sociais, 

econômicas, legais e políticas de uma sociedade (North, 1981). Elas podem ser 

interpretadas como sendo regras de um jogo que determinam a maneira como os 

indivíduos podem ou não podem agir. 

Sendo assim, a maneira pela qual as instituições estão organizadas e 

inseridas na sociedade afeta o comportamento dos agentes econômicos podendo 
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resultar nos problemas de seleção adversa e risco moral no mercado de crédito. O 

primeiro se relaciona com a mudança na qualidade dos tomadores de empréstimos e 

o segundo se refere a mudança no comportamento dos agentes econômicos devido 

aos diferentes contextos de leis e regras que os indivíduos estão sujeitos. 

A não disponibilização de informação histórica de crédito sobre os 

tomadores de empréstimos e os conjuntos de leis que não proporcionam direitos 

legais aos credores, não garantindo, assim, o direito de propriedade ou o cumprimento 

dos contratos, podem ser resultados de instituições ineficientes. Ambas as situações 

resultam em maiores incertezas para os credores aumentando os riscos dos mesmos 

com a concessão de crédito refletindo, portanto, em taxas de juros maiores ou até 

mesmo no fenômeno de racionamento de crédito que é um desequilíbrio entre 

demanda por empréstimos e oferta de fundos emprestáveis gerando um excesso de 

demanda, ou seja, limitação de concessão de crédito (Stiglitz & Weiss, 1981). 

É neste contexto que este trabalho busca entender a relação das 

instituições, aqui representadas pelos direitos legais dos credores e a disponibilização 

de informações de crédito, com a taxa de juros para empréstimo. A hipótese a ser 

testada é se os países que apresentam instituições mais sólidas, no sentido de leis de 

proteção aos credores e disponibilização de informações através de bureaus de 

crédito, realmente tendem a ter taxas de juros para empréstimos menores.  

Para medir a força das instituições nos dois aspectos citados, são utilizados 

os índices Strength of legal rights e Depth of credit information, desenvolvidos pelo 

Banco Mundial.  

Com uma base de dados de 60 países, no período de 2005 a 2014, são 

utilizados métodos de estimação para dados em painel. A análise de dados em painel 

permite a combinação de análises de dados em cross section com dados em séries 

de tempo aumentando a quantidade de informações, a variabilidade dos dados e o 

grau de liberdade dos modelos (Baltagi, 2005). Além disso, cada país possui 

características individuais não observadas e não controlar esta heterogeneidade pode 

resultar em estimadores de séries de tempo e cross sectional viesados. As análises 

em painel permitem contornar este problema além de serem capazes de estudar a 

dinâmica dos ajustes com erro menor pela maior quantidade de observações. 

Os resultados das estimações indicam que enquanto a força dos direitos 

legais dos credores, de maneira individual, é estatisticamente significante na 

determinação da taxa nominal de juros para empréstimo, para a taxa real de juros não 
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é estatisticamente significante. O acesso à informação de crédito individualmente não 

se mostrou estatisticamente significante na determinação de ambas as taxas de juros 

para empréstimos (nominal e real) dentre os países selecionados no período 

analisado. 

Por outro lado, os resultados que mais se mostraram significantes foram os 

que utilizaram a combinação das variáveis que medem os direitos legais dos credores 

e o grau de disponibilização de informação de crédito, indicando que as variáveis 

institucionais são complementares e ambas, em conjunto, parecem afetar a taxa de 

juros para empréstimos. Desta forma, países que apresentam instituições mais 

eficientes de modo a possuírem maior índice de direitos legais dos credores em 

conjunto com maior disponibilização de informações de crédito parecem possuir taxa 

nominal e real de juros para empréstimo menor. 

 

 

2. DETERMINANTES DA TAXA DE JUROS E OS RISCOS DO CRÉDITO 

 

Existem fortes correlações dos indicadores do desenvolvimento do 

mercado financeiro1 com o crescimento econômico, taxa de acumulação de capital 

fixo e alocação de capital. Os serviços do mercado financeiro, e consequentemente o 

mercado de crédito, estimulam o crescimento econômico através do aumento da 

acumulação de capital e da melhora da sua alocação na economia viabilizando 

inovações e desenvolvimento econômico (King & Levine, 1993).  

Ao fazerem empréstimos, os credores estão preocupados com a taxa de 

juros que eles recebem como pagamento por parte dos tomadores (Stiglitz & Weiss, 

1981). Logo, a taxa de juros de empréstimo é o custo do empréstimo cobrado pelos 

credores e a taxa relevante para as decisões de gastos dos indivíduos e empresas 

pertencentes à uma economia (Carlin & Soskice, 2015). 

Os credores captam recursos por meio de depósitos dos agentes 

econômicos (indivíduos e firmas) ou por meio de empréstimos interbancários e, em 

seguida, emprestam estes recursos. Para isso, eles possuem custos de captação de 

recursos a serem emprestados. Em se tratando dos depósitos feitos pelos agentes 

econômicos, geralmente é mantido um percentual no banco central para evitar a 

                                                             
1 Exemplo de indicador do desenvolvimento do mercado financeiro é o percentual do crédito privado no PIB. 
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alavancagem dos credores2, limitando assim os recursos emprestados. Já os 

empréstimos interbancários ocorrem no mercado monetário à uma taxa denominada 

money market rate, que é a taxa de empréstimo interbancário de curto e médio prazo 

ao qual os bancos e instituições financeiras tomam emprestados de outras 

instituições. 

Em economias que adotam política monetária de metas de inflação, a taxa 

básica de juros, ou policy rate, tem uma relação estritamente próxima com a money 

market rate. Portanto, a taxa básica de juros representa o custo de captação de 

recursos para a disponibilização de empréstimos por parte das instituições financeiras. 

Assim, a taxa de juros de empréstimo nada mais é do que o resultado de 

um mark-up sob os custos de captação dos recursos por parte das instituições 

financeiras e, portanto, é o resultado do mark-up sob a taxa básica de juros. 

Logo, considerando que 𝑟 é a taxa de juros para empréstimos e 𝑟𝑃 é a taxa 

básica de juros, temos que: 

 

 𝑟 =  𝑟𝑃  +  𝑚 (2.1) 

 

Sendo 𝑚 o mark-up que é a diferença entre a taxa de juros de empréstimo 

e o custo de captação de recursos, e partindo da premissa de que os bancos irão 

definir a taxa que maximiza seus lucros considerando um mercado competitivo, o 

mark-up e, consequentemente, a taxa de juros para empréstimos, dependem dos 

riscos e da demanda por empréstimo, da tolerância ao risco e do tamanho do 

patrimônio dos credores3. 

O aumento da demanda por empréstimo em relação à oferta causa uma 

pressão no equilíbrio entre oferta e demanda gerando aumento da taxa de juros de 

empréstimo. Neste quesito, é importante considerar que o elevado nível de reservas 

compulsórias gera um custo de oportunidade ao credor por impactar no montante 

disponível para empréstimos. Este elevado nível diminui os recursos que os credores 

podem emprestar e, consequentemente, diminui a oferta de empréstimo em relação à 

demanda, podendo resultar em taxas de juros para empréstimos mais elevadas. 

                                                             
2 Este percentual dos depósitos mantidos com o Banco Central é chamado de reservas compulsórias. 
3 Os detalhes de como se obter estas conclusões é encontrada na obra “Macroeconomics: Institutions, 
Instability, and the Financial System” de Carlin & Soskice, 2015, apêndice do capítulo 5, p.178. 
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 Já o patrimônio dos bancos possui efeito inverso nos juros, uma vez que 

bancos com menores patrimônios tendem a definir mark-up maior, pois estes são mais 

insolventes, ou seja, são menos capazes de suportarem o risco de os empréstimos 

entrarem em inadimplência.  

Em relação à tolerância ao risco, quanto mais avesso e, portanto, menos 

tolerante ao risco for o credor, maiores serão os juros cobrados. Uma economia com 

histórico de elevada instabilidade macroeconômica pode resultar em credores mais 

avessos ao risco. 

O aumento dos riscos dos empréstimos também gera aumento dos juros 

cobrados, pois significa maior probabilidade de não obter retorno do empréstimo 

concedido e, assim, o credor exigirá maior mark-up. O aumento dos riscos dos 

empréstimos pode ser causado pela instabilidade macroeconômica, por exemplo, uma 

vez que gera instabilidade nos lucros das firmas e rendas dos indivíduos e, 

consequentemente, na capacidade destes agentes econômicos arcarem com os 

pagamentos referentes ao empréstimo. 

 O outro componente determinante da taxa de juros de empréstimo, 

descrito na equação 2.1, é a taxa básica de juros definida pelo banco central. Sendo 

a taxa de juros de empréstimo a taxa relevante para as decisões de gastos dos 

indivíduos e firmas, como já mencionado anteriormente, ela é uma das formas pela 

qual a taxa básica de juros impacta a economia real. No entanto, este impacto não se 

dá apenas por meio dos custos de captação de recursos, mas também pelo prêmio 

de financiamento externo gerado pela diferença entre o custo de captação de recursos 

internos (por meio de retenção de lucros ou outros) e o custo de captação de recursos 

externos (por meio de empréstimos, mercado de ações ou de dívidas), ou seja, o custo 

de oportunidade de tomar emprestado ou de utilizar os próprios recursos (Bernanke & 

Gertler, 1995).  

Dado este custo de oportunidade, a taxa básica de juros afeta o tamanho 

do prêmio de financiamento externo e isto ocorre pelo canal do balanço e do 

empréstimo bancário, conforme definição de Bernanke & Gertler (1995).  

O primeiro canal parte da premissa de que os tomadores de empréstimos 

têm dívidas atreladas à taxa de juros de curto prazo ou taxas flutuantes e, assim, a 

taxa básica de juros interfere diretamente no balanço do tomador de empréstimo 

através das despesas e dívidas impactando as suas finanças. Ao mesmo tempo, uma 

mudança na taxa é associada a mudanças nos preços alterando os valores das 
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garantias atreladas aos empréstimos adquiridos e, portanto, no seu patrimônio líquido. 

Considerando que um aumento da taxa básica de juros enfraquece as finanças dos 

tomadores de empréstimos e reduz os preços fazendo com que as suas garantias 

face aos empréstimos adquiridos valham menos, menor será a sua capacidade de 

apresentar garantia para fazer face aos empréstimos, ao mesmo tempo que menor 

será a sua capacidade em utilizar recursos próprios para projetos e investimentos. 

Logo, o tamanho do prêmio de financiamento externo é inversamente relacionado com 

a saúde financeira do tomador de empréstimo. Isso transfere ao credor maior risco do 

empréstimo e o incentivaria a cobrar maior mark-up. 

O canal do empréstimo bancário se dá no fato de que a taxa básica de juros 

pode afetar a oferta de fundos disponíveis para empréstimos aos bancos, por meio da 

drenagem ou expansão dos depósitos bancários. Além de afetar na quantidade de 

capital que poderia ser emprestado, os agentes que dependem dos empréstimos para 

fazerem investimentos também serão afetados. Em casos de aumento desta taxa, os 

agentes dependentes dos empréstimos incorrem em custos maiores para 

financiamentos aumentando o prêmio de financiamento externo e, 

consequentemente, diminuindo o nível da atividade econômica. Isto novamente 

aumenta os riscos para os credores que poderiam exigir maior mark-up. 

Logo, a taxa básica de juros impacta na taxa de juros de empréstimos tanto 

através dos custos de captação de recursos quanto através do aumento dos riscos 

dos empréstimos, ou seja, através da sua relação com a economia real. 

A relação entre os riscos e a taxa de juros de empréstimos não deveria 

representar um grande problema para o mercado de crédito uma vez que este, ainda 

que houvesse o aumento dos riscos e o consequente aumento da taxa de juros, ainda 

estaria em equilíbrio. Isso porque o preço, no caso a taxa de juros (preço do capital), 

geralmente é o mecanismo pelo qual o equilíbrio de mercado é atingido em mercados 

competitivos. Porém, quando o preço afeta a natureza das transações, ele pode não 

cumprir com a função de ajustar o mercado ao equilíbrio novamente. Isto ocorre 

porque a taxa de juros afeta o risco do pool4 dos tomadores de empréstimos tanto 

devido ao efeito de seleção adversa quanto ao efeito do risco moral, ambos provindos 

da assimetria de informação presentes no mercado de crédito (Stiglitz & Weiss, 1981). 

                                                             
4 No sentido de grupo que irão efetivamente buscar o empréstimo. 
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É importante entender a racionalidade por trás desta ideia. Para os autores, 

o retorno do empréstimo concedido pelo credor depende da probabilidade de 

pagamento do tomador de empréstimo. Os indivíduos são diferentes entre si e 

apresentam diferentes probabilidades de pagamento. A assimetria de informação 

ocorre devido à dificuldade dos credores em identificarem os tomadores de 

empréstimos mais propensos a arcarem com os pagamentos dos empréstimos, uma 

vez que eles não possuem total acesso às informações dos tomadores e nem total 

controle do comportamento dos mesmos. Logo, a taxa de juros funciona como um 

mecanismo de triagem entre “bons” e “maus” tomadores de empréstimos, ou seja, 

quem paga e quem não paga. Para tomadores com maior risco seria exigido maior 

taxa de juros.  

Cada projeto tem o seu risco de manter o spread médio do credor e quanto 

maior é este risco maior é a probabilidade de retorno do investimento e, assim, maior 

é a segurança dos credores em relação ao retorno do projeto a ser investido. O retorno 

esperado do credor depende do risco de manter o spread e, para uma dada taxa de 

juros, existe um risco mínimo de manter o spread ao qual o credor aceita conceder o 

empréstimo. Assim, o credor concederá o empréstimo apenas se o projeto apresentar 

risco de manter o spread maior ao risco mínimo, ao qual ele aceita emprestar. 

Para Stiglitz & Weiss (1981), conforme aumenta o risco mínimo exigido de 

manter o spread, também aumenta a taxa de juros exigida. Isso porque a exigência 

de maior chance de retorno do investimento faz com que os credores estipulem maior 

taxa de juros. Considerando que a maior taxa de juros aumenta os custos dos 

tomadores com o empréstimo, sendo necessário um maior retorno do projeto para o 

tomador arcar com estes custos, o pool de tomadores de empréstimos piora, uma vez 

que, os projetos que resultam em maior retorno são os que apresentam maior risco 

de perda, ou seja, os projetos mais arrojados. 

Com a maior taxa de juros, além do fato de que os indivíduos tendem a 

investir em projetos que tem maiores riscos de perda, os indivíduos que aceitam esta 

taxa de juros tendem a ser menos avesso ao risco, ou seja, mais propenso a não arcar 

com os pagamentos do empréstimo. Separando os indivíduos em dois grupos, o mais 

avesso ao risco e o menos avesso ao risco, o que ocorre com o aumento da taxa de 

juros é a exclusão do grupo mais avesso ao risco e, portanto, a exclusão do grupo 

com maior probabilidade de pagar. A piora no pool dos tomadores de empréstimos 
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pune os tomadores com menor risco de perda ao influenciar os credores à aumentar 

a taxa de juros exigida. 

O retorno do credor é crescente conforme aumenta a taxa de juros, porém 

em um determinado patamar dos juros há uma queda no retorno devido à combinação 

de projetos com maior risco de perda e indivíduos menos avesso, ou seja, devido a 

mudança no pool de empréstimos. Conforme os autores, o retorno dos credores só 

volta ao patamar anterior com uma taxa de juros ainda maior. 

Quanto maior é a incerteza e a insegurança do credor em relação aos 

tomadores de empréstimos pior seria este cenário, pois a maior incerteza e 

insegurança induz os credores a exigirem maior taxa de juros; a maior taxa de juros 

induz os investidores a  buscarem projetos mais arrojados provocando a piora do pool 

dos tomadores fazendo com que quem busque o empréstimo são os que aceitam uma 

taxa de juros maior, ou seja, os menos avesso ao risco e com maior probabilidade de 

perda. Isto pode gerar o problema que os autores chamam de racionamento de crédito 

em que nem todos que demandam crédito conseguem o empréstimo. Isso porque os 

credores, dado o risco dos empréstimos, não os concedem mesmo que o tomador 

esteja disposto a pagar maior taxa de juros, gerando um desequilíbrio entre oferta e 

demanda por empréstimos. 

Deste modo, é importante gerar os incentivos adequados para evitar que a 

assimetria de informação impacte nas incertezas do mercado de crédito resultando 

em aumento dos riscos dos empréstimos. As instituições surgem para neutralizar os 

efeitos das incertezas geradas pela assimetria de informação (Akerlof, 1970). 

Instituições mais sólidas garantiriam maior segurança entre os agentes econômicos. 

As instituições de uma sociedade se referem às suas organizações sociais, 

econômicas, legais e políticas, os quais são elementos importantes para o 

desempenho econômico de uma sociedade (North, 1981). 

Neste sentido, o problema da assimetria de informações poderia ser 

amenizado por meio de instituições jurídicas ou conjunto de leis que garantam o 

cumprimento dos contratos e a segurança dos credores em caso de inadimplência. 

Da mesma forma que bureaus de crédito também auxiliariam para amenizar este 

problema de assimetria de informações ao permitir que o credor tenha conhecimento 

do comportamento histórico do tomador de empréstimo. 

Os direitos legais dos credores possibilitam que eles consigam ter o 

pagamento pelo empréstimo concedido, uma vez que garantem meios de incentivar o 
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pagamento do empréstimo por parte do tomador e protegem o credor em caso de 

inadimplência (La Porta et al, 1998). A maior proteção legal dos credores permite que 

eles possam ter melhores condições de empréstimos. Da mesma forma, quanto mais 

informação do tomador de empréstimo o credor tiver mais fácil será para classificar os 

tomadores como “bons” e “maus”. Estes dois fatores afetariam o risco de concessão 

do crédito, influenciando assim na definição da taxa de juros de empréstimo. 

Conforme os autores, países com leis que proporcionam maior proteção 

legal aos credores tendem a ter maior percentual do crédito no PIB. O ambiente 

jurídico, descrito em estado de direito e suas aplicações, tem forte efeito no tamanho 

e amplitude do mercado de capitais. Um bom ambiente jurídico protege os 

financiadores contra expropriação por parte dos empresários aumentando assim a sua 

disposição em entregar fundos em troca de títulos, expandindo o mercado de capitais. 

Ao analisarem os determinantes do crédito privado sob o ponto de vista dos 

direitos legais dos credores e registros de créditos privados e públicos em 129 países, 

Djankov, McLiesh e Shleifer (2007) construíram um índice que mede os direitos legais 

dos credores em diferentes países e coletaram dados históricos de registros de 

créditos privados e públicos, os quais são disponibilizados para as empresas nos 

países analisados, medindo assim o acesso a informação de crédito. Os autores 

concluem que tanto os escores do índice de direitos legais dos credores quanto a 

incidência de registros de créditos privados são maiores nos países ricos do que nos 

países pobres e ambas as informações são associadas a uma maior participação do 

crédito no PIB do país. Eles também concluem que países com maior proteção legal 

dos credores apresentam mercados de créditos mais profundos. Os dados separados 

entre os países mais ricos e os países mais pobres mostraram que o índice dos 

direitos dos credores é estatisticamente muito importante para os países mais ricos, 

se mostrando como um forte determinante do crédito privado, porém para os países 

mais pobres esta variável não se mostrou estatisticamente significativa. Por outro 

lado, os registros públicos e privados de créditos beneficiam o crédito privado nos 

países mais pobres. 

 

 

3. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 
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O mercado de crédito tem relação estreita com o crescimento econômico 

de um país e, obviamente, é diretamente afetado pela taxa de juros cobrada pelos 

credores na concessão dos empréstimos. As diferentes taxas de juros para 

empréstimos podem refletir as diferenças no tamanho do mercado de crédito dos 

países e os estudos de La Porta et al. e de Djankov, McLiesh e Shleifer têm apontado 

para o papel fundamental das instituições, tais como a estrutura jurídica do país e os 

bureaus de informações, na amplitude e desenvolvimento deste mercado. 

Sendo assim, dentre os diversos fatores que influenciam na taxa de juros 

para empréstimos, este trabalho tem como objetivo pesquisar o impacto dos direitos 

legais dos credores e da disponibilização de informações históricas de crédito dos 

agentes econômicos na taxa nominal e real de juros para empréstimos. Instituições 

eficientes podem resultar em melhores condições de empréstimos reduzindo os riscos 

e consequentemente a taxa de juros para empréstimos.  

 

 

3.1. Base de dados 

 

Os dados utilizados são não balanceados referentes ao período de 2005 a 

2014 para 60 países5 com diferentes níveis de desenvolvimento econômico 

pertencentes à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), incluindo países emergentes e em desenvolvimento. O quadro A.1, no anexo 

A, apresenta a lista dos países selecionados. No final desta seção, o quadro 3.1 

apresenta uma descrição dos dados.  

Os países selecionados são classificados por nível de renda, conforme 

classificação do Banco Mundial6. No anexo A, a figura A.1 mostra a distribuição da 

quantidade de países por nível de renda. O Brasil pode ser classificado como upper 

middle income e apenas o Senegal pode ser classificado como low income. 

Como medida de eficiência das instituições são utilizados o índice de força 

dos direitos legais, denominada por STR_LEGAL, e o índice de disponibilização e 

qualidade da informação de crédito, denominada por INFO_CRED. Ambas as 

                                                             
5 Inicialmente foram selecionados 76 países e alguns foram retirados da base de dados devido à falta de 
informações relevantes. 
6 Classificação que divide os países em quatro grupos de renda, sendo medida pela renda nacional bruta per 
capita (GNI per capita) em USD: Low income (<= 995); Lower middle income (entre 996 a 3.895); Upper middle 
income (entre 3.896 a 12.055); High income (> 12.055). 



20 
 

informações são originadas pelo Doing Business do Banco Mundial. O anexo B 

apresenta as metodologias de cálculo de cada uma das informações. 

Países como Dinamarca, Suécia e Turquia, mesmo sendo países com certa 

relevância internacional, não contêm dados de taxa de juros para empréstimo (LR) e 

por isso foram retirados da base de dados. 

Alguns países da zona do euro não contêm dados de taxa de juros para 

empréstimo interbancário (MM) no banco de dados do Fundo Monetário Internacional 

(FMI). No entanto, há a informação conjunta da Zona do Euro. Assim, para os países 

que não contém dados para esta taxa e pertencem à Zona do Euro, no período entre 

2005 a 2014, é considerado a taxa indicada para esta área. São eles: Áustria, Bélgica, 

Alemanha, Estônia, França, Grécia, Letônia, Holanda, Portugal e Eslováquia.  

Para o restante dos países que não contém dados da taxa de empréstimo 

interbancário no FMI, é utilizada a informação da taxa de política monetária7 presente 

na base de dados do FMI e na base de dados do Bank of International Settlements 

(BIS), como os casos da Albânia, Azerbaijão, Bielorrússia, Israel, Costa Rica, 

Guatemala e Índia. O gráfico A.1 no anexo A mostra que, entre os países que 

possuem as 3 variáveis disponíveis, a média e o desvio padrão são muito parecidos 

e possuem movimento idêntico. 

                                                             
7 O nome da variável no FMI é Monetary Policy Rate e tem como fonte o International Financial Statistics (IFS). 
O nome da variável no BIS é Central Bank Policy Rate e tem como fonte o BIS policy rate statistics. 
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Quadro 3.1: Descrição dos dados. 

Variável Dado Formato Definição Fonte

BC
5-bank asset 

concentration
% anual

Concentração bancária dos 5 maiores bancos. 

Ela é soma dos ativos dos 5 maiores bancos 

dividido pelo total de ativos do total de bancos.

Bankscope, Bureau van Dijk 

(BvD)

CRED_PRI

Domestic 

credit to 

private sector

% anual 

do PIB

O crédito doméstico ao setor privado refere-se 

aos recursos financeiros fornecidos ao setor 

privado pelas empresas financeiras. Para alguns 

países, essas reivindicações incluem crédito para 

empresas públicas.

International Monetary Fund, 

International Financial 

Statistics and data files, and 

World Bank and OECD GDP 

estimates;

BIS total credit statistics.

GDP_PC GDP Per Capita USD anual
O PIB per capita é o produto interno bruto 

dividido pela população no meio do ano

World Bank national accounts 

data, and OECD National 

Accounts data files

GDP_PC_Growth
GDP per capita 

growth
% anual

Percentual anual de crescimento do PIB per 

capita com base em moeda local constante. Os 

agregados são baseados em doláres USD 

constantes de 2010.

World Bank national accounts 

data, and OECD National 

Accounts data files

GDP_Growth GDP growth % anual

Taxa de crescimento anual do PIB a preços de 

mercado com base em moeda local constante. 

Os agregados são baseados em dólares 

americanos constantes de 2010.

World Bank national accounts 

data, and OECD National 

Accounts data files

INFL Inflation % anual
A inflação medida pelo índice de preços ao 

consumidor.

International Monetary Fund, 

International Financial 

Statistics and data files.

INFO_CRED

Depth of credit 

information 

index

Índice 

anual

O índice de informações sobre profundidade de 

crédito mede as regras que afetam o escopo, a 

acessibilidade e a qualidade das informações de 

crédito disponíveis por meio de registros de 

crédito públicos ou privados. O índice varia de 0 

a 6, com valores mais altos indicando a 

disponibilidade de mais informações de crédito, 

de um registro público ou de uma agência 

privada.

World Bank, Doing Business 

project 

(http://www.doingbusiness.or

g/)

LR
Lending 

interest rate
% anual

Taxa de juros de empréstimo. Taxa bancária que 

geralmente atende às necessidades de 

financiamento de curto e médio prazo do setor 

privado.

International Monetary Fund, 

International Financial 

Statistics and data files.

MM Money Market % anual

Taxa de empréstimo interbancário de curto e 

médio prazo ao qual os bancos e instituições 

financeiras captam recursos e a taxa ao qual os 

indivíduos podem comprar e vender títulos do 

governo. Ela representa a taxa de juros básica 

da economia.

International Monetary Fund, 

International Financial 

Statistics (IFS);

BIS policy rate statistics.

RLR
Real interest 

rate
% anual

Taxa real de juros de empréstimo ajustada pela 

inflação medida pelo deflator do PIB.

International Monetary Fund, 

International Financial 

Statistics and data files using 

World Bank data on the GDP 

deflator.

STR_LEGAL

Strength of 

legal rights 

index

Índice 

anual

O índice de força dos direitos legais mede o grau 

em que as leis de garantias e falências protegem 

os direitos dos mutuários e credores, facilitando 

assim a concessão de empréstimos. O índice 

varia de 0 a 10, com pontuações mais altas 

indicando que essas leis são melhor projetadas 

para expandir o acesso ao crédito. 

World Bank, Doing Business 

project 

(http://www.doingbusiness.or

g/)

UNEM
Unemploymen

t Rate
% anual

Taxa de desemprego. Os dados calculados em 

novembro 2017.

International Labour 

Organization, ILOSTAT 

database.
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3.2. Análises preliminares dos dados 

 

A tabela 3.1 apresenta as estatísticas descritivas dos dados. 

 

Tabela 3.1: Estatísticas descritivas 

 

Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

Dentre os países selecionados, a média da taxa nominal de juros para 

empréstimos (LR) é de 9,9% ao ano. O país que possui a maior média da taxa de 

juros para empréstimos, tanto nominal quanto real, é o Brasil com o patamar de 42% 

e 32% ao ano, respectivamente. O Japão é o país que possui a média da taxa nominal 

de juros para empréstimos e a Bielo-Rússia possui a menor média da taxa real de 

juros para empréstimos. 

O quadro 3.2 mostra que conforme aumenta o índice que mede a força dos 

direitos legais dos credores (STR_LEGAL), a média da taxa nominal de juros para 

empréstimos dos países diminui. O mesmo não ocorre com o índice que mede o grau 

de disponibilidade e qualidade das informações de crédito (INFO_CRED), como 

verificado no quadro 3.3.  

 

Quadro 3.2: Média da LR por grupos do índice STR_LEGAL. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

Sample: 2005 2014

LR RLR BC CRED_PRI GDP_GROWTH GDP_PC GDP_PC_GROWTH INFL MM UNEM INFO_CRED STR_LEGAL

 Mean  9,91  4,75  76,60  74,85  3,45  19.727,06  2,49  4,59  4,59  7,98  4,05  5,80

 Median  8,28  4,11  78,25  60,00  3,31  11.194,85  2,19  3,38  3,86  7,07  5,00  5,00

 Maximum  67,72  48,06  100,00  206,30  34,50  88.415,63  33,03  59,22  45,00  27,47  6,00  10,00

 Minimum  0,50 -33,49  28,80  5,62 -14,80  484,16 -14,56 -4,48 -2,00  0,49  0,00  0,00

 Std. Dev.  7,03  6,98  15,78  49,74  4,43  19.013,85  4,31  4,90  4,45  4,93  2,05  2,45

 Skewness  3,06  1,24 -0,64  0,76  0,82  0,96  0,84  4,71  2,58  1,46 -1,20  0,03

 Kurtosis  18,73  13,01  2,92  2,52  10,76  2,92  10,41  44,74  17,08  5,44  2,97  2,12

 Jarque-Bera  7.105,63  2.653,59  41,35  63,50  1.573,97  92,19  1.442,90  45.780,13  5.607,42  362,85  143,78  19,30

 Probability  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 Sum  5.934,84  2.844,16  45.804,62  44.837,29  2.071,26  11.836.235,99  1.493,91  2.753,32  2.750,15  4.786,50  2.431,00  3.478,00

 Sum Sq. Dev.  29.570,96  29.170,43  148.693,59  1.479.512,72  11.749,09  2,1655E+11  11.148,48  14.380,27  11.818,16  14.568,57  2.511,40  3.587,19

 Observations  599  599  598  599  600  600  600  600  599  600  600  600

Ranges 

STR_LEGAL

Média LR - 2005 a 

2014 (%)

0-3 14,5

4-6 9,6

7-9 8,1

10 5
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Quadro 3.3: Média da LR por grupos do índice INFO_CRED. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

Dentre os países analisados, apenas a Bolívia apresenta índice de força 

dos direitos legais dos credores igual a zero, ou seja, o menor valor que o índice pode 

atingir. Por outro lado, são vários os países que apresentam o valor mínimo que o 

índice de disponibilização de informações de crédito pode atingir, dentre eles estão a 

Argélia, Angola, Bangladesh, Jordânia e Senegal. Durante todo o período de análise 

o Brasil apresenta índice STR_LEGAL e INFO_CRED de 3 e 5, respectivamente. 

As figuras C.2 e C.3, no anexo C, mostram que, no período analisado, 

países classificados em níveis de renda maiores possuem médias mais elevadas tanto 

do índice de força dos direitos legais dos credores (STR_LEGAL) quanto do índice de 

disponibilidade e qualidade das informações de crédito (INFO_CRED). Isso pode 

indicar que países com nível de renda maior apresentam instituições mais sólidas e 

desenvolvidas, em linha com a literatura de North (1981) e Acemoglu & Johnson 

(2005). 

Ao longo dos 10 anos de análise, alguns países fortaleceram suas 

instituições resultando em melhoras nos índices de direitos legais dos credores e de 

disponibilidade e qualidade das informações de crédito, enquanto outros 

apresentaram enfraquecimento das mesmas piorando os índices. Estas mudanças 

dos índices podem ser observadas nas figuras D.4, D.5 e D.6 do anexo D. Dentre os 

países que pioraram o índice de força dos direitos legais dos credores estão a Holanda 

e a Alemanha. Em 2009, segundo o Doing Business do Banco Mundial, a Alemanha 

enfraqueceu sua estrutura de transações seguras, enfraquecendo os direitos legais 

dos credores garantidos durante os procedimentos de reorganização, fazendo com 

que o índice de força dos direitos legais dos credores caísse. Já para o caso da 

Holanda, a queda do índice ocorreu porque em 2014 o país enfraqueceu seu sistema 

de transações seguras por meio de uma emenda à Lei de Arrecadação de Impostos 

Ranges 

INFO_CRED

Média LR - 2005 a 

2014 (%)

0-2 11,7

3-4 7,6

5-6 10,0
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do Estado, que concede prioridade fora da falência aos créditos tributários sobre as 

reivindicações dos credores garantidos8. 

Dentre os países que pioraram o índice de disponibilidade e qualidade das 

informações de crédito, estão a Itália, Japão, Hungria e Bulgária. Para os dois 

primeiros não foram informados os fatores que causaram a piora do índice de 

disponibilização das informações de crédito. A Bulgária dificultou o acesso a 

informações de crédito interrompendo a distribuição de relatórios de crédito para 

instituições financeiras pelo departamento de crédito privado (Experian), piorando o 

índice de disponibilização das informações de crédito. Já a Hungria reduziu a 

quantidade de informações de crédito disponíveis nas agências de crédito privado 

encurtando o período de retenção de dados sobre inadimplência e pagamentos 

atrasados (se pagos) de 5 anos para 1 ano. 

Em 2012, o Brasil melhorou seu sistema de informações de crédito ao 

permitir que agências privadas de crédito coletem e compartilhem informações 

positivas do histórico de pagamentos dos consumidores, que ficou chamado como 

cadastro positivo. No entanto, pelo fato de o consumidor precisar solicitar a sua 

adesão ao cadastro positivo, o programa não obteve o resultado esperado não 

atraindo o número esperado de consumidores. Assim, como as informações positivas 

dos indivíduos não é disponibilizada de forma automática não houve mudança no 

índice de disponibilização das informações de crédito do país. 

A tabela 3.1 no início desta seção mostra que alguns países apresentam 

taxa de concentração bancária (BC) de 100%. Isto significa que os 5 maiores bancos 

da economia em questão, detêm 100% dos ativos disponíveis. Os casos que 

apresentam BC igual ou muito próximo de 100% são a Albânia, Estônia, Kuwait e 

Malásia, todos eles no início do período de análise. Dentre estes países, a Albânia e 

a Malásia obtiveram redução considerável da BC (de 100% foram para 75%), e esta 

redução coincide com melhoras consideráveis no índice de INFO_CRED. A Albânia 

saiu de um índice INFO_CRED de 0 para 5 e a Malásia saiu de 4 para 6. 

De maneira geral, quanto menor é a concentração bancária maior seria a 

competição entre os bancos e, consequentemente, menor seria a taxa de juros para 

empréstimos. No entanto, de acordo com a figura 3.1, os 10 países que contêm menor 

                                                             
8 Estas mudanças estão disponíveis no site http://www.doingbusiness.org/en/reforms do projeto Doing 
Business do Banco mundial.  

http://www.doingbusiness.org/en/reforms
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concentração bancária9 (média de 52,4%) apresentam maior taxa nominal média de 

juros para empréstimos (10,6% ao ano), enquanto que os países com maior 

concentração bancária10 possuem menor taxa nominal média de juros (6% ao ano). 

Isso pode ser resultado de um certo ganho de escala para o ambiente bancário destas 

economias mais concentradas. 

 

 
Figura 3.1: Média do LR comparado com o nível de BC. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial e BIS. Elaboração do autor. 

 

A figura 3.2 indica que países com maior PIB per capita11 possuem menor 

taxa nominal média de juros para empréstimos e, consequentemente, maior 

participação do crédito privado no PIB do país quando comparado com países que 

possuem menor PIB per capita12. 

 

 

                                                             
9 Os 10 países menos concentrados são Russian Federation, India, United States, Poland, Serbia, Japan, 
Indonesia, Argentina, Ukraine e Philippines. 
10 Os 10 países mais concentrados são Israel, Switzerland, Netherlands, Belgium, New Zealand, Singapore, 
Finland, Estonia, South Africa e Kuwait. 
11 Os 10 maiores GDP_PC são dos países: Kuwait, Singapura, Canada, Finlândia, Áustria, Estados Unidos, 
Holanda, Austrália, Irlanda e Suíça. 
12 Os 10 menores GDP_PC são dos países: Bangladesh, Senegal, Índia, Bolívia, Filipinas, Sri Lanka, Indonésia, 
Guatemala, Ucrânia e Paraguai. 
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Figura 3.2: Média do LR e CRED_PRIV. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

A maioria dos países selecionados adotam política monetária de metas de 

inflação e o principal meio para se atingir as metas de inflação é através da taxa básica 

de juros. O gráfico E.2, do anexo E, mostra que a inflação (INFL) e a taxa de juros 

interbancária money market (MM) estão interligadas. É natural que, para países que 

adotam este tipo de política monetária, a inflação e a taxa de juros interbancária 

tenham comportamentos parecidos dado a relação da taxa básica de juros (ou policy 

rate) e a taxa de juros interbancária.  

Considerando que a money market nada mais é do que os custos de 

captação de recursos por parte dos credores, é natural que maior money market 

resulta em maior taxa de juros para empréstimos, conforme verificado no gráfico F.3, 

no anexo F. 

A mesma tendência de aumento da taxa de juros acontece quando é 

comparado com o desemprego. O gráfico F.3 no anexo F, mostra que países com 

maiores taxas de desemprego possuem maiores taxas de juros para empréstimos. 

Entre 2005 e 2014, alguns países apresentaram crescimento negativo. Isto 

porque o período de 2008 a 2011 é marcado por uma crise econômica e os principais 

países afetados foram os países da Europa, os quais tiveram as menores taxas de 
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crescimento do PIB no período analisado. As médias tanto do crescimento do PIB 

(GDP_Growth) quanto do crescimento do PIB per capita (GDP_PC_Growth) tiveram 

redução drástica no período de 2008 e 2009, período marcado pelo auge da crise 

econômica, enquanto que a taxa real de juros para empréstimo (RLR) tiveram 

aumento. Isto porque a taxa de juros nominal para empréstimos (LR) se manteve 

constante e a inflação caiu. A figura G.7 no anexo G, mostra a média e a dispersão 

por um desvio padrão das variáveis entre todos os países de cada ano no período 

analisado. 

O quadro 3.4 mostra a análise de correlação entre as variáveis utilizadas 

na base de dados. 

 

Quadro 3.4: Análise de correlação das variáveis. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial, FMI e BIS. Elaboração do autor. 

 

O índice que mede a força dos direitos legais dos credores (STR_LEGAL) 

tem considerável correlação negativa com a taxa nominal de juros para empréstimos 

(LR) e correlação positiva com o percentual de crédito privado no PIB (CRED_PRI). 

O mesmo não ocorre com a taxa real de juros para empréstimos (RLR) apresentam 

correlação negativa muito pequena. 

Como esperado, o índice que mede o grau de disponibilidade e qualidade 

das informações de crédito disponíveis para os credores (INFO_CRED) tem 

correlação negativa com a taxa de juros para empréstimos, porém muito baixa. 

Quando observado a correlação desta variável com a taxa real de juros para 

empréstimos o sinal se inverte, porém, a correlação ainda é muito baixa. Já 

comparando com o percentual de crédito privado no PIB a correlação é positiva e 

significante (0,359). Este resultado poderia indicar que o canal pelo qual o índice de 

informações de crédito (INFO_CRED) interfere no tamanho do mercado de crédito, ou 

seja, no percentual do crédito privado no PIB, não parece ser através da taxa de juros 

Sample: 2005 2014

Included observations: 595

Balanced sample (listwise missing value deletion)

Correlation LR BC CRED_PRI GDP_PC GDP_GROWTH GDP_PC_GROWTH INFL MM UNEM RLR INFO_CRED STR_LEGAL 

LR 1,000

BC -0,162 1,000

CRED_PRI -0,472 0,159 1,000

GDP_PC -0,485 0,309 0,664 1,000

GDP_GROWTH 0,205 -0,049 -0,317 -0,315 1,000

GDP_PC_GROWTH 0,199 -0,132 -0,297 -0,322 0,958 1,000

INFL 0,430 -0,148 -0,385 -0,391 0,249 0,241 1,000

MM 0,591 -0,203 -0,416 -0,476 0,246 0,245 0,764 1,000

UNEM 0,132 0,099 0,025 -0,140 -0,163 -0,110 -0,080 -0,037 1,000

RLR 0,586 -0,032 -0,118 -0,137 -0,078 -0,080 -0,287 -0,022 0,199 1,000

INFO_CRED -0,095 -0,006 0,359 0,327 -0,312 -0,267 -0,216 -0,164 -0,046 0,069 1,000

STR_LEGAL -0,311 -0,057 0,430 0,371 -0,137 -0,061 -0,245 -0,238 0,068 -0,075 0,238 1,000
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para empréstimos. Com isso, maior índice INFO_CRED não significaria em menores 

taxas de juros. 

De maneira contra-intuitiva, a correlação entre a concentração bancária 

(BC) e a taxa de juros para empréstimos é negativa, resultado não esperado dado a 

ideia de que maior concentração bancária geraria maior poder de mercado para os 

bancos e, consequentemente, maiores taxas de juros cobradas nas concessões de 

crédito. 

 

 

3.3. Técnicas econométricas em painel: De MQO à GMM 

 

Nesta seção são apresentadas as abordagens econométricas utilizadas 

para as análises empíricas dos dados deste trabalho. 

Inicialmente, considera-se o seguinte modelo teórico, 

 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝛸𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 𝑖 =  1, . . . , 𝑁;    𝑡 =  1, . . . , 𝑇 (3.1) 

 

em que 𝑦 se refere a variável dependente, 𝑖 denota os países (dimensão cross-

section), t denota tempo (dimensão temporal), 𝛸 representa o conjunto de K variáveis 

explicativas e 𝑢𝑖𝑡 representa o termo de erro da equação, sendo que 

 

 𝑢𝑖𝑡 =  𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜈𝑖𝑡 (3.2) 

 

em que μ𝑖 se refere às características específicas e não observadas de cada país que 

invariantes no tempo, 𝜆𝑡 é o vetor de efeitos do tempo não observáveis, os quais para 

fins de simplificação serão ignorados por enquanto, e 𝜈𝑖𝑡  se refere ao termo de erro 

remanescente. 

O ponto importante em análises com dados em painel, está em como tratar 

estes efeitos individuais não observados (𝜇𝑖) de cada país. Estas características 

podem ou não ter relação com as variáveis explicativas utilizadas no modelo e a 

maneira como trata-las é o que determina qual método utilizar. 

A primeira abordagem, denominada pooled ou agrupada, é ignorar estes 

efeitos individuais, fazendo com que o termo de erro se torne 𝑢𝑖𝑡 = 𝜈𝑖𝑡, e considerar a 
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premissa de que não há correlação entre as variáveis explicativas e o termo de erro, 

isto é: 

 

 𝐶𝑜𝑣(𝛸𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑡) =  0. (3.3) 

 

Com esta premissa, é possível estimar a equação do modelo proposto por 

MQO. Logo, os parâmetros das variáveis explicativas (𝛽) serão iguais para todos os 

países. No entanto, conforme explicitado por Hsiao (1986), não levar em consideração 

os efeitos individuais pode resultar em estimadores viesados. Isto porque a utilização 

do MQO só é possível se tanto o termo de erro (𝑢𝑖𝑡) quanto as variáveis explicativas 

(𝛸𝑖𝑡) forem independentes em relação aos efeitos individuais (𝜇𝑖) em qualquer período 

de tempo, conforme Wooldridge (2010). 

É possível levar em consideração os efeitos individuais e não observados 

incluindo variáveis dummy de países na estimação de MQO obtendo, como segunda 

abordagem, o modelo de LSDV13. Após a estimação da equação com as variáveis 

dummy de países, é possível comparar o R-quadrado deste modelo com o do modelo 

da abordagem anterior para verificar se houve melhora na especificação e comprovar 

a relevância dos efeitos individuais. 

Dessa forma, a equação 3.1 se torna 

 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝛸𝑖𝑡 + 𝑍𝜇𝜇𝑖 + 𝜈𝑖𝑡  , (3.4) 

 

em que 𝑍𝜇 se refere ao conjunto de variáveis dummy criadas para cada país e 𝜈𝑖𝑡  se 

torna o único termo de erro da equação. No entanto, este tipo de modelo, conforme 

Baltagi (2005), além de sofrer de uma grande perda de graus de liberdade devido à 

inclusão de grande número de variáveis dummy, pode agravar o problema de 

multicolinearidade14 em que as variáveis têm correlação perfeita (igual a 1) entre si 

inviabilizando as estimativas dos parâmetros. 

Para tratar de maneira eficiente os efeitos individuais não observados de 

dados em painel, é aconselhável utilizar os métodos de efeitos fixos e aleatórios. 

                                                             
13 Sigla em inglês de “Least Square Dummy Variables”. A tradução significa Mínimos Quadrados com Variáveis 
Dummy. 
14 Ver Baltagi(2005), pg 15. 
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Ambos os métodos utilizam uma transformação para removerem os efeitos individuais 

não observados do modelo. 

O modelo de efeitos aleatórios coloca os efeitos individuais não observados 

dentro do termo de erro (𝑢𝑖𝑡) e o considera como uma variável aleatória, conforme 

descrito por Hsiao (1986). Para isto, deve-se assumir a premissa de exogeneidade 

estrita, ou seja, que as variáveis explicativas não têm correlação tanto com os efeitos 

individuais não observados (𝜇𝑖), conforme equação 3.3, quanto com o termo de erro 

remanescente (𝜈𝑖𝑡) em qualquer período de tempo, ou seja, 𝐸(𝜈𝑖𝑡|𝛸𝑖𝑡 , 𝜇𝑖) =  0. 

Outro ponto importante é que ao considerar os efeitos individuais não 

observados como variáveis aleatórias, deve-se assumir que os termos de erros 

possuem variância constante, 𝐸(𝜈𝑖𝑡
2 ) =  𝜎𝜈

2, e que são serialmente não 

correlacionados, 𝐸(𝜈𝑖𝑡𝜈𝑖𝑠) = 0, sendo 𝑡 ≠  𝑠 e ambos denotando tempo. 

Com estas premissas, o método de mínimos quadrados generalizados 

(MQG) produzem estimadores consistentes e eficientes possibilitando a estimação 

dos modelos de efeitos aleatórios. Esta técnica corrige o efeito do 𝜇𝑖 o máximo 

possível através da subtração da média dos países ponderada por uma fração15 (𝜏) 

calculada através das variâncias do efeito individual não observado (𝜇) e do termo de 

erro (𝜈). Considerando a equação 3.1 e 3.2, o que acontece é 

 

 𝑦𝑖𝑡 −  𝜏�̅�𝑖  = 𝛽(𝛸𝑖𝑡 − 𝜏�̅�𝑖)  +  (𝑢𝑖𝑡 − 𝜏�̅�𝑖), (3.5) 

 

sendo o traço acima das variáveis um indicativo de média das variáveis de cada país 

ao longo do tempo. 

Já os modelos de efeitos fixos, ao contrário dos modelos de efeitos 

aleatórios, têm como premissa a existência de correlação entre as variáveis 

explicativas e os efeitos individuais não observados. Logo, temos que 

 

 𝐶𝑜𝑣(𝛸𝑖𝑡 , 𝜇𝑖) ≠  0, (3.6) 

 

caracterizando o problema de endogeneidade e, assim, o método de MQO produzirá 

estimadores viesados. Portanto, é necessário retirar os efeitos individuais e, para isto, 

                                                             

15 O cálculo do 𝜏 é feita pela seguinte fórmula 𝜏 =  1 −  (
𝜎𝜈

2

𝜎𝜈
2+  𝑇𝜎𝜇

2)

1
2⁄

, sendo 𝜎𝜈
2 e  𝜎𝜇

2 as variâncias de 𝜈 e 𝜇 e 𝑇 

denota o tempo. 
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basta subtrair a média das variáveis da equação, assim como foi feito no modelo de 

efeitos aleatórios. Porém, a diferença está na não ponderação da média pelo 𝜏, que 

no modelo de efeitos fixos não existirá. Assumindo que os efeitos individuais são 

constantes e fixos no tempo e tendo a equação 3.1 e 3.2, a média no tempo de cada 

país será: 

 

 �̅�𝑖𝑡 =  𝛽�̅�𝑖𝑡  + 𝜇𝑖 + �̅�𝑖𝑡 . (3.7) 

 

Subtraindo as duas equações é eliminado por completo os efeitos individuais não 

observados (𝜇𝑖), resultando em: 

 

 𝑦𝑖𝑡 −  �̅�𝑖  =  𝛽(𝛸𝑖𝑡 − �̅�𝑖)  + (𝜈𝑖𝑡 − �̅�𝑖). (3.8) 

 

A partir da equação 3.8 é possível obter estimadores eficientes através do 

método de MQO. 

Conforme Wooldridge (2010), se as variáveis em 𝛸𝑡 não apresentarem 

considerável variação ao longo do tempo, os estimadores de efeitos fixos podem ser 

imprecisos, sendo necessário utilizar o método de efeitos aleatórios. Caso o modelo 

de efeitos aleatórios seja apropriado, ele produzirá estimadores com variâncias 

menores do que o modelo de efeitos fixos, sendo mais eficiente neste caso. Nesta 

terceira abordagem, a escolha entre o modelo de efeitos fixos e aleatórios será 

determinada através do teste de Hausman para cada uma das especificações 

utilizadas, que nada mais é do que um teste de hipótese considerando a hipótese nula 

de que os modelos de efeitos aleatórios são adequados que é o mesmo que 

considerar a hipótese nula de que a característica individual do país tem relação com 

as variáveis explicativas (𝐶𝑜𝑣(𝛸𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑡) =  0). 

As séries econômicas têm a característica de se relacionarem umas com 

as outras e com os seus respectivos valores passados. Assim, como quarta 

abordagem, considera-se que a variável dependente 𝑦 tem um processo gerador 

autoregressivo, ou seja, ela depende da defasagem dela mesma, caracterizando um 

painel dinâmico.  

Para modelos em painel dinâmico, considera-se a seguinte equação 
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 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝛸𝑖𝑡  + 𝜇𝑖 + 𝜈𝑖𝑡 , (3.9) 

 

em que 𝑦𝑖,𝑡−1 se refere a variável defasada de 𝑦𝑖𝑡  e 𝛿 é o coeficiente de 𝑦𝑖,𝑡−1. 

A estimação da equação 3.9 por modelos de efeitos fixos e aleatórios 

podem produzir estimadores viesados uma vez que ambos os métodos possuem a 

limitação de não lidarem com a endogeneidade entre as variáveis explicativas. 

O método de GMM lida com o problema de endogeneidade de duas 

maneiras: aplicando a primeira diferença na equação 3.9 e utilizando a defasagem 

das variáveis explicativas como variáveis instrumentais. 

Aplicar a primeira diferença na equação 3.9, consiste em  

 

 𝑦𝑖𝑡 −  𝑦𝑖,𝑡−1 =  𝛿(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖,𝑡−2) +  𝛽(𝛸𝑖𝑡 − 𝛸𝑖,𝑡−1)  +  (𝜈𝑖𝑡 − 𝜈𝑖,𝑡−1). (3.10) 

 

É fácil verificar que 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖,𝑡−2 , 𝜈𝑖𝑡 − 𝜈𝑖,𝑡−1) ≠  0 e assim ainda persiste a 

endogeneidade. Dessa forma, estimadores de efeitos fixos ou aleatórios produzirão 

estimadores viesados devido à endogeneidade presente no modelo. Para resolver 

este problema Arellano & Bond (1991) sugeriram a instrumentalização das variáveis 

explicativas endógenas em diferença através das variáveis defasadas em nível 

disponíveis na base de dados assumindo que a correlação entre as variáveis 

explicativas em nível e os efeitos individuais dos países é a mesma para qualquer 

período do tempo. Arellano & Bover (1995) e Blundell & Bond (1998) aumentaram a 

eficiência do estimador sugerindo a combinação de equações em diferenças 

estimadas com níveis defasados das variáveis explicativas com equações em níveis 

estimados com diferenças defasadas dessas variáveis.  

A consistência do GMM depende da validade dos instrumentos utilizados. 

Alonso-Borrego e Arellano (1999) e Blundell e Bond (1998), apontaram que se as 

variáveis explicativas são consistentes no tempo, as defasagens das mesmas em 

nível são instrumentos fracos para as equações diferenciadas, influenciando o 

estimador em diferença. Por isso, são aplicados dois testes para verificar a validade 

dos instrumentos: o teste Arellano-Bond de AR(1) e AR(2) e o teste de Hansen. O 

primeiro, testa a hipótese nula de que não existe a autocorrelação de ordem 2. O 

segundo, testa a hipótese nula de que os instrumentos são válidos. 
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3.4. Especificação do modelo 

 

O objetivo central do estudo é identificar se há relação entre a força dos 

direitos legais dos credores (STR_LEGAL) e a disponibilização e qualidade de 

informações de crédito (INFO_CRED) na taxa de juros para empréstimos, tanto real 

quanto nominal, no período de 2005 a 2014 para uma amostra de 60 países. Tanto a 

taxa nominal de juros para empréstimos (LR) quanto a taxa real (RLR) são utilizadas 

como variável dependente. 

Para identificar a relação entre a taxa de juros para empréstimo e as 

variáveis institucionais que representam o acesso às informações de crédito e a 

segurança jurídica dos credores, é necessário especificar as variáveis que impactam 

na taxa de juros nominal e real para empréstimos. Estas variáveis devem ser utilizadas 

como variáveis controles da equação, tais como: taxa de empréstimo interbancária 

(MM), logaritmo do PIB per capita (LGDP_PC), percentual de crescimento do PIB 

(GDP_Growth), taxa de desemprego (UNEM), taxa de concentração bancária (BC) e 

taxa de inflação (INFL). 

A taxa de juros interbancária (MM) representa o custo de captação dos 

recursos por parte dos credores estando diretamente ligada com a taxa de juros para 

empréstimos, conforme a equação 2.1 mencionada anteriormente na seção 2. Esta 

taxa tem estreita relação com a taxa básica de juros (policy rate) definida pelo banco 

central de acordo com a política monetária do país, política esta que leva em 

consideração questões macroeconômicas tais como a inflação e o endividamento 

público. 

A inflação (INFL) impacta nos preços das garantias atreladas aos 

empréstimos aumentando os riscos dos credores e, além disso, influencia a decisão 

do banco central na definição da taxa básica de juros que impacta a taxa de juros 

interbancária, citada no parágrafo acima. O aumento da inflação faz o banco central 

elevar a taxa básica de juros impactando os custos de captação de recursos. A 

inflação alta e volátil também pode criar uma cultura de indexação fazendo com que 

os credores se antecipem e elevem a taxa nominal de juros para empréstimo para 

que, assim, obtenham a taxa real de juros para empréstimos (RLR) desejada. 

O PIB per capita (GDP_PC) e a taxa de crescimento do PIB (GDP_Growth) 

são indicadores do tamanho do mercado e perspectivas da economia que impactam 



34 
 

na demanda por crédito. Economias com maior PIB per capita possuem maior 

mercado potencial permitindo aos credores ampliarem as concessões de crédito e 

cobrarem menores taxas de juros para empréstimos. A taxa de crescimento do PIB 

influencia a demanda por crédito impactando a taxa de juros para empréstimos. 

O nível de endividamento dos agentes econômicos está relacionado com a 

capacidade de pagamento por parte dos mesmos impactando nos riscos dos 

empréstimos feitos pelos credores e, consequentemente, na taxa de juros para 

empréstimos. O alto nível de endividamento pode significar em alto comprometimento 

de renda dos indivíduos resultando em aumento dos riscos dos empréstimos feitos 

pelos credores e no consequente aumento da taxa de juros. Uma boa proxy para 

endividamento é a taxa de desemprego (UNEM). Quanto maior é a taxa de 

desemprego maior seria o nível de endividamento, assim como maiores seriam os 

riscos para os credores. O gráfico F.4 no anexo F, mostra que há uma tendência de 

aumento da taxa de juros para empréstimos conforme aumenta a taxa de desemprego 

(UNEM).  

A concentração bancária (BC) é um ótimo indicador do nível de competição 

do mercado de crédito e impacta diretamente no poder de barganha dos agentes 

econômicos. Economias com maior concentração bancária tendem a ter menor 

competição no setor aumentando o poder de barganha dos credores, podendo resultar 

em taxas de juros para empréstimos maiores. Isso porque com maior poder de 

barganha os credores podem exigir maior spread nas concessões de crédito. No 

entanto, certo nível de concentração bancária pode resultar em ganhos de escala para 

os credores podendo resultar em menores taxas de juros para empréstimos. 

Dessa forma, considera-se as seguintes equações: 

 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛾А𝑖𝑡 + 𝛽𝛸𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜈𝑖𝑡 , (3.11) 

 

e 

 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛾А𝑖𝑡 + 𝛽𝛸𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜈𝑖𝑡  , (3.12) 

 

em que 𝑦𝑖𝑡  se refere à variável dependente, que são a taxa nominal de juros para 

empréstimos (LR) e a taxa real de juros para empréstimos (RLR), А𝑖𝑡 é o conjunto das 

variáveis institucionais (STR_LEGAL e INFO_CRED), 𝛸𝑖𝑡 é o conjunto das variáveis 
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explicativas que são utilizadas como variáveis controles e 𝛾 e 𝛽 são os seus 

respectivos coeficientes. O conjunto das variáveis 𝛸𝑖𝑡 são consideradas como 

exógenas, ou seja, 𝐸(𝛸𝑖𝑡𝜈𝑖𝑡) = 0.  

A equação 3.12 se distingue ao considerar o relacionamento dinâmico da 

variável dependente, ou seja, ao utilizar o passado da variável dependente como 

variável explicativa e só é utilizada para os modelos de GMM. Para as abordagens de 

MQO e LSDV apenas a equação 3.11 é utilizada e ainda com uma única especificação 

para o 𝛸𝑖𝑡, considerando as variáveis MM, INFL, GDP_Growth, LGDP_PC, UNEM e 

BC.  

 

 

3.5. Resultados Econométricos 

 

As estimações iniciais dos modelos de MQO e LSDV são apresentadas na 

tabela 3.2. Para estes modelos é utilizada a equação 3.11, apresentada na seção 

anterior, com uma única especificação das variáveis controles considerando a taxa 

nominal de juros para empréstimos (LR) como variável dependente. 

O modelo de MQO apresenta como resultado que a força dos direitos legais 

dos credores (STR_LEGAL) e a disponibilização de informações de crédito 

(INFO_CRED) são estatisticamente significantes a 1% de significância para explicar 

a taxa nominal de juros para empréstimos. Enquanto o índice de força dos direitos 

legais dos credores apresenta coeficiente negativo, conforme esperado, o índice que 

mede a disponibilização de informações de crédito apresenta coeficiente positivo, 

resultado contrário ao esperado. 

Conforme este resultado, quanto mais as leis protegem os direitos dos 

credores (maior STR_LEGAL) menor será a taxa nominal de juros para empréstimos. 

Da mesma forma, quanto mais informações de crédito for disponibilizada (maior 

INFO_CRED) maior será a taxa de juros. No entanto, o método de MQO não trata os 

efeitos não observados e individuais dos países produzindo estimadores viesados 

caso o efeito individual for correlacionado com variáveis explicativas, conforme 

mencionado na seção 3.3. 

No modelo de LSDV, um dos métodos propostos para lidar com os efeitos 

não observados dos países ao utilizar variáveis dummy de países no modelo, as 
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variáveis institucionais (índices de força dos direitos legais dos credores e 

disponibilização de informações de crédito) não são estatisticamente significantes. Os 

resultados desta abordagem podem ter sido influenciados pelo problema de 

multicolinearidade que os modelos de LSDV estão sujeitos. No entanto, houve 

melhora significativa do R-quadrado indicando que os efeitos individuais dos países 

são relevantes, mostrando que é importante não ignorar estes efeitos. 

 

Tabela 3.2: Modelos de MQO e LSDV 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

Para fins de tratamento dos efeitos individuais dos países de maneira 

adequada, são aplicados os modelos de efeitos fixos ou aleatórios que utilizam 

equações diferenciadas para eliminar os efeitos individuais. A tabela 3.3 resume os 

resultados das estimações destes modelos. São aplicadas diversas especificações 

das variáveis explicativas para testar a aderência das mesmas para com a taxa 

nominal de juros para empréstimos.  

MODELOS (1) (2)

VARIÁVEIS MQO LSDV

MM 0.794*** 0.465***

(0.080) (0.055)

INFL -0.072 0.032

(0.070) (0.041)

GDP_Growth 0.101* -0.057*

(0.055) (0.033)

LGDP_PC -1.098*** -3.100***

(0.250) (0.618)

UNEM 0.248*** 0.122**

(0.045) (0.054)

BC -0.016 -0.029

(0.015) (0.021)

STR_LEGAL -0.497*** 0.349

(0.098) (0.235)

INFO_CRED 0.456*** 0.100

(0.124) (0.122)

Constant 16.657*** 42.429***

(2.335) (5.951)

Observations 596 596

R-squared 0.444 0.874

Country dummy ommited YES

Standard errors in parentheses

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05 e * p<0.10
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O teste de Hausman16, aplicado para cada uma das especificações 

utilizadas, indica que em todas as especificações o modelo mais apropriado é o de 

efeitos fixos. Esta técnica compara a eficiência dos dois estimadores (Efeitos fixos e 

aleatórios) analisando a hipótese de que o estimador de efeito aleatório é 

estatisticamente semelhante ao de efeito fixo, ou seja, testa se a característica 

individual do país tem relação com as variáveis explicativas (𝐶𝑜𝑣(𝛸𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑡) =  0). 

Quanto mais semelhante forem os estimadores, menor será a estatística do teste e, 

portanto, mais eficiente será o estimador de efeito aleatório. Da mesma forma que 

quanto maior for a diferença entre os estimadores maior será a estatística do teste e, 

assim, o estimador de efeito fixo será mais eficiente. 

De acordo com os resultados da tabela 3.3, para os modelos de efeitos 

fixos ou aleatórios tanto o índice de força dos direitos legais dos credores 

(STR_LEGAL) quanto o índice de disponibilização de informações de crédito 

(INFO_CRED) não são relevantes para explicar a taxa nominal de juros para 

empréstimos. 

Dentre as variáveis de controle utilizadas, poucas são estatisticamente 

significantes a pelo menos 10% de significância. De acordo com os modelos 5, 7 e 8 

da tabela, o desemprego (UNEM) é estatisticamente significante a 1% de significância. 

O modelo 6 indica que o crescimento do PIB (GDP_Growth) e o logaritmo do PIB per 

capita (LGDP_PC) são estatisticamente significantes a 5% e 1% de significância, 

respectivamente. 

 

                                                             
16 Teste de hipótese considerando a hipótese nula de que os modelos de efeitos aleatórios são adequados. O 
baixo resultado do p-valor permite rejeitar a hipótese nula indicando que o modelo de efeitos aleatórios não é 
adequado, sendo o modelo de efeitos fixos a melhor escolha. 
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Tabela 3.3: Modelos de efeitos fixos (EF) ou aleatórios (EA). 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

As séries econômicas normalmente apresentam um processo gerador 

autoregressivo de modo que a própria variável dependente defasada está presente 

entre as variáveis explicativas. Dessa forma, a equação que melhor representa este 

tipo de série é a equação 3.12, apresentada anteriormente, caracterizando um painel 

dinâmico. A omissão de variáveis na especificação do modelo gera viés nos resultados 

invalidando os coeficientes e os teste de significância. Portanto, os resultados da 

tabela 3.3 podem estar refletindo o viés de variáveis omitidas devido a não inclusão 

da defasagem da taxa de juros para empréstimos nos modelos aplicados. 

Além disso, apenas acrescentar a defasagem da variável dependente 

utilizando os modelos de efeitos fixos ou aleatórios não resulta em estimadores 

eficientes. Os modelos de efeitos fixos ou aleatórios para painéis dinâmicos resultam 

em estimadores viesados devido à endogeneidade que a equação em diferença traz 

para o modelo. Conforme mencionado na seção 3.3, isto ocorre porque a equação em 

diferença do termo de erro (𝜈𝑖𝑡 − 𝜈𝑖,𝑡−1) está correlacionado com a defasagem da 

variável dependente 𝑦𝑖,𝑡−1 e, portanto, 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝑦𝑖,𝑡−2 , 𝜈𝑖𝑡 − 𝜈𝑖,𝑡−1) ≠  0.  

Para lidar com este problema é aplicado o método GMM que utiliza a 

defasagem das variáveis explicativas como instrumentos das equações em 

diferenças. O método estima em conjunto tanto a regressão da equação em nível 

MODELOS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

VARIÁVEIS FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE

MM 0.494*** 0.494*** 0.469*** 0.469*** 0.502*** 0.473*** 0.519*** 0.522*** 0.493*** 0.469***

(0.043) (0.043) (0.055) (0.056) (0.055) (0.042) (0.043) (0.043) (0.043) (0.055)

STR_LEGAL 0.118 0.124 0.127 0.125 0.129 0.377 0.134 0.128 0.125 0.128

(0.238) (0.238) (0.238) (0.239) (0.236) (0.235) (0.235) (0.235) (0.238) (0.238)

INFO_CRED -0.109 -0.150 -0.147 -0.143 -0.172 0.152 -0.173 -0.180 -0.152 -0.149

(0.103) (0.109) (0.109) (0.113) (0.111) (0.119) (0.111) (0.111) (0.109) (0.109)

GDP_Growth -0.039 -0.040 -0.040 -0.028 -0.065** 0.405

(0.033) (0.033) (0.033) (0.033) (0.032) (0.283)

INFL 0.030 0.030 0.025 0.030

(0.042) (0.043) (0.042) (0.042)

BC 0.001 -0.011 -0.025 -0.012 -0.011

(0.021) (0.021) (0.021) (0.021) (0.021)

UNEM 0.216*** 0.235*** 0.218***

(0.052) (0.053) (0.052)

LGDP_PC -3.569***

(0.582)

GDP_PC_Growth -0.432 -0.032 -0.040 -0.042

(0.281) (0.033) (0.033) (0.033)

Constant 7.366*** 7.637*** 7.585*** 7.508*** 6.621*** 40.209*** 6.121*** 6.643*** 7.607*** 7.553***

(1.342) (1.362) (1.364) (2.182) (2.160) (5.732) (2.182) (2.153) (1.356) (1.359)

Observations 598 598 598 596 596 596 596 596 598 598

Number of ID_Country 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Hausman Test 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 0.003 0.004 0.001 0.000 0.000

Standard errors in parentheses

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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quanto em diferenças, conhecido como método em dois estágios, reduzindo a 

probabilidade de instrumentos fracos influenciarem os coeficientes estimados e o erro 

padrão. Portanto, para todos os instrumentos são utilizados tanto equações em níveis 

quanto em diferença das variáveis explicativas e a variável defasada é considerada 

como endógena enquanto que as outras variáveis explicativas são consideradas 

exógenas, ou seja, não possuem correlação com os termos de erros remanescentes 

da equação (𝜈𝑖𝑡). 

No entanto, este método pode levar à altos, porém incorretos, níveis de 

significância das variáveis independentes, conforme Windmeijer (2005) e, assim, é 

utilizado o módulo xtabond2 do Stata (Roodman, 2009) que já aplica a correção 

proposta por Windmeijer. A proliferação de instrumentos também é um possível 

problema para este método e, para corrigir este problema, é utilizado os comandos 

collapse e laglimits17. 

No contexto de proliferação dos instrumentos, são aplicados os testes de 

Hansen, que testa a hipótese nula de que os instrumentos são válidos, e o de Arellano-

Bond de AR(1) e AR(2), que testa a hipótese nula de que não existe a autocorrelação 

de ordem 2. 

A tabela 3.4 apresenta o resultado da estimação do modelo dinâmico por 

GMM, descrito acima, para a taxa nominal de juros para empréstimos (LR) como 

variável dependente. Para controlar os efeitos específicos do tempo, são utilizadas 

variáveis dummy de anos que foram omitidas dos resultados da tabela. 

De acordo com os resultados da tabela 3.4, a variável defasada da taxa 

nominal de juros para empréstimos é estatisticamente significante a 1% de 

significância e o teste AR(1) indica que os termos de erros tem autocorrelação de 

ordem 1, conforme esperado, confirmando o processo autoregressivo da taxa nominal 

de juros. O teste AR(2) apresenta alto p-valor indicando que não há autocorrelação 

de ordem 2 nos termos de erros. 

As variáveis taxa de juros interbancária (MM) e inflação (INFL) são 

fortemente correlacionadas (0,76), conforme apresentado no quadro 3.4. Para 

controlar o efeito da correlação entre elas, é necessário utilizar uma variável de 

interação (MM_INFL) criada a partir da multiplicação de uma pela outra. Tanto a taxa 

                                                             
17 É utilizado o range de defasagens de 2 até a 4 defasagem. 
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de juros interbancária quanto a inflação apresentam coeficientes positivos e 

estatisticamente significantes a 1% de significância.  

De acordo com o resultado, quanto maior é a taxa de juros interbancária e, 

portanto, maior o custo de captação de recursos por parte dos credores, maior será a 

taxa de juros nominal para empréstimos. Da mesma forma, o resultado indica que o 

aumento da inflação resulta em maiores taxas nominais de juros para empréstimos. 

Os países analisados possuem política monetária de controle da inflação e, assim, o 

aumento da inflação faz o banco central elevar a taxa básica de juros impactando os 

custos de captação de recursos. O efeito da inflação também pode ser resultado da 

indexação da taxa nominal de juros que os credores aplicam para obterem a taxa real 

de juros para empréstimos desejada. 

O desemprego (UNEM) apresenta coeficiente positivo e estatisticamente 

significante a 5% de significância. Isto quer dizer que o maior nível de desemprego 

eleva a taxa de juros nominal para empréstimo. Este resultado era esperado dado que 

o maior desemprego indica maior endividamento e inadimplência, aumentando os 

riscos para os credores. 

O coeficiente do logaritmo do PIB per capita (LGDP_PC) é negativo e 

estatisticamente significante a 10% de significância. Países com maior PIB per capita 

pode significar maior distribuição de renda e maior potencial de mercado a ponto de 

permitir aos credores cobrarem taxas de juros menores. 

O resultado esperado para a concentração bancária (BC) era que a maior 

concentração permitisse aos credores exigirem taxas de juros para empréstimos 

maiores, dado o maior poder de barganha dos credores. Porém, o resultado da tabela 

3.4 indica que a maior concentração diminui a taxa nominal de juros para 

empréstimos, além de não ser estatisticamente significante e apresentar baixo 

impacto na taxa de juros, dado o baixo coeficiente. Embora não esperado, as análises 

descritivas da base de dados já indicavam para este resultado18. 

As variáveis institucionais, objetos de estudo deste trabalho, apresentam 

resultados distintos entre eles. A força dos direitos legais dos credores (STR_LEGAL) 

é estatisticamente significante a 10% de significância e o seu coeficiente é negativo. 

Este resultado corrobora a hipótese de que países que apresentam maior proteção 

aos credores possuem menores taxas nominais de juros para empréstimos. A maior 

                                                             
18 Futuras pesquisas serão realizadas para melhor entendimento do impacto da concentração bancária na taxa 
de juros para empréstimo. 
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proteção aos credores pode resultar em menores perdas aos mesmos e maior 

incentivo para os agentes econômicos arcarem com os pagamentos dos empréstimos 

diminuindo a probabilidade de haver o problema de risco moral19 e de seleção 

adversa20 no mercado. 

Por outro lado, a variável que representa a disponibilização e qualidade das 

informações de crédito (INFO_CRED), não apresenta resultado estatisticamente 

significante no modelo de GMM aplicado na tabela 3.4, além de possuir coeficiente 

positivo. De acordo com este resultado, países com maior disponibilização de 

informações de crédito possuem taxas nominais de juros para empréstimos maiores. 

Este resultado não era esperado uma vez que a disponibilização de informações de 

crédito diminui a assimetria de informação e o risco dos credores, permitindo a 

diminuição da taxa de juros para empréstimo. 

O teste de Hansen corrobora a validade dos instrumentos utilizados e a 

validade do modelo. 

 

                                                             
19 Mudança no comportamento dos tomadores de empréstimos dado os incentivos que eles possuem. 
20 Mudança no perfil dos tomadores de empréstimos e, portanto, nos riscos dos empréstimos. 
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Tabela 3.4: Resultado do modelo System GMM para a taxa nominal de juros para empréstimos (LR) como variável 
dependente. 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

A taxa nominal de juros para empréstimos é a taxa efetivamente cobrada 

pelos credores na concessão de crédito aos agentes econômicos. No entanto, é a 

taxa real de juros, que nada mais é do que a taxa nominal de juros para empréstimos 

descontada a inflação, que realmente impacta a produção e o emprego da economia 

e, portanto, a capacidade de pagamento dos tomadores de empréstimos. A definição 

MODELOS (1)

VARIÁVEIS GMM_SYS

L.LR 0.332***

(0.086)

MM 0.489***

(0.083)

INFL 0.223***

(0.056)

MM_INFL -0.010***

(0.002)

UNEM 0.106**

(0.047)

BC -0.007

(0.012)

LGDP_PC -0.550*

(0.325)

STR_LEGAL -0.163*

(0.098)

INFO_CRED 0.157

(0.132)

Constant 0.000

(0.000)

Observations 539

Number of ID_Country 60

No. of instruments 21.000

AR1 p-value 0.006

AR2 p-value 0.152

Sargan p-value 0.002

Hansen p-value 0.365

Year dummy variable was ommited

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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da taxa nominal de juros para empréstimos tem como referência a taxa real de juros 

desejada pelos credores. 

Sendo assim, é relevante analisar se há impacto da força dos direitos legais 

dos credores e da disponibilização de crédito na taxa real de juros para empréstimos, 

assim como fizemos anteriormente para a taxa nominal de juros para empréstimos. 

A tabela 3.5 resume os resultados dos modelos GMM utilizando a taxa real 

de juros para empréstimo (RLR) como variável dependente. A premissa utilizada é 

que a taxa real de juros possui processo gerador autoregressivo, assim como a taxa 

nominal de juros. Dessa forma, a defasagem da variável dependente RLR está 

presente entre as variáveis explicativas e, portanto, os modelos dinâmicos GMM são 

os mais adequados. 

Novamente são utilizadas variáveis dummy de anos que foram omitidas dos 

resultados da tabela para controlar os efeitos específicos do tempo. 

Inicialmente é aplicado 3 especificações diferentes distinguindo-se pela 

inclusão das variáveis inflação (INFL)21 e da taxa de juros interbancária (MM), assim 

como a interação entre as duas variáveis (MM_INFL). 

O modelo 1 da tabela 3.5 considera uma especificação mais simples não 

considerando a taxa de inflação e a taxa de juros interbancária na equação. Neste 

modelo, a defasagem da taxa real de juros para empréstimos é estatisticamente 

significante a 5% de significância e apresenta coeficiente negativo. 

O coeficiente da variável desemprego (UNEM) é estatisticamente 

significante a 10% de significância e seu sinal é positivo, conforme esperado. As 

outras variáveis, incluindo as institucionais (STR_LEGAL e INFO_CRED), não 

apresentam resultados estatisticamente significante. 

Com a inclusão da taxa de inflação no modelo 2, o logaritmo do PIB per 

capita (LGDP_PC) se torna estatisticamente significante a 5% de significância, assim 

como a taxa de inflação. Ambas as variáveis resultam em coeficientes negativos, 

conforme esperado. No entanto, novamente as variáveis que medem os direitos legais 

                                                             
21 A inclusão da inflação como variável explicativa para a taxa real de juros para empréstimo é justificada pela 
regra a qual o banco central utiliza para determinar a taxa de juros que leva em consideração a aversão do 
banco central à inflação, o β da equação da regra de Taylor, conforme Clarida, Gali & Gertler (1999). Esta regra 
considera a persistência da inflação para a determinação da taxa de juros. Assim, dado um desvio da inflação 
em relação a meta, um banco central mais avesso à inflação irá elevar a taxa de juros em percentual acima do 
de equilíbrio para atingir a taxa real de juros. Dessa forma, uma elevada taxa de inflação pode induzir o banco 
central a elevar ainda mais a taxa real de juros para atingir a meta de inflação. 
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dos credores e a disponibilização de informações de crédito não são significantes para 

a taxa real de juros. 

Ao incluir a taxa de juros interbancária (MM) na equação no modelo 3, as 

variáveis logaritmo do PIB per capita (LGDP_PC) e taxa de desemprego (UNEM) 

deixam de ser estatisticamente significantes e apenas as variáveis inflação e taxa de 

juros interbancária, além da defasagem da taxa real de juros para empréstimo, são 

estatisticamente significantes. As variáveis institucionais novamente não resultam em 

coeficientes significantes. 

Em todas as 3 especificações aplicadas, o teste AR1 apresenta p-valor alto, 

não permitindo a rejeição da hipótese nula de que não existe autocorrelação de ordem 

1, sendo que o ideal seria rejeitar a hipótese nula indicando um processo gerador 

autoregressivo da taxa real de juros para empréstimos. Ao mesmo tempo, o teste AR2 

indica que não é possível rejeitar a hipótese nula de que não existe autocorrelação de 

ordem 2. Conforme este resultado, os termos de erros possuem autocorrelação de 

ordem 2. 

Os resultados do teste de Hansen não mostram consistência dos modelos 

de GMM utilizados, uma vez que não é possível rejeitar a hipótese nula de que os 

instrumentos utilizados nas especificações são válidos. 
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Tabela 3.5: Resultados dos modelos System GMM para taxa real de juros para empréstimos (RLR) como variável dependente. 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

De acordo com os modelos de GMM aplicados para a taxa nominal de juros 

para empréstimo e para a taxa real, a disponibilização de informações de crédito não 

é estatisticamente significante, além de possuir coeficiente positivo para ambos os 

modelos, embora para a taxa real de juros o teste de Hansen não mostrou que os 

modelos são válidos. Este resultado não corrobora a ideia de que quanto mais 

MODELOS (1) (2) (3)

VARIABLES GMM_SYS GMM_SYS GMM_SYS

L.RLR -0.323** -0.344*** -0.337**

(0.128) (0.123) (0.137)

INFL -0.535** -0.479*

(0.228) (0.291)

MM 0.657*

(0.340)

MM_INFL -0.019**

(0.009)

LGDP_PC -0.792 -1.677** -0.654

(0.606) (0.770) (1.000)

UNEM 0.228* 0.236* 0.206

(0.137) (0.127) (0.130)

BC -0.006 0.000 0.014

(0.048) (0.050) (0.043)

STR_LEGAL -0.199 -0.318 -0.244

(0.262) (0.335) (0.280)

INFO_CRED 0.408 0.394 0.229

(0.455) (0.523) (0.419)

Constant 0.000 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.000)

Observations 539 539 539

Number of ID_Country 60 60 60

No. of instruments 24.000 25.000 27.000

AR1 p-value 0.224 0.178 0.104

AR2 p-value 0.034 0.025 0.058

Sargan p-value 0.000 0.000 0.000

Hansen p-value 0.001 0.000 0.001

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

Year dummy variable was ommited
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informação o credor possuir sobre o tomador de empréstimo, menor é a assimetria de 

informação entre as partes e, assim, menor é a taxa de juros exigida.  

Da mesma forma, o índice que mede os direitos legais dos credores não é 

estatisticamente significante para a taxa real de juros para empréstimo, contrariando 

o resultado encontrado para a taxa nominal de juros que apresentou coeficiente 

estatisticamente significante, conforme tabela 3.4. 

Com estes resultados, não é possível afirmar com elevado nível de certeza 

que existe relação consistente entre a eficiência das instituições, por meio da função 

de garantir segurança e diminuição da assimetria de informação, e a taxa de juros 

para empréstimo. Assim, a ideia de que as instituições neutralizam os efeitos das 

incertezas geradas pela assimetria de informação, conforme Akerlof (1970), não é 

confirmada por estes resultados que também vão de encontro com as evidências 

encontradas por La Porta et al (1998) e Djankov et al (2007)22. 

Diante destes resultados, acredita-se que uma alternativa é considerar que 

as instituições são complementares. É a combinação das duas variáveis institucionais 

(direitos legais dos credores e disponibilização de informações de crédito) que 

determinam a eficiência das instituições e afetam os riscos dos credores com a 

concessão de crédito. Apenas a disponibilização de informações de crédito não seria 

suficiente para a determinação da taxa de juros para empréstimo e vice-versa. 

Conforme anexo B, as variáveis institucionais (STR_LEGAL e 

INFO_CRED) são construídas através da soma dos parâmetros específicos de cada 

umas delas para resultar no índice final. Portanto, a soma de ambos os índices, 

denominada de STR_INFO, representa o quanto o país possui melhor combinação de 

disponibilização de informações de crédito e direitos legais dos credores, indicando 

melhores instituições relacionadas ao mercado de crédito. 

As tabelas 3.6 e 3.7 apresentam os resultados das estimações 

considerando a soma das variáveis institucionais (STR_INFO) para a taxa nominal e 

real de juros para empréstimo, respectivamente.   

Nos modelos 1 e 2, as variáveis institucionais não são especificadas de 

maneira individual (STR_LEGAL e INFO_CRED), considerando apenas a combinação 

de ambas (STR_INFO). A diferença entre os dois modelos, está na utilização da 

                                                             
22 Ambos encontraram evidências de que a maior proteção dos credores e disponibilização de informação do 
tomador de empréstimo permite melhores condições de empréstimos diminuindo os riscos de concessão de 
crédito. 
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variável de interação entre o PIB per capita (LGDP_PC) e a variável institucional 

utilizada. O mesmo procedimento é realizado nos modelos 3 e 4, com a diferença de 

que, nestes últimos, as variáveis institucionais são especificadas de maneira 

individual. 

A utilização da interação do PIB per capita com as variáveis institucionais 

(LGDP_STR_INFO) se justifica no fato de que países com maior nível de renda 

apresentam instituições mais sólidas e eficientes, conforme a literatura de North 

(1981) e Acemoglu & Johnson (2005). Na mesma linha de estudo, La Porta et al (1998) 

e Djankov et al (2007) encontraram evidências de que países com maior nível de 

renda apresentam maior disponibilização de informações de crédito assim como maior 

proteção legal aos credores. As figuras do anexo C corroboram esta ideia mostrando 

que países com maior nível de renda apresentam maior média tanto do índice de 

direitos legais dos credores, quanto do índice de disponibilização de informações de 

crédito. 

Dentre os modelos utilizados nas tabelas 3.6 e 3.7, o que mais se mostrou 

significante foi o modelo 1, o qual é especificado a variável de interação entre o PIB 

per capita e a soma das variáveis institucionais (LGDP_STR_INFO). A combinação 

das variáveis institucionais (STR_INFO) é estatisticamente significante e possui 

coeficiente negativo para a taxa nominal e real de juros para empréstimo. De acordo 

com este resultado, quanto maior é o índice de direitos legais dos credores em 

conjunto com a disponibilização de informações de crédito menor será a taxa de juros 

para empréstimo, tanto real quanto nominal. 

A variável de interação do PIB per capita com as variáveis institucionais 

(LGDP_STR_INFO) é estatisticamente significante na maioria dos modelos em que 

ela foi especificada, mostrando relevância na sua utilização. 

No modelo 2, o qual não é especificada a variável de interação entre o PIB 

per capita e a combinação das variáveis institucionais (LGDP_STR_INFO), a variável 

institucional (STR_INFO) não é estatisticamente significante, assim como o PIB per 

capita (LGDP_PC). 

Quando especificado as variáveis institucionais de maneira individual nos 

modelos 3 e 4, uma delas é omitida pelo Stata23 e apenas no modelo 4 o índice de 

direitos legais dos credores (STR_LEGAL) é estatisticamente significante. 

                                                             
23 Para a taxa nominal de juros para empréstimo a variável omitida é o índice INFO_CRED. Para a taxa real de 
juros para empréstimo a variável omitida é o índice STR_LEGAL.  
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Tabela 3.6: Resultados dos modelos GMM para taxa nominal de juros para empréstimos (LR) como variável dependente 
acrescentando a combinação das variáveis institucionais e de sua interação com o PIB per capita. 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

MODELOS (1) (2) (3) (4)

VARIABLES GMM_SYS GMM_SYS GMM_SYS GMM_SYS

L.LR 0.321*** 0.323*** 0.328*** 0.332***

(0.092) (0.092) (0.086) (0.086)

MM 0.538*** 0.520*** 0.507*** 0.489***

(0.091) (0.090) (0.084) (0.083)

INFL 0.229*** 0.227*** 0.227*** 0.223***

(0.064) (0.059) (0.060) (0.056)

MM_INFL -0.011*** -0.010*** -0.010*** -0.010***

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

UNEM 0.112** 0.104** 0.110** 0.106**

(0.049) (0.048) (0.048) (0.047)

BC -0.003 -0.005 -0.005 -0.007

(0.012) (0.012) (0.012) (0.012)

LGDP_PC -1.523** -0.506 -1.279** -0.550*

(0.719) (0.356) (0.630) (0.325)

STR_LEGAL -0.246 -0.320*

(0.181) (0.181)

INFO_CRED 0.000 0.000

(0.000) (0.000)

STR_INFO -1.065** -0.036 -0.632 0.157

(0.486) (0.073) (0.510) (0.132)

LGDP_STR_INFO 1.986** 1.437*

(0.899) (0.860)

Observations 539 539 539 539

Number of ID_Country 60 60 60 60

No. of instruments 21.000 20.000 22.000 21.000

AR1 p-value 0.008 0.008 0.006 0.006

AR2 p-value 0.153 0.158 0.148 0.152

Sargan p-value 0.000 0.000 e(sarganp) e(sarganp)

Hansen p-value 0.250 0.312 e(hansenp) e(hansenp)

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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Tabela 3.7: Resultados dos modelos GMM para taxa real de juros para empréstimos (LR) como variável dependente 
acrescentando a combinação das variáveis institucionais e de sua interação com o PIB per capita. 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho buscou entender se as variáveis institucionais que medem os 

direitos legais dos credores e a disponibilização e qualidade de informações de 

MODELOS (1) (2) (3) (4)

VARIABLES GMM_SYS GMM_SYS GMM_SYS GMM_SYS

L.RLR -0.343** -0.333** -0.343** -0.337**

(0.144) (0.149) (0.140) (0.143)

MM 0.529* 0.547* 0.537* 0.552*

(0.275) (0.282) (0.285) (0.291)

INFL -0.490* -0.481* -0.499* -0.487*

(0.260) (0.249) (0.260) (0.252)

MM_INFL -0.016* -0.017* -0.016* -0.017*

(0.009) (0.009) (0.009) (0.009)

UNEM 0.262** 0.249** 0.256** 0.241*

(0.115) (0.118) (0.120) (0.123)

BC 0.026 0.025 0.027 0.027

(0.040) (0.040) (0.040) (0.040)

LGDP_PC -3.089* -0.802 -2.565 -0.813

(1.694) (0.879) (1.592) (0.884)

STR_LEGAL 0.000 0.000

(0.000) (0.000)

INFO_CRED 0.489 0.637

(0.520) (0.527)

STR_INFO -2.049* 0.043 -1.775 -0.228

(1.151) (0.240) (1.110) (0.287)

LGDP_STR_INFO 4.172* 3.208

(2.307) (2.201)

Observations 539 539 539 539

Number of ID_Country 60 60 60 60

No. of instruments 22.000 21.000 23.000 22.000

AR1 p-value 0.103 0.111 0.097 0.102

AR2 p-value 0.065 0.068 0.060 0.062

Sargan p-value 0.000 0.000 0.000 0.000

Hansen p-value 0.001 0.001 0.000 0.000

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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crédito, aqui representadas pelos índices Strength of legal rights (STR_LEGAL) e 

Depth of credit information (INFO_CRED) desenvolvidos pelo Banco Mundial, são 

importantes na determinação da taxa de juros para empréstimos, tanto real quanto 

nominal, sendo um dos motivos para explicar as diferenças nos patamares da taxa de 

juros para empréstimo e as diferenças no dinamismo do mercado de crédito entre os 

países. 

Os modelos que mais se adequaram na determinação da taxa de juros para 

empréstimo foram os modelos de GMM. As análises iniciais destes modelos 

mostraram evidências da relevância dos direitos legais dos credores na determinação 

da taxa nominal de juros para empréstimos. Por outro lado, a disponibilização de 

informações de crédito não se mostrou estatisticamente significativo. 

Para a taxa real de juros para empréstimo os resultados dos modelos de 

GMM iniciais não mostraram evidências robustas de que tanto os direitos legais dos 

credores quanto a disponibilização de informações de crédito são fatores relevantes 

para explicar a taxa real de juros. 

A alternativa proposta para lidar com a não significância das variáveis 

institucionais na determinação da taxa de juros para empréstimo, é considerar que 

estas variáveis institucionais são complementares indicando, portanto, que a 

combinação delas que é importante na determinação da taxa de juros para 

empréstimo. 

Os resultados que mais se mostraram significantes foram os modelos de 

GMM utilizando a combinação das variáveis que medem os direitos legais dos 

credores e a variável de disponibilização de informação de crédito, denominada de 

STR_INFO. 

Além disso, as análises empíricas mostraram haver estreita relação entre 

o nível do PIB per capita dos países (LGDP_PC) e as variáveis institucionais. A 

interação entre o PIB per capita e as variáveis institucionais, denominada de 

LGDP_STR_INFO, se mostrou estatisticamente significante e a não utilização da 

interação entre ambas como variável de controle dos modelos resultou em 

coeficientes não estatisticamente significantes tanto para a combinação das variáveis 

institucionais (STR_INFO) quanto para o PIB per capita. 

Assim, os resultados destes modelos indicam que, de maneira 

complementar, é a combinação dos direitos legais dos credores com a 

disponibilização de informações de crédito que parece afetar a taxa de juros para 
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empréstimo, tanto nominal quanto real. De acordo com os resultados, quanto maior 

são os direitos legais dos credores em conjunto com a maior disponibilização de 

informações de crédito menor será a taxa de juros para empréstimo. 

Desse modo, políticas que visam reformas nas leis que garantem maior 

proteção legal aos credores em conjunto com políticas que visam garantir a maior 

disponibilização de informações de crédito podem ser importantes meios para a 

redução da taxa nominal e real de juros e o consequente desenvolvimento do mercado 

de crédito. 
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Anexo A – Seleção da base de dados 

 

 
Quadro A.1: Lista dos países selecionados 

 

Figura A.1: Distribuição dos países selecionados por nível de renda, conforme classificação do Banco Mundial. 

 
Fonte: Banco Mundial. Elaboração do autor. 

Código país Nome país Código país Nome país Código país Nome país

AGO Angola DEU Germany LKA Sri Lanka

ALB Albania DOM Dominican Republic MEX Mexico

ARG Argentina DZA Algeria MYS Malaysia

ARM Armenia ESP Spain NLD Netherlands

AUS Australia EST Estonia NZL New Zealand

AUT Austria FIN Finland PHL Philippines

AZE Azerbaijan FRA France POL Poland

BEL Belgium GBR United Kingdom PRT Portugal

BGD Bangladesh GRC Greece PRY Paraguay

BGR Bulgaria GTM Guatemala RUS Russian Federation

BLR Belarus HRV Croatia SEN Senegal

BOL Bolivia HUN Hungary SGP Singapore

BRA Brazil IDN Indonesia SRB Serbia

CAN Canada IND India SVK Slovak Republic

CHE Switzerland IRL Ireland SVN Slovenia

CHL Chile ISR Israel THA Thailand

CHN China ITA Italy UKR Ukraine

COL Colombia JOR Jordan URY Uruguay

CRI Costa Rica JPN Japan USA United States

CZE Czech Republic KWT Kuwait ZAF South Africa
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Gráfico A.1: Média e desvio padrão 

 
Fonte: Dados do FMI e BIS. Elaboração do autor. 

 

 

Anexo B – Metodologia de cálculo do índice de direitos legais dos credores e 

do índice de disponibilização de informações de crédito  

 

Como metodologia de cálculo do índice STR_LEGAL, o Banco Mundial 

considera 8 aspectos de direitos legais das leis de garantia e 2 aspectos das leis de 

falência. O escore de 1 é atribuído para cada um dos 10 aspectos listados abaixo24: 

 

• Qualquer empresa pode usar ativos móveis como garantia, mantendo a posse 

dos ativos, e qualquer instituição financeira pode aceitar tais ativos como 

garantia; 

• A lei permite que uma empresa conceda um direito de garantia não possessória 

em uma única categoria de bens móveis (como contas a receber ou estoque), 

sem exigir uma descrição específica da garantia; 

                                                             
24 O índice sofreu alteração recente em sua metodologia de cálculo e por isso foi utilizado para este 
estudo uma versão aplicada entre o período de 2005 a 2014 (DB05-14 methodology). 
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• A lei permite que uma empresa conceda um direito de segurança não 

possessório em praticamente todos os seus ativos, sem exigir uma descrição 

específica dos ativos garantidos; 

• Um direito de segurança pode ser dado sobre ativos futuros ou pós-adquiridos 

e se estende automaticamente para os produtos, proventos ou substituições 

dos ativos originais; 

• A descrição geral de dívidas e obrigações é permitida em contratos de garantia 

e em documentos de registro, de modo que todos os tipos de obrigações e 

dívidas possam ser garantidos, estabelecendo-se um valor máximo e não um 

valor específico entre as partes; 

• Um registro de garantia está em operação unificado geograficamente e por tipo 

de ativo e é indexado pelo nome do concessor de um direito de garantia; 

• Os credores garantidos são pagos primeiro (por exemplo, antes de 

reclamações fiscais gerais e de reclamações de empregados) quando um 

devedor fica inadimplente fora de um procedimento de insolvência; 

• Os credores garantidos são pagos primeiro (por exemplo, antes de 

reclamações fiscais e reclamações de funcionários) quando uma empresa é 

liquidada; 

• Os credores garantidos não estão sujeitos a uma suspensão automática ou 

moratória nos procedimentos de execução quando um devedor entra em um 

processo de recuperação judicial; e 

• A lei permite que as partes concordem em um contrato de garantia que o credor 

pode impor seu direito de segurança fora do tribunal. 

 

Para a construção da variável INFO_CRED, o Banco Mundial considera 6 

características em que para cada uma delas é atribuído o escore 1, que são listadas 

a seguir25: 

 

• Tanto as informações de crédito positivas (por exemplo, valores de empréstimo 

e padrão de pagamentos no tempo) quanto as informações negativas (por 

                                                             
25 O índice sofreu alteração recente em sua metodologia de cálculo e por isso foi utilizado para este 
estudo uma versão aplicada entre o período de 2005 a 2014 (DB05-14 methodology). 
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exemplo, pagamentos em atraso, número e quantidade de inadimplências e 

falências) são distribuídas; 

• Dados sobre empresas e indivíduos são distribuídos; 

• Dados de varejistas, credores comerciais ou empresas de serviços públicos, 

assim como instituições financeiras, são distribuídos; 

• Mais de 2 anos de dados históricos são distribuídos. Registros que apagam 

dados sobre inadimplência assim que são pagos recebem uma pontuação de 

0 para este indicador; 

• Dados sobre empréstimos abaixo de 1% da renda per capita são distribuídos. 

Um registro deve ter uma cobertura mínima de 1% da população adulta para 

obter um valor 1 para este indicador; e 

• Regulamentação garante aos tomadores o direito de acessar seus dados no 

maior registro da economia. 

 

 

Anexo C – Média do índice de direitos legais dos credores e do índice de 

disponibilização de informações de crédito por renda dos países 

 

Figura C.2: Média do STR_LEGAL por nível de renda dos países. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 
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Figura C.3: Média do INFO_CRED por nível de renda dos países. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

 

Anexo D – Países que obtiveram mudanças nos índices institucionais 
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Figura D.4: Gráficos dos países que tiveram mudanças do STR_LEGAL entre 2005 e 2014. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 
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Figura D.5: Gráficos dos países que tiveram mudanças do INFO_CRED entre 2005 e 2014. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 
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Figura D.6: Continuação dos gráficos dos países que tiveram mudanças do INFO_CRED entre 2005 e 2014. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

 

Anexo E – Gráfico de comparação da taxa interbancária com a inflação 
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Gráfico E.2: Dispersão do MM comparado com a INFL. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

 

Anexo F – Gráficos de comparação da taxa de juros de empréstimo com a taxa 

interbancária e desemprego 
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Gráfico F.3: Dispersão do LR comparada com a MM. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 
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Gráfico F.4: Dispersão da LR comparada com a UNEM. 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial. Elaboração do autor. 

 

 

Anexo G – Gráficos da média e desvio padrão das variáveis. 

 



68 
 

Figura G.7: Gráficos da média e desvio padrão 

 
Fonte: Dados do Banco Mundial, FMI e BIS. Elaboração do autor. 
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