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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo estudar, dentro da agenda de reformas microeconômicas, 

quais as influências que uma lei, especialmente a lei de falências, pode gerar na economia. Uma 

vez que o Brasil havia atravessado diversas reformas macroeconômicas nos anos 90, mas que a-

inda não eram visíveis enquanto mudanças na igualdade social do país, estabeleceu-se o que foi 

chamado de “agenda perdida”. Dentro dessa agenda, de reformas microeconômicas, estava a in-

trodução de uma nova lei de falências, que permitisse aos credores terem acesso ao seu capital 

emprestado no caso de insolvência ou recuperação de uma empresa. Tentamos aqui avaliar se es-

sa nova lei foi ou não capaz de causar mudanças no spread bancário brasileiro, dada uma possí-

vel redução no risco. 

Palavras-chaves: Lei de Falências, Spread, Agenda Perdida, Falências, Inadimplência, 

Reformas Microeconômicas 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of this work is to study, in the context of an agenda for microeconomic 

changes, what are the influences that a law, in special the Bankruptcy Law, can have in an econ-

omy. Since Brazil had undergone many macroeconomic changes in the 90’s, but that were not 

yet visible as changes in social equality in the country, there appeared what was called the “lost 

agenda”. Included in this agenda for microeconomic changes was the introduction of a new 

bankruptcy law that allowed creditors to recover the capital that they had lent, in case of insol-

vency or Judicial Recuperation. We try to asses here if this new law was capable or not of caus-

ing changes in Brazilian bank spread, due to a possible risk reduction. 

Keywords: Bankruptcy Law, Spread, Lost Agenda, Bankruptcies, Default, Microeconomic 

Changes 
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1. Introdução 

Durante o início da década, um dos pontos centrais do debate do grupo de e-

conomistas formados por Marcos Lisboa, Affonso Pastore, Armando Castelar Pi-

nheiro, entre outros [14], era a chamada “Agenda Perdida”.  Essa agenda era na 

verdade um conjunto de reformas microeconômicas estabelecidas por esses eco-

nomistas, que teriam como objetivo trazer o Brasil de volta ao crescimento. As dé-

cadas de 80 e 90 apresentaram taxas de crescimento muito menores que as duas 

décadas anteriores, e mesmo frente às reformas macroeconômicas a desigualdade 

no Brasil não se alterava, sendo necessária a investigação das raízes estruturais 

destes problemas.  A “Agenda Perdida” nada mais era que apresentar políticas adi-

cionais de caráter compensatório e estrutural que contribuíssem para a retomada 

do crescimento econômico e para a redução dos níveis de desigualdade social que 

têm caracterizado o Brasil. 

Junto a essa agenda, nos anos de 2003 e 2004, a mídia destacava que os altos 

juros brasileiros eram, em parte, fruto de uma atrasada lei de falências. Esta idéia 

se baseava na suposição de que o risco da inadimplência, no processo falimentar 

das empresas, era um dos componentes mais fortes na análise de crédito. 

O objetivo deste trabalho é o de mostrar, tanto no campo teórico quanto no 

quantitativo, quais são as mudanças que uma nova lei de falências pode acarretar 

no mercado de crédito. É crucial, para que esse trabalho seja bem feito, que defi-

namos como esse mercado de crédito funciona, para em um segundo momento ver 

se a intuição por trás da lei tem lógica. Assim, tentaremos mostrar as relações entre 

o spread bancário e o processo falimentar. 

Toda a discussão sobre o risco tentará se manter dentro da ótica da diferença 

entre as taxas de juros básicas (de captação) e as taxas finais (custo ao tomador), a 
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qual denominamos de “spread”, e que tem sido expressiva, como se vê pelas taxas 

de juros cobradas nos empréstimos. Não só isso, mas através da definição de quais 

são as variáveis importantes do spread quando pensamos em falências. Sabemos 

que em grande parte as elevadas taxas de juros brasileiras se devem a condições 

macroeconômicas, mas o spread ainda se mostra como problema fundamental [2]. 

A hipótese de trabalho deste estudo é a de que o spread sofre um impacto sig-

nificativo frente a uma nova lei de falências, reduzindo eventualmente o risco dos 

credores. É fundamental que se investigue se o componente risco é muito impor-

tante na avaliação do crédito. Precisamos saber se, nos mercados de crédito nos 

quais se inserem as empresas abrangidas pela nova lei de falências, o risco de ina-

dimplência vindo da falência é realmente importante. Temos que ter como uma de 

nossas premissas o fato de que mesmo que a inadimplência seja uma variável ex-

plicativa importante do spread, a inexistência de um marco legal eficiente quanto 

às falências pode ter um impacto extremamente negativo no spread, dado que 

qualquer atraso um pouco maior tem que penalizar o risco fortemente (se acredito 

que aquele atraso não pode ser recuperado de forma legal, então no limite os atra-

sos maiores tenderiam a virar perda). Isso ocorre porque, em um contexto sem for-

tes instituições, o atraso não tende a virar falência, uma vez que o credor, no caso 

de um pedido de falência, fica com uma ordem inferior na fila dos que têm a rece-

ber, fazendo com que falências não sejam requeridas e que o risco de não paga-

mento seja maior. 

Com a definição de quais são os componentes do spread, pudemos fazer um 

exercício econométrico para mostrar como se comporta o risco das falências no 

spread bancário. Além disso, fizemos um exercício de modelagem matemática, em 

que mostramos o comportamento do mercado de crédito. Esta modelagem se inicia 

com a coleta de dados significativos no que tange apenas ao risco que iremos a-
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bordar, a fim de conseguir desenhar um modelo onde possamos perceber se o e-

vento do surgimento da lei realmente estabelece um cenário distinto. A questão 

principal a se responder aqui não é exatamente como a lei de falências impacta o 

spread, apesar de essa resposta poder ser vislumbrada como uma externalidade po-

sitiva do modelo, mas sim se a nova lei de falências gera alguma mudança no mo-

delo, se as variáveis explicativas tratadas mudam de “significância/importância” 

com a lei. 
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2. A lei por Evolução do Ambiente Legal 

O primeiro ponto para que possamos começar a detalhar todos os aspectos centrais 

da lei de falências, assim como a relação entre direito e economia, é re-visitar o 

que veio a ser a chamada “Agenda Perdida” (sob a ótica da Lei de Falências). Uma 

das perguntas fundamentais que a agenda tentava responder era “Como retomar o 

crescimento econômico e diminuir a desigualdade social”, e um dos pilares para 

responder essa questão era como estabelecer políticas de expansão de crédito, ou 

aumentar o volume de crédito no Brasil. Havia quatro pontos principais de atenção 

quanto a essa expansão do crédito, para que os volumes desejados fossem alcança-

dos. O primeiro deles era a “assimetria de informações e spreads bancários”. Para 

identificar o risco de inadimplência, os bancos possuem informações parciais so-

bre os tomadores de empréstimos e são capazes de distinguir imperfeitamente os 

bons dos maus pagadores. Por isso, as taxas de juros contemplam um prêmio de 

risco, que considera as chances de não pagamento das dívidas. Dessa forma os ju-

ros dependem de duas coisas: oportunidades de investimento disponíveis ao inves-

tidor e risco de não pagamento no prazo acordado. O spread bancário constitui-se 

na remuneração do serviço de intermediação feito pelo banco. Bem dito na agen-

da, “quanto menor o risco de não pagamento dos créditos inferido, menor o prêmio 

cobrado na taxa de juros. Garantias críveis e de rápida execução em caso de ina-

dimplência diminuem o prêmio de risco... Quanto mais incerta ou longa for a exe-

cução da garantia, maior será o prêmio de risco cobrado.” 

O segundo é a influência da inadimplência e prazos de empréstimo no spread ban-

cário. Empréstimos vinculados a garantias mais líquidas estão associados a spreads 

bancários menores. Além disso, a incidência de taxação sobre operações financei-

ras tem efeitos importantes sobre o spread bancário, de forma que quanto menor 

for o prazo da operação financeira, maior será o spread, ou seja, maior será a dife-
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rença entre a taxa de juros de captação de recursos e a taxa de juros de emprésti-

mo.  

O terceiro ponto e mais importante na nossa relação com as falências, é a influên-

cia do sistema legal no spread bancário. Como apresentado na agenda, “A inadim-

plência é motivada tanto pela incapacidade de pagamento, resultante do insucesso 

do investimento e de movimentos desfavoráveis na economia, quanto, em alguns 

casos, pela falta de disposição do devedor em pagar. Nesses casos, o oportunismo 

do devedor advém parcialmente dos incentivos fornecidos pelo sistema jurídico 

brasileiro ao não-pagamento (ordenamento jurídico e Poder Judiciário). A morosi-

dade da Justiça é o mais evidente desses incentivos. Esse tempo demasiado tem os 

seguintes efeitos sobre a relação entre credores e devedores: 

a) os devedores não vêem a cobrança judicial como uma forma crível de recupera-

ção do crédito, incentivando-os a recusar qualquer tipo de negociação extrajudicial. 

b) os devedores usam a Justiça como forma de postergar seus pagamentos e não 

para fazer valer seus direitos. 

c) durante o prolongado processo judicial de cobrança, a garantia, que permanece 

sob a posse do devedor, tem seu valor depreciado. 

Um grande aspecto a ser visto, é o fato de a qualidade do Poder Judiciário ser tão 

importante quanto a renda per capita na determinação da razão volume de crédi-

to/PIB. Segundo Castelar, Estados com judiciário mais eficiente têm maior volume 

de operações de crédito a taxa de juros menores. Ainda lembrando Castelar, os 

magistrados brasileiros estão muito mais aptos a escolherem entre uma sentença 

que priorize uma justiça social, mesmo que a mesma signifique a quebra de contra-

tos, e esse aspecto de politização afeta negativamente o mercado. Esses aspectos 

atingem indistintamente os credores, independentemente de seu histórico e do ris-
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co. E nessa seara ainda podemos lembrar dentro da agenda que a “incerteza sobre 

o passivo trabalhista e fiscal das firmas leva à dúvida por parte dos credores sobre 

a possibilidade de reaver seus créditos em casos de não pagamento. Mais agilidade 

nas cobranças fiscais e trabalhistas pode reduzir essa incerteza. Em segundo, o 

prazo usualmente longo do processo de falência implica, na melhor das hipóteses, 

o recebimento dos créditos concedidos em valores depreciados. Em terceiro, o 

não-controle dos ativos de firmas em processo de concordata pelos credores au-

menta a possibilidade de risco moral. Firmas em dificuldades financeiras, sobretu-

do durante processos de concordata, podem utilizar práticas predatórias de concor-

rência, criando dificuldades financeiras para seus concorrentes.” 

O quarto e último ponto a ser dito é a instabilidade macroeconômica. Nesse aspec-

to, o ponto central era a redução da volatilidade da taxa de juros, e aqui quatro e-

ram as principais propostas: 

a) incentivar os esforços de aperfeiçoamento das centrais de informação de crédito, 

b) agilizar a cobrança de passivos trabalhista e fiscal, a fim de reduzir a incerteza, 

c) implementar uma reforma da Lei de Falências e Concordatas que, nessas situ-

ações, permitisse o controle das firmas pelos credores e evitasse a adoção de práti-

cas predatórias. 

d) forçar o Superior Tribunal Federal a estabelecer jurisprudência quanto à legali-

dade do anatocismo (juros compostos) e da utilização da alienação fiduciária para 

bens imóveis. 

Dito isso, mas antes de engendrarmos esforços na explicação sobre o que vem a 

ser a nova Lei de Falências brasileira, é pertinente mencionar o quão próximos são 
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economia e direito, e como práticas boas e instituições fortes podem ser o pilar pa-

ra que os agentes se sintam confortáveis emprestando. 

Para explicar as mudanças provenientes da nova lei de falências, faz-se necessário 

comentar o racional econômico para que uma lei de falências exista. O principio 

de uma lei de falências é estabelecer, no caso de insolvência da empresa, como su-

as obrigações serão quitadas. Tal fato é de suma importância, pois o número de a-

gentes e de forças envolvidas nesse processo é representativo. De um lado, pode-

mos pensar nas eventuais dívidas trabalhistas que uma empresa pode ter, e tentar 

entender os impactos sociais e políticos que devem ser considerados quando do 

momento da falência. À parte isso, também é crucial que os bancos e instituições 

financeiras, responsáveis por financiar boa parte das operações das empresas, pos-

sam ter acesso ao patrimônio dessas empresas, a fim de recuperar seu capital. Dito 

isso, devemos lembrar que a hipótese da lei também deveria possibilitar a recupe-

ração da empresa e não somente repartir os ativos que ela ainda possuir no mo-

mento da falência. 

Para citar a necessidade econômica de uma lei de falências, Araújo [2] traça 

um exemplo onde considera uma economia com mercados incompletos e na qual 

os agentes econômicos que não cumpram seus compromissos financeiros são pu-

nidos na sua função de utilidade. No exemplo, o bem estar da sociedade é maximi-

zado a uma dada punição (6/5). Não havendo punição alguma pela inadimplência, 

o mercado financeiro colapsa, pois neste caso os devedores não vão querer pagar 

suas dívidas e, por conseguinte, os credores não vão querer emprestar recursos. 

Em contraponto, caso a penalidade seja infinita (ex. os inadimplentes sofrem pri-

são perpétua) os agentes econômicos nunca vão querer ser inadimplentes, reduzin-

do a atividade no mercado financeiro e diminuindo o bem estar econômico. Ele a-

inda traça outro exemplo onde o mercado financeiro só funciona com empréstimos 
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com garantias reais (ex. mercado imobiliário). Neste caso, o bem estar da econo-

mia é maior do que no caso em que não existe mercado financeiro, mas é menor 

do que no caso em que existem mercados financeiros perfeitos. 

Araújo [2] cita em seu trabalho as diferenças entre as possíveis leis de falên-

cia, lembrando o caso da Lei Inglesa, mais favorável aos credores, onde não existe 

muito espaço para a reorganização da empresa, e a onde falência com a divisão 

dos ativos físicos entre os credores é a regra. Ele lembra como isso pode e leva à 

eliminação de firmas ainda sadias, com alto prejuízo social.  Em contraposição, ele 

menciona a lei americana, melhor no quesito social. Na Lei Americana, além do 

caso da falência contemplada no capítulo 7, existe também espaço para a reorgani-

zação das empresas, no capítulo 11 da lei. 

Dessa forma, podemos começar definindo as mudanças entre a lei antiga e a 

lei vigente no caso brasileiro, e ver a proximidade com a lei americana. 

Ao se olhar a nova lei de falências (lei nº. 11.101), observamos quais são as 

grandes mudanças pelas quais ela foi responsável. Analisando a lei antiga, pode-

mos entender de que modo ela criava espaços para a ineficiência. Nas explicações 

que se seguem, podemos perceber pontos importantes do porquê de a nova lei ter 

sido tão significativa. 

O projeto de lei para uma nova lei de falências foi encaminhado ao Congres-

so em 1993 no governo de Itamar Franco, e sofreu 162 alterações até sua aprova-

ção. Persistiram discordâncias em alguns pontos, mas a reformulação do arcabou-

ço legal que rege os processos falimentares manteve-se como um projeto prioritá-

rio na agenda de reformas do governo Lula. Uma nova lei de falências se fez ne-

cessária porque a lei deve ser capaz de disponibilizar mecanismos que possibilitem 
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a recuperação das empresas em dificuldades, o que não se verificava na lei anteri-

or. O projeto para a nova lei possuía três dimensões: 

I) Integração dos trabalhadores e demais credores à gestão da empresa em di-

ficuldades e redução da interferência do poder público, sem deixar de apro-

veitar a legitimidade que este pode conferir aos acordos privados, e ainda 

sem descuidar da responsabilização dos gestores; 

II) Mecanismos que garantam a transferência rápida e eficiente dos ativos, pre-

servando a estrutura produtiva. A transferência rápida de ativos evita sua 

depreciação e aumenta as chances de continuar a produção, mantendo em-

pregos. A eficiência do processo está ligada à maximização do valor arreca-

dado com a venda dos ativos da massa falida – a venda em leilão público, 

com transparência e informações necessárias, garantiria esta eficiência. 

III) Definição dos direitos de propriedade sobre os recursos arrecadados com a 

venda dos ativos. Estes seriam alocados a um fundo lastreado em títulos pú-

blicos, sendo definido um período para os credores se organizarem e apre-

sentarem seus créditos. A hierarquia do direito de propriedade é igual à da lei 

anterior: primeiro trabalhadores, depois fisco e por fim os demais credores. 

Para garantir que os recursos sejam usados prioritariamente pelos trabalhado-

res, e não pelos proprietários e altos executivos, há um limite que garante os bene-

fícios à imensa maioria de trabalhadores (R$ 30 mil). Trata-se de uma quantia supe-

rior à concedida na maioria dos países. O teto desta garantia tem por objetivo limi-

tar o pagamento de altos salários aos proprietários e dirigentes, um mecanismo de 

dilapidação da massa falida, em prejuízo dos trabalhadores e dos demais credores. 

Se formos analisar as mudanças entre as duas leis, ou seja, a lei falimentar de 

1945 e a lei nº. 11.101, seis aspectos devem ser ressaltados: 
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a. Os ativos da empresa falida: na lei anterior, a empresa falida era la-

crada e seus ativos vendidos separadamente, para pagar os credores, 

depois de um longo processo de identificação de débitos e créditos e 

de avaliação dos bens. Como os processos se arrastavam por anos, os 

bens tangíveis e intangíveis, como a marca e os pontos de venda, se 

desvalorizavam. Contribui para esta situação o desinteresse dos cre-

dores em acompanhar o processo falimentar. Já na nova lei, é estabe-

lecida a manutenção da empresa em funcionamento para ser vendida 

inteira, evitando seu sucateamento e perda de seu valor. Em caso de 

litígio, o dinheiro é depositado em juízo. 

b. O síndico e o “administrador judicial”: Pela lei anterior, o síndico 

nomeado pelo juiz identificava débitos e créditos e distribuía a massa 

falida entre os credores. Em princípio, os juízes deveriam escolher os 

síndicos dentre os grandes credores. Os credores, que não tinham es-

peranças de receber o que o falido lhes devia, se desinteressavam pe-

los processos de liquidação, que implicavam pesados custos judiciais. 

Além disto, a empresa era fechada e sucateada, enquanto empresários 

salvavam suas riquezas pessoais, subornando os síndicos da massa 

falida. Já na nova lei, o administrador judicial passa a co-gerir a em-

presa com os proprietários. A vontade da maioria se impõe em as-

sembléias de credores. 

c. Concordata preventiva e “recuperação judicial”: Na lei antiga as em-

presas em dificuldades podiam entrar em concordata, tendo de pagar 

40% das dívidas no primeiro ano e 60% no segundo. De acordo com 

o advogado Ricardo Tepedino, uma empresa que podia pagar assim 

suas dívidas não precisaria de concordata. Desta forma, a concordata 
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levaria à falência. Na nova lei, o regime passa a se chamar “recupera-

ção judicial”, e o devedor submete às assembléias de credores e ao 

juiz um plano de recuperação da empresa. Dois terços dos credores 

devem aprovar o plano de recuperação das empresas, que os juízes 

apenas homologariam. Isto evitaria casos de credores como o das Lo-

jas Arapuã, em que, por discordância de um único credor, a renegoci-

ação fracassou. A recuperação poderá ser feita por meio de fusões, 

substituição dos administradores ou mesmo pela venda do controle 

acionário.  

d. Pagamento dos credores: pela lei antiga o pagamento de credores o-

bedecia à ordem: créditos trabalhistas (funcionários), tributários (te-

souros federal, estaduais e municipais), créditos com garantia real 

(hipoteca, reserva de domínio etc.), e credores de garantias quirogra-

fárias (notas promissórias, duplicatas, compromisso contratual), aí in-

cluídos os fornecedores e prestadores de serviços. Já na nova lei a or-

dem continua a mesma, mas há um limite de R$ 30 mil por trabalha-

dor para os salários atrasados e encargos e de outros R$ 30 mil para o 

FGTS. O limite foi instituído por emenda do ex-deputado Jair Mene-

ghelli (PT-SP), para evitar que a prioridade dada aos trabalhadores 

continuasse servindo de brecha para os donos das empresas falidas se 

apropriarem do dinheiro antes de todo mundo, às vezes não sobrando 

para mais ninguém. Já houve casos de os donos resgatarem R$ 1 mi-

lhão, a título de pró-labore para diretores ou de salários para seus pa-

rentes empregados na firma. 

e. Renegociação das dívidas: pela lei antiga, somente as dívidas sem ga-

rantias podiam ser renegociadas em caso de concordata. Já de acordo 
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com a lei atual, pode haver renegociação e parcelamento de todas as 

dívidas, com exceção das tributárias. 

f. Crédito concedido à empresa concordatária: pela lei anterior, ele entra 

na ordem de classificação de pagamentos em caso de falência. Já de 

acordo com a lei atual, o crédito novo é “extra-concursal”, tendo prio-

ridades sobre outros. 

  Decreto-Lei 7.661 Lei 11.101
CONCORDATAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Só pode ser requerida ao juiz por sociedades comerciais Poderá ser requerida por pessoa jurídica ou física que exerça atividade 
econômica: empresas, sociedades civis, cooperativas, agricultores, etc.

Prazo máximo para pagamento é de 02 (dois) anos Não tem prazo previsto na lei. Caberá ao juiz fixar o prazo caso a caso
Não estão sujeitos à concordata credores trabalhistas, fiscais e que tenham 
garantia (hipoteca, penhor, etc.)

Todos os credores se sujeitarão ao plano de recuperação judicial, mesmo os 
credores com garantia ou créditos fiscais

Débitos trabalhistas não estão sujeitos à concordata. Podem ser cobrados 
enquanto perdura a concordata

Haverá pagamento para dívidas trabalhistas até R$ 30.000,00. Acima disso 
aguardarão o prazo fixado para a recuperação judicial

Empresas estão sujeitas ao pagamento de multas administrativas e fiscais Não pagarão nenhuma multa, inclusive aquelas devidas por atraso no 
recolhimento de impostos
Juiz designa um administrador judicial (profissional idôneo de nível superior, 
formado preferencialmente nas áreas de direito, economia, administração de 
empresas ou contabilidade).
Também poderá nomear um Comitê de Recuperação (administrador, 
representantes dos empregados e credores)

FALÊNCIAS LIQUIDAÇÃO JUDICIAL
Para se requerer a falência de uma empresa basta a existência de um título 
protestado, independentemente de seu valor

Para se requerer a falência haverá necessidade de que haja pelo menos dois 
títulos protestados, além de que a dívida seja superior a R$ 10.000,00

Após arrecadar os bens da falida, elaborar o quadro de credores e avaliar os 
bens (o que pode demorar anos), ocorre a venda do patrimônio da falida

Os bens da falida são vendidos logo após ter sido decretada a falência. O 
dinheiro fica depositado em caderneta de poupança e vai sendo usado para 
pagar credores na medida em que a Justiça for apurando as dívidas

Pode-se requerer concordata suspensiva, hipótese em que os sócios 
retomam a administração da empresa e ela volta a trabalhar normalmente

Fim da concordata suspensiva, salvo para os casos em que há 
arrendamento da empresa para trabalhadores que sejam seus credores

As multas são pagas após o acerto dos débitos trabalhistas As multas somente serão pagas depois de quitadas todas as dívidas da 
falida

Ocorrendo a falência da empresa em concordata, os credores são tratados 
da mesma forma que os demais credores da falida entram do rateio

Ocorrendo a falência, os credores que deram crédito para a empresa em 
recuperação judicial (concordatária), terão direito de preferência no 
recebimento em relação aos outros credores

O juiz nomeia um representante dos credores para exercer a função de 
comissário representante dos credores que deve fiscalizar os atos da 
concordatária

 

Fonte: Artigo de José Eli Salamacha, O Estado do Paraná, 05/07/2003 
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3. O Mercado de crédito 

Se o cerne desse trabalho é verificar como uma lei pode ter impacto real na 

economia, alterando os custos de empréstimos, é necessário que possamos adotar 

como ponto de partida o fato de que o mercado de crédito é bem estruturado e sabe 

precificar risco. Essa idéia é vital para este trabalho, pois somente se o mercado de 

crédito for capaz de identificar o risco é que o mesmo poderá ser alterado por uma 

nova lei. 

Revisando a metodologia de crédito usada pelos bancos, verifica-se que a 

mesma se divide em três grupos distintos. Pinheiro [20], explica de maneira mais 

detalhada a distribuição e os métodos de análise de crédito. 

Conforme Pinheiro, os procedimentos adotados no processo de análise de 

crédito diferem de acordo com o tipo de banco e com as características do emprés-

timo e do tomador.  

Nos empréstimos para pessoas físicas e pequenas empresas, a tendência geral 

é a de introduzir um processo altamente descentralizado de gestão de crédito. To-

das as solicitações de empréstimos são tratadas automaticamente por métodos esta-

tísticos (pontuação de crédito, por exemplo), com base nas informações fornecidas 

pelo cliente e/ou disponíveis nos registros públicos, com a rápida tomada de deci-

são na própria agência. Levando em consideração as características do tomador, o 

modelo estatístico lhe atribui uma quantidade de pontos e um limite de crédito au-

tomático correspondente. Este processo de alocação de ativos é mais utilizado em 

operações de empréstimos como cheque especial, conta garantida, crédito ao con-

sumidor, leasing, empréstimos de cartões de crédito e empréstimos pessoais com 

ou sem garantia. Esta parece ser a forma mais eficiente para garantir a rápida to-
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mada de decisão em grandes bancos de varejo, que podem receber até duas mil so-

licitações de empréstimo por dia.  

Nos empréstimos para pequenas empresas, tipicamente para suprir a necessi-

dade de capital de giro, o processo de decisão é muito similar: as agências têm 

seus próprios limites de crédito para operações garantidas. Isto significa que uma 

grande parcela das operações de empréstimos – de até 80% em alguns bancos – é 

decidida na própria agência, com base em métodos automáticos de avaliação de 

crédito resultantes de análises estatísticas. 

Para outros empréstimos, o método tradicional de gestão de crédito é o esta-

belecimento de limites de crédito por cliente, para restringir a exposição do credor 

a um devedor específico. Uma tendência recente na indústria bancária é a de trans-

formar a decisão de crédito em uma decisão de grupo, isto é, uma decisão tomada 

por comitês formais de crédito, em geral organizados de acordo com critérios co-

mo o valor do empréstimo, a existência e o tipo de garantia e o tipo de operação. 

Cada solicitação é decidida caso a caso pelo comitê de crédito correspondente, que 

leva em consideração variáveis como o cadastro do cliente, sua situação econômi-

ca e financeira, seu relacionamento com o banco, a tradição do seu negócio e as 

perspectivas do seu segmento.  

Descrevemos acima como se dá a concessão de crédito no mercado de varejo 

e no mercado de crédito de baixo volume. Podemos entrar agora na distribuição de 

crédito no mercado das médias e grandes empresas. 

No mercado médio, encontramos dois tipos de informações utilizadas na 

concessão de crédito: informações negativas e positivas fornecidas por agências 

como a Serasa e por outros credores, e dados coletados pelo próprio banco por 

meio da análise de balanços e de visitas às empresas. Na maior parte dos casos, os 
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credores utilizam as informações da Serasa também para verificar ou complemen-

tar suas próprias informações e análises. Há até mesmo instituições financeiras que 

mantêm seu próprio departamento interno de classificação de risco de crédito. Al-

guns bancos mais agressivos neste segmento de mercado quase desconsideram os 

dados dos balanços publicados, por conta da deturpação da real situação econômi-

co-financeira das empresas, e passam a considerar os famosos balanços gerenciais, 

que mostram a situação real da empresa, aquela que o fisco não deve saber. 

Pinheiro diz que no caso de empréstimos para grandes empresas (corporações 

privadas brasileiras e multinacionais e algumas empresas estatais), as informações 

fornecidas pelas agências têm um papel muito limitado no processo de análise de 

crédito, se comparadas com as pesquisas e análises conduzidas pelo próprio credor 

e combinadas com outras informações privadas previamente coletadas pelo inter-

mediário financeiro. Os balanços auditados e outras demonstrações financeiras 

também são valiosos nesses casos, porque se mostram mais confiáveis que os de 

empresas pequenas. Em particular, muitos destes tomadores, como corporações 

públicas (com ações cotadas nas bolsas brasileiras ou norte-americanas, ou que le-

vantaram recursos no exterior pela emissão de eurobonds ou de instrumentos de 

dívida nos mercados brasileiros, como debêntures e papéis de curto prazo), são o-

brigados a fornecer aos investidores um fluxo regular de informações sobre suas 

condições econômicas e financeiras. O processo de crédito é mais demorado e ob-

viamente mais caro, se comparado a outras operações de empréstimos. Os emprés-

timos para o assim chamado setor corporativo respondem por uma grande propor-

ção da carteira total de crédito dos bancos de varejo brasileiros, embora sua base 

de clientes seja muito pequena. Os spreads são também relativamente pequenos 

neste tipo de operação de crédito. 
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O resultado mais importante do trabalho de Pinheiro é a divisão do mercado 

de crédito brasileiro em segmentos, que diferem no que diz respeito ao tamanho tí-

pico do empréstimo e à natureza e quantidade de informações sobre os tomadores 

utilizadas pelos credores. No mercado de varejo, o número de solicitações de em-

préstimos é muito alto, o tamanho do empréstimo é pequeno, as taxas de juros são 

altas e o processo de tomada de decisão de crédito é descentralizado, automatizado 

e baseado essencialmente em informações negativas e terceirizadas. No mercado 

médio, os bancos tendem a basear suas decisões em informações coletadas inter-

namente, freqüentemente obtidas de um relacionamento bancário contínuo com os 

tomadores. Estas informações permanecem privativas de cada banco. A péssima 

qualidade das informações contidas nos balanços destes tomadores, que se deve 

basicamente à sonegação fiscal e às práticas contábeis ineficientes, faz com que as 

informações sobre o fluxo de caixa do tomador se tornem extremamente valiosas 

para estimar sua efetiva capacidade de pagamento. Um terceiro mercado engloba 

grandes corporações nacionais e estrangeiras que, por vários motivos, têm uma 

contabilidade muito melhor e cujas informações são de conhecimento público. 

“Neste segmento de mercado há poucos tomadores, mas os empréstimos tendem a 

serem maiores e as taxas de juros mais baixas do que em outros segmentos...” [20]. 

Dessa forma, quando temos modelos de crédito tão bem definidos e percebemos 

que a tomada de decisão por parte dos bancos quanto ao risco de não recebimento 

é feita de forma eficiente, podemos assumir que uma nova lei deveria ter um im-

pacto positivo na precificação. O método de concessão de crédito apresentado ou a 

segmentação em si nos revela que o risco de inadimplência é um componente mui-

to bem equacionado, principalmente no mercado de crédito médio, que acredita-

mos ser o mais importante em termos de volume versus quantidade. Como vimos 

acima, a fonte primordial para a análise são as informações vindas de sistemas e 

bancos de dados como Serasa e Equifax, que possuem tanto um histórico de mer-
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cado para variáveis como inadimplência de curto e longo prazo quanto para variá-

veis como falências requeridas ou decretadas. Assim, cria-se uma expectativa de 

que tanto a inadimplência quanto a falência devam fazer parte da decisão de crédi-

to nesse mercado, e isso nos possibilita seguir adiante com nosso modelo de identi-

ficação do possível efeito da lei no mercado de crédito, admitindo que essas pos-

sam ser as variáveis explicativas que buscamos para um efeito da nova lei. 
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4. Determinantes do Spread 

Como tentamos explicar a relação entre o spread e a falência (inadimplência), 

a ação mais correta é definir de maneira clara o que vem a ser o spread e seus de-

terminantes. Nakane apresenta duas principais teorias sobre o determinante do s-

pread – uma primeira abordagem sobre modelos de monopólio, cujo trabalho se-

minal é Klein (1971) e uma segunda, onde o banco é visto apenas como um inter-

mediador, cujo trabalho seminal é de Ho & Saunders (1981). Na primeira aborda-

gem, o banco é visto como uma firma que tem o objetivo de produzir serviços de 

depósitos e de empréstimos. A firma bancaria tem sua ação desenvolvida em um 

ambiente de concorrência monopolista e/ou imperfeita no mercado de crédito e no 

mercado de depósitos. Na segunda abordagem, o banco não é visto como uma fir-

ma e sim como um simples intermediário entre o tomador e o emprestador finais. 

Dessa forma o spread bancário, na primeira abordagem, reflete o “grau de mono-

pólio” do banco, ou seja, a possibilidade de cobrar um preço maior do que o custo 

marginal dos serviços oferecidos. Já na segunda abordagem, o spread se expressa 

pela instabilidade macroeconômica através de três canais: variabilidade da taxa de 

inflação e da taxa de câmbio, grau de aversão ao risco, e co-variância entre o risco 

de taxa de juros e o risco de crédito. 

Ambas as teorias não têm um efeito direto na análise do spread quando ob-

servamos efeitos da falência, se partirmos do pressuposto de que não existe poder 

de mercado por parte dos bancos. Isso seria assumir que o spread não é determina-

do pelo poder de mercado dos bancos, dado o cenário monopolista ou de pouco 

concorrência. Nakane [17] afirma que o poder de mercado dos bancos brasileiros 

não é elevado, não tendo fundamento a idéia de que os elevados spreads bancários 

observados no país sejam decorrência da baixa concorrência do setor. 



28 

 

Assim, podemos utilizar um estudo importante sobre os determinantes do s-

pread bancário no Brasil conduzido pelo Banco Central no projeto “Juros e spread 

bancário”, a fim de identificar os componentes do spread. Nesse projeto são consi-

derados as seguintes variáveis: (a) margem líquida do banco, (b) impostos diretos 

(IR e CSLL), (c) impostos indiretos (PIS, COFINS e IOF) mais o Fundo Garanti-

dor de Crédito (FGC), (d) despesa administrativa, e (e) despesa de inadimplência. 

Podemos explicar as variáveis através das definições de Ana Carla Abrão 

Costa [9], que explicita os componentes do Spread. Conforme Ana Costa, 

...Seguindo o que já foi feito em trabalhos anteriores, notadamente os divulgados 
pelo Banco Central do Brasil, o spread bancário é analisado como uma composi-
ção de fatores de custo e de margem: custos da contribuição para o sistema de 
seguro depósito, custo das reservas obrigatórias, custos administrativos, perdas 
por inadimplência, custos tributários. Depois de apurados estes custos, calcula-se 
o resíduo em relação à taxa cobrada, o que configura a possibilidade de ganho do 
banco. Nos cálculos relativos ao custo do FGC, do compulsório e da cunha tribu-
tária, optou-se por utilizar a mesma metodologia originalmente formulada pelo 
BC e que está detalhada a seguir... 

Custo do FGC: O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foi criado em 1995 

como entidade privada, de fundamento ex-ante, com base em recursos originados 

de contribuições compulsórias dos membros do sistema. A alíquota de contribui-

ção foi fixada uniformemente à taxa de 0,025% a.m. sobre os depósitos cobertos 

pela garantia. 

Se, por um lado, a criação do FGC representou um importante avanço institu-

cional, por outro não há como ignorar seu impacto sobre o custo da intermediação 

bancária. Isto ocorre porque ele se reflete tanto no volume total de recursos dispo-

níveis para empréstimo quanto no custo de captação destes recursos, uma vez que 

funciona como um imposto sobre os volumes captados. 

Custo do Compulsório: A questão do compulsório sobre a captação de re-

cursos pelos bancos, paralelamente à questão tributária, tem sido foco de discus-
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sões intensas. O fato é que o Brasil se caracteriza por alíquotas elevadas de reco-

lhimentos compulsórios (45% sobre depósitos à vista e 15% sobre depósitos a pra-

zo, além dos 30% sobre os depósitos em caderneta de poupança), que vêm impac-

tando a precificação do crédito pelos bancos. 

Despesas Administrativas: Nesta componente reside a contribuição metodo-

lógica mais importante deste estudo. Contrariamente ao que é feito nos trabalhos 

do BC, desenvolve-se aqui uma forma de cálculo dos custos administrativos que 

foge à hipótese de alocação de custos com base em geração de receita. Conforme 

anteriormente destacado, esta hipótese desconsidera a obrigatoriedade de alocação 

de recursos em operações de crédito direcionado, que representam para a maioria 

das instituições retornos inferiores à média de suas carteiras, embora sejam inten-

sas em recursos administrativos. 

Despesas de Inadimplência: As despesas de inadimplência foram calculadas 

com base nas despesas de provisão, ajustadas pelas reversões, sobre o volume total 

de empréstimos. Esta relação define uma taxa de inadimplência que, deduzida da 

taxa de empréstimos, define a taxa efetivamente recebida pelo banco: 
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Aqui permanece o problema já levantado anteriormente quanto ao grau de 

acurácia da taxa de inadimplência  em relação à taxa real de inadimplência. 

Mais uma vez, a limitação em relação à disponibilidade de dados com o necessário 

detalhamento impossibilita que se façam maiores avanços neste sentido. Por outro 

inadt
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lado, este problema estará minimizado se as provisões reportadas pelos bancos fo-

rem consistentes com as classificações de risco determinadas pela Resolução 

2.682/99. 

Cunha Tributária: A cunha tributária sobre a intermediação financeira, além 

de objeto de constantes questionamentos devido a seus impactos sobre a eficiência 

da intermediação, insere uma complexidade proporcional ao número de impostos 

envolvidos. Atualmente, a cunha tributária indireta compreende a contribuição ao 

Programa de Integração Social – PIS (0,65%) e a Contribuição para o Financia-

mento da Seguridade Social – COFINS (3,0% para fins deste estudo, mas elevada 

para 4,0% a partir de setembro de 2003). Além disso, temos o Imposto sobre Ope-

rações Financeiras (IOF). Do ponto de vista da tributação direta, o Imposto de 

Renda – IR (25%) – e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL (9%) – 

incidem sobre a receita dos bancos, sendo funções indiretas, portanto, das taxas de 

inadimplência e das despesas administrativas [9] (COSTA, A. C. A, 2004). 

Entendemos aqui que esses são os componentes comumente aceitos na defini-

ção do spread e que há muito material a esse respeito, de forma que podemos ado-

tar isso como verdade. Entretanto, podemos perceber também que à parte a ina-

dimplência, nenhum outro componente do spread realmente é importante quando 

formos discutir falência. Além disso, a componente falência dentro do spread, pre-

sente de forma implícita na inadimplência, é apenas uma teoria a ser confirmada. 
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5. Modelo 

Introdução 

Uma das idéias que motivaram a nova lei de falências é a de que as conse-

qüências, para o emprestador, das inadimplências que se concretizem definitiva-

mente em não pagamento, têm seus riscos já precificados e incluídos no spread 

bancário. Com isso, a implantação de uma nova lei mais eficiente deveria reduzir o 

spread, já que essas conseqüências estariam em parte mitigadas. 

Após mais de quatro anos de vigência da lei, é natural perguntarmos como 

foram seus impactos efetivos sobre o spread. Seria possível alguma resposta quan-

titativa? 

Essa pergunta motivou este trabalho, cujo objetivo é estudar e investigar 

quantitativamente os impactos efetivos da nova lei de falências sobre o spread 

bancário. 

Mas antes – porque fazer esse trabalho? Qual é sua relevância? 

Em situações de abundância de crédito, como as que ocorreram recentemen-

te, esse debate pode parecer sem importância, mas esse não era o caso nos debates 

sobre a Agenda Perdida ou quando a lei entrou em vigor. Mesmo assim, permane-

ce a questão: como quantificar o impacto de uma medida ou lei da qual se espera 

um efeito econômico? 

Mais ainda, como quantificar impactos? Como quantificar impactos sobre al-

go que possa ser descrito por uma série de tempo e cujo comportamento possa ser 

modelado por regressão linear como função de outras séries? 

A relevância de um trabalho usualmente só pode ser estabelecida com o tem-

po. Talvez uma contribuição possível desse trabalho seja a de responder parcial-
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mente à pergunta acima. As ideias e métodos que usamos aqui podem ser generali-

zados para outros tipos de quantificação de impactos sobre fenômenos, desde que 

eles possam ser descritos por séries de tempo e modelados por regressão linear so-

bre outras séries de tempo. 

Resumidamente, essa quantificação pode ser feita comparando duas médias – 

antes e depois das medidas de impacto.  

Média de quê?  

Precisamos antes de alguma medida da participação percentual das compo-

nentes da regressão que potencialmente possam ser afetadas pelas medidas de im-

pacto sobre o valor da série que se quer medir, para cada um dos pontos das séries 

de tempo. 

Como essas séries refletem variáveis aleatórias, antes é fundamental tomar o 

cuidado de verificar se podemos rejeitar a hipótese de que elas são iguais, o que é 

feito pelo teste Anova. 

Para isso, procuramos obter um modelo válido de estimação deste impacto 

considerando exclusivamente as séries de tempo que, eventualmente, pudessem: 

a) Ser uma componente explicativa do spread associada à precificação do risco de 

inadimplência, e 

b) Ser impactada pela nova lei. 

Assim, as componentes do spread não associadas à precificação do risco de 

inadimplência podem ser consideradas externas ao modelo e representadas pela 

constante C em um modelo que use regressão linear, desde que no período anali-

sado não haja uma mudança estrutural.  
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Dessa forma, teremos por objetivo final uma modelagem estatística aceitável 

para a variação, antes e depois da nova lei, do percentual sobre o spread total da-

quela parcela associada à precificação intangível do risco de não recebimento – in-

tangível porque desconsidera, entre outras coisas, as próprias despesas associadas 

à inadimplência. 

Isso é necessário, válido e até interessante, pois: 

1) Não há informações disponíveis publicamente sobre o valor mensal des-
sas despesas associadas à inadimplência, entre outras; 

2) Essa variável – o percentual da parcela associada à precificação intangível 
do risco sobre o spread total – é a única variável que se espera que seja 
impactada pela nova lei de falência, já que a nova lei altera apenas as con-
seqüências e não o número de não pagamentos;  

3) Estamos interessados apenas em 
a. Responder categoricamente – sim ou não – se a nova lei teve im-

pacto sobre o spread, e 
b. Quantificar, se possível, esse impacto. 

Estaremos assim sacrificando a modelagem da participação do risco no spre-

ad, para nos concentrarmos na variação da participação, no spread, do risco que 

pode ser afetado pela nova lei. Em outras palavras, se modelarmos o spread S por 

uma regressão linear 

S  1 ∑
2

n

if i

 
onde if  são as variáveis que simultaneamente podem influenciar o spread e serem 

influenciadas pela lei, então a variável R dada por  
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que poderia eventualmente modelar a participação do risco no spread, não terá 

qualquer qualidade, porque estaremos cuidando para que quem tenha qualidade se-

ja o impacto da nova lei, modelado pelo número I calculado por  
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Depois Antes ,I R R   

onde AntesR  e DepoisR  são as médias das participações percentuais do risco no spread 

antes e depois da nova lei. 

Assim, as séries mensais escolhidas para o modelo, detalhadas na seção se-

guinte, foram  

 Spread médio total para pessoas jurídicas para empréstimos com recursos li-
vres,  

 Inadimplência entre 15 e 90 dias, 

 Inadimplência de mais de 90 dias, 

 Pedidos de falências, 

 Falências decretadas, 

 Pedidos de concordata ou de recuperação judicial, 

 Concordatas ou recuperações judiciais concedidas. 

Inicialmente, consideramos o período máximo para o qual dispúnhamos de 

dados, de junho de 2000 a outubro de 2009. Posteriormente tivemos que reduzir 

esse período porque confirmamos, pelo teste de Chow, a existência de uma mu-

dança estrutural em outubro de 2008, com o acirramento da crise financeira inter-

nacional. Assim, estudamos 99 observações no período de julho de 2000 a setem-

bro de 2008, com 60 observações antes da nova lei e 39 observações depois. 

Adotamos como razoável a hipótese de que o spread é essencialmente uma 

decisão tomada pelo emprestador, com base nas melhores informações de que dis-

põe no momento, e de que, se o mercado puder ser considerado estável, em cada 

período o emprestador poderá considerar não só informações causais do período 

anterior como também a decisão que tomou no período anterior. 
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Essa hipótese leva a uma modelagem autorregressiva, que eventualmente po-

de ser considerada inadequada. Por essa razão, fizemos nosso estudo com duas 

famílias de modelo, nas quais a componente autorregressiva é ou não incluída. 

Usualmente, o estudo do impacto de uma mudança em um ponto comum a 

várias séries de tempo de um modelo é feito introduzindo-se uma variável dummy 

binária, que vale 0 antes desse ponto e 1 depois dele. Isso é válido se nesse ponto 

não existir também uma mudança estrutural nas séries, e devemos antes descartar 

as partes da série que tenham mudança estrutural nítida. 

A variável dummy geralmente é colocada como uma das variáveis indepen-

dentes de uma regressão linear que procure parametrizar um modelo. Entretanto, 

durante esse trabalho nos ocorreu outro modo de usar a variável dummy de um 

modo implícito.  

Esse outro modo, justificado matematicamente mais adiante, apresentou re-

sultados tão interessantes que decidimos apresentar ao todo quatro modelos, cor-

respondentes às combinações de usar ou não um componente autorregressivo e de 

usar ou não o outro método que propomos. 

Séries estudadas 

As séries escolhidas, relativas somente a pessoas jurídicas no período de 06/2000 a 

10/2009, são: 

 Spread: – Série 8299, Spread médio mensal (pré-fixado, pós-fixado e flutuan-

te) das operações de crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros 

– Total pessoa jurídica – (%). Fonte: BCB-DEPEC. 

 Inad15: Série 7915 – Operações de crédito com recursos livres referenciais pa-

ra taxa de juros – Inadimplência de 15 a 90 dias em relação ao total da modali-

dade – Total pessoa jurídica – (%). Fonte: BCB-DEPEC. 
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 Inad90: Série 7937 – Operações de crédito com recursos livres referenciais pa-

ra taxa de juros – Inadimplência acima de 90 dias em relação ao total da moda-

lidade – Total pessoa jurídica (%). Fonte: BCB-DEPEC. 

 FalcReq: Série obtida a partir das séries “Falências, Recuperações Judiciais e 

Concordatas – Total de Ocorrências” do Serasa e dos dados anuais do IBGE 

sobre número total de empresas em atividade, dividindo em cada mês o total de 

pedidos de falência do Serasa pelo total de empresas em atividade naquele mês 

obtido por interpolação. Fontes: Serasa e IBGE. 

 FalDec: Idem para falência decretada. Fontes: Serasa e IBGE. 

 ConcPed: Idem para pedido de recuperação ou de concordada. Fontes: Serasa 

e IBGE. 

 ConcAc: Idem para recuperação ou concordata concedida. Fontes: Serasa e 

IBGE. 

Metodologia e considerações iniciais 

O Spread é uma decisão tomada pelo emprestador, baseada nas melhores in-

formações de que dispõe no momento. Supondo que no período estudado por um 

modelo o mercado possa ser considerado estável quanto às variáveis não associa-

das à precificação do risco de inadimplência, o emprestador pode considerar que 

no período anterior ele também tomou a melhor decisão com base nos dados de 

que dispunha. Além disso, o emprestador nesse período também dispõe de infor-

mações do período anterior sobre as variáveis associadas à precificação do risco de 

inadimplência. 

Assim, é razoável que uma primeira tentativa de modelagem do spread em 

cada mês k e no período considerado (06/2000 a 10/2009) seja do tipo 

 
Spreadk  0  1Spreadk−1  2Inad15k−1  3Inad90k−1  4FalReck−1 

5FalDeck−1  6ConcPedk−1  7ConcAck−1.
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Essa e as demais modelagens estão na Tabela 1, expressas na metalinguagem 

interna do programa E-Views 4.0, no qual o tratamento estatístico foi feito. 

Depois de eliminar variáveis redundantes pelo teste da estatística de razão de 

verossimilhança, procurando ao mesmo tempo um modelo aceitável para o perío-

do todo, obtivemos o modelo inicial, apresentado na Tabela 2. 

O passo seguinte foi verificar se haveria alguma mudança estrutural no perío-

do estudado, usando este modelo. Ela foi confirmada para 10/2008 (acirramento da 

crise financeira internacional), usando o Teste de Chow (Tabela 2). 

Em função do Teste de Chow, restringimos o período de estudo para o perío-

do que vai de julho de 2000 a setembro de 2008. Assim, estudamos 99 observa-

ções no período de julho de 2000 a setembro de 2008, com 60 observações antes 

da nova lei e 39 observações depois. 

Para cada modelo, definimos duas séries  e  correspondentes às 

participações percentuais mensais médias do risco no spread, estimadas pelo mo-

delo antes e depois da nova lei, e que são dadas por 

AntesR DepoisR

Antes Antes
AnR tes

Antes

S C

S


  e 

Depois Depois
Depois

Depois

S C
R

S




R

, onde S é a série de valores observados de spread antes e 

depois da nova lei, C é o valor da constante estimada pelo modelo antes e depois 

da nova lei, e onde as séries R se referem aos períodos antes e depois da nova lei, 

de modo que  e são séries com 60 e 39 observações respectivamente. 

Com isso, podemos fazer um teste de hipótese para verificar se essas duas séries 

têm a mesma média, e, caso não tenham, comparar suas médias, de modo que essa 

diferença entre médias corresponda ao impacto 

Antes DepoisR

Depois AntesI R R  . Em cada mode-
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C

lo, chamamos de CA e CD os números estimados pelo modelo que correspondem 

a  e . Antes DepoisC

É crucial relembrar aqui que as séries  e  AntesR DepoisR não são boas estimações 

para uma série representando a participação do risco no spread para cada mês por-

que elas não foram construídas com essa intenção, e sim com a intenção de que o 

estimador de impacto Depois AntesI R R   fosse de boa qualidade. 

Todas as regressões lineares no método de quadrados mínimos foram feitas 

com a correção de Newey-West, a fim de produzir erros padrão robustos, consis-

tentes com heterocedasticidade e autocorrelação. Além disso, dentre as variáveis 

propostas como candidatas em cada modelo, eliminamos as redundantes, usando 

em combinação o teste da estatística de razão de verossimilhança e o critério adi-

cional de obter o melhor modelo considerando simultaneamente: 

 R-Quadrado,  

 A correlação serial medida pelo teste de multiplicadores de Breusch-Godfrey 

Lagrange (Teste LM),  

 A heterocedasticidade, medida pelo Teste de White, 

 O valor do teste Anova comparando as médias das duas séries AntesR  e DepoisR . 

O primeiro modelo que estudamos usa as variáveis propostas, junto com a 

variável dummy Lei e não usa um componente autorregressivo. A variável Lei foi 

usada de modo implícito, pela declaração de duas variáveis, CA e CD, definidas 

por  e CD , e que correspondem à parte exógena C em 

cada período, antes e depois da nova lei,  e . Chamamos esse modelo 

de Modelo Dummy Sem Autorregressão, mostrado na Tabela 3. 

 Le  1 *i CCA *Lei C

CAntes DepoisC
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C

i

O segundo modelo estudado é idêntico ao primeiro, mas nesse modelo permi-

timos que uma das variáveis explicativas fosse o spread do período anterior. Cha-

mamos esse modelo de Modelo Dummy Autorregressivo, mostrado na Tabela 4. 

O terceiro e quarto modelos também usam a variável dummy de modo implí-

cito, só que agora ela é utilizada mais extensivamente, para estimar não apenas a 

parte exógena C em cada período, antes e depois da nova lei,  e , como 

também os coeficientes de todas as demais variáveis explicativas. Em outras pala-

vras, se antes o spread era estimado por regressão linear usando uma constante C e 

várias séries 

Antes DepoisC

f , pela equação 
1

i i
i

S C f
n




  , agora ele passa a ser estimado por 

 

 

Antes Depois
1 1

Antes

Depois

1 *

*

1 *

*

n n

i i i i
i i

i i

i i

S C C g h

C Lei C

C Lei C

g Lei f

h Lei f

 
 

    

  



  
 



 

 

e isso é tão válido quanto a regressão anterior
1

n

i i
i

S C f


  , porque para cada i, 

os termos e  são definidos de tal forma que eles não apenas são linearmente 

independentes como seu produto escalar é 1, isto é, são ortogonais.  

ig ih

As variáveis relativas a períodos antes e depois da nova lei terminam com A ou D. 

Assim, esse modo mais extensivo de estimar parâmetros antes e depois da nova lei 

mais gera dois modelos, com ou sem a presença de um componente autorregressi-

vo, nos modelos que denominamos Modelo das Variáveis Divididas Sem Autorre-

gressão (Tabela 5) e Modelo Autorregressivo das Variáveis Divididas (Tabela 6). 

Apresentamos na seção seguinte um resumo comparativo dos resultados de cada 

um dos quatro modelos e uma primeira interpretação dos resultados. 
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Interpretação do Modelo 

Na tabela abaixo, R² é o valor obtido pelo modelo para R-Quadrado, I é o 

impacto da lei medido por Depois AntesI R R  , e Anova é o resultado do teste Anova 

comparando as médias AnR tes  e DepoisR  das séries  e . AntesR DepoisR

 R² 
Depois Antes

I

R R


 Anova 

Modelo Dummy  
Sem Autorregressão 

0,4573 0,3120 0,0008 

Modelo Dummy  
Autorregressivo 

0,7769 0,0602 0,0050 

Modelo das Variáveis Divididas Sem 
Autorregressão 

0,4824 0,3776 0,0001 

Modelo Autorregressivo das  
Variáveis Divididas 

0,7797 0,1209 0,0000 

 

Os quatro modelos consistentemente apresentaram uma resposta afirmativa à 

pergunta: “A nova lei teve impacto sobre o spread?”. A quantificação desse impac-

to positivo, medido por I, foi estimada pelos modelos entre um mínimo de 6% e 

um máximo de 38%.  

A escolha de qual modelo adotar não é tão importante quanto observar que o 

impacto foi quantitativamente significativo em todos os modelos, e que as estima-

ções deste impacto foram estatisticamente significativas em todos os modelos. 

Frisamos novamente que a construção dos modelos não tentou, e provavel-

mente não consegue, explicar a parcela da precificação do risco do spread, e sim 

procurou fazer cada modelo de modo a estatisticamente quantificar bem o impacto 

da nova lei sobre a “parcela impactável” pela nova lei, ou a variação dessa parcela 

antes e depois da nova lei. 
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6. Conclusões 

A proposta desse trabalho foi a de verificar se era válido o argumento dos a-

gentes econômicos em defesa de uma nova Lei de Falências, argumento relaciona-

do à ideia de uma “Agenda Perdida”, de que uma nova lei provocaria uma redução 

do impacto dos riscos de inadimplência na formação do spread. Para isso, partimos 

do entendimento da relação entre economia e direito, e de como melhoras nos fun-

damentos legais (contratos) podem ter impacto positivo nos aspectos econômicos / 

sociais. 

Olhando as diferenças entre o Decreto-Lei 7.662 (antiga lei de falências) e a 

Lei 11.101 (lei de falências atual), vimos que em uma visão mais macro os pontos 

positivos foram vários, já que a recuperação do capital do emprestador se tornava 

mais eficiente. Ainda assim, faltavam indicações quantitativas de que o efeito na 

recuperação do crédito teria um efeito direto no spread.  

Procuramos então entender como o mercado de crédito brasileiro se comporta 

e como os bancos – formadores do spread – vêem o risco de não pagamento nas 

operações. Isso possibilitou análises razoáveis sugerindo que não só o risco de não 

pagamento de curto prazo era controlado, como também o risco de não pagamen-

to, conforme o tipo de mercado e de setor de atuação. O não pagamento era con-

trolado, e isso acontecia nos três níveis de mercado de crédito que conhecemos. 

Procuramos então definir quais componentes do spread seriam explicativas 

desse risco de não pagamento, pelo evento da falência. Retiramos da decomposi-

ção usual do spread a idéia de que as falências teriam relação apenas com a variá-

vel inadimplência, já que nenhuma das demais variáveis parecia ter relação possí-

vel com a falência. 



42 

 

Assim, pudemos desenhar modelos equacionando as questões sobre a falên-

cia e o spread, onde a inadimplência passava a ser também diretamente uma com-

ponente explicativa do spread. Usamos duas séries de inadimplência, uma superior 

a 90 dias e outra inferior, mas isso ainda não era suficiente, pois estaríamos assim 

assumindo a priori que a relação entre inadimplência e falências é direta, bastando 

assim considerar uma delas – mas sem nenhum teste estatístico que indicasse que 

essa relação era plausível. Criamos duas variáveis baseadas nas falências e con-

cordatas solicitadas e decretadas, de forma a permitir que uma relação indireta e-

ventualmente ficasse mais explícita. 

Nos quatro modelos finais estudados, alguns se mostraram adequados apenas 

com as séries de inadimplência, outros necessitaram também das séries associadas 

à falência. No conjunto, nos pareceu claro que a componente risco de inadimplên-

cia/falência sobre  o spread tem um caráter de decisão do agente econômico, e que 

este pode usar qualquer das informações associadas às quatro séries, de inadim-

plência e falência, como elemento independente e parcialmente preditivo do risco. 

Assim, em qualquer modelagem futura seria recomendável não supor a priori que 

qualquer uma das séries – por exemplo, falências requeridas – pode ser preditiva 

de outra, como falências concedidas. Somente pela regressão linear podemos uma 

ou outra variável, por meio do teste de máxima verossimilhança. 

Mais importante, em cada um dos quatro modelos, comparando as médias, 

antes e depois da lei, das participações do risco de não pagamento sobre o total do 

spread no mês, foi possível rejeitar a hipótese de que essas médias eram iguais, 

com probabilidade maior que 99%. Em outras palavras, o impacto da lei foi real. 
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Essa conclusão é importante porque é uma indicação quantitativa e estatística 

de que a lei de falências de fato teve impacto sobre o spread, confirmando a expec-

tativa teórica de que isso deveria ocorrer. 

Se antes não sabíamos até que ponto os problemas da lei antiga eram uma 

desculpa que permitia aos bancos cobrar juros excessivamente altos, e até que pon-

to o efeito da lei já era sabido, poderemos daqui por diante, como bônus, usar aná-

lises quantitativas como as desse trabalho para quantificar exageros, possivelmente 

com séries melhores e mais detalhadas. 
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8. Apêndice – Tabelas de Modelos e Resultados 

Tabela 1 – Modelagem 

 Séries Auxiliares
SpreadR = Spread(‐1)
Inad15R = Inad15(‐1)
Inad90R = Inad90(‐1)
FalReqR = FalReq(‐1)
FalDecR = FalDec(‐1)
ConcPedR = ConcPed(‐1)
ConcAcR = ConcAc(‐1)
Lei = 0 2000M07 2005M06
Lei = 1 2005M07 2009M10
CA = 1 – Lei
CD = Lei
SpreadA = (1 – Lei)*SpreadR
SpreadD = Lei*SpreadR
Inad15A = (1 – Lei)*Inad15R
Inad15D = Lei*Inad15R 
Inad90A = (1 – Lei)*Inad90R
Inad90D = Lei* Inad90R
FalReqA = (1 – Lei)*FalReqR
FalReqD = Lei*FalReqR

FalDecA = (1 – Lei)*FalDecR
FalDecD = Lei*FalDecR
ConcPedA = (1 – Lei)*ConcPedR
ConcPedD = Lei*ConcPedR
ConcAcA = (1 – Lei)*ConcAcR
ConcAcD = Lei*ConcAcR

Periodo Inicial: 2000M07 2009M10

Variáveis Iniciais:
Spread C SpreadR Inad15R Inad90R 
FalReqR FalDecR ConcPedR ConcAcR

Modelo Inicial
Spread C SpreadR Inad90R ConcPedR 

Teste Chow: 2008M10

Restrição do Período:
2000m07 2008m09

Modelos

Dummy Sem Autorregressão
Spread CA CD SpreadR Inad90R

Séries Auxiliares:
Participação do Risco no Spread
Periodo Dummy Auxiliar: 2000m07 2008m09

_D_PA = (Spread ‐ read 0.13774360478883*CA)/Sp
‐ ‐ ‐39) _D_PD = (Spread(  0.149308272977842*CD)/Spread( 39)

Dummy Autorregressivo
Spread C SpreadR Inad15R Inad90R 
FalReqR FalDecR ConcPedR ConcAcR

Séries Auxiliares:
Participação do Risco no Spread

 

Periodo Dummy Auxiliar: 2000m07 2008m09
_DAR_PA = (Spread ‐ 0.0335777707589381*CA)/Spread
_DAR_PD = (Spread(‐39) ‐ 0.0328970768370353*CD)/Spread( ‐39)

Variáveis Divididas Sem Autorregressão
Spread CA CD Inad90R FalReqR 

Séries Auxiliares:
Participação do Risco no Spread

Periodo Dummy Auxiliar: 2000m07 2008m09
_S_PA = (Spread ‐ 0.135470759112911*CA)/Spread
_S_PD = (Spread(‐39) ‐ 0.162491360153951*CD)/ Spread(‐39) 

 
 

Variáveis Divididas Autorregressivo
Spread CA CD SpreadA SpreadD Inad90A Inad90D 

Séries Auxiliares:
Participação do Risco no Spread
Periodo Dummy Auxiliar: 2000m07 2008m09

_SAR_PA = (Spread ‐ 0.0318928370740682*CA)/Spread
_SAR_PD = (Spread(‐39) ‐ 0.0453202126784165*CD)/Spread( ‐39)

Séries Auxiliares
 Participação do Risco no Spread

Dummy  Periodo  Auxiliar: 2000m07 2008m09

_S_PA = (Spread ‐ 0.135470759112911*CA)/Spread
_S_PD = (Spread(‐39) ‐ 0.162491360153951*CD)/ Spread(‐39)

_D_PA = (Spread ‐ 0.13774360478883*CA)/Spread
_D_PD = (Spread(‐39) ‐ 0.149308272977842*CD)/Spread(‐39) 

_DAR_PA = (Spread ‐ 0.0335777707589381*CA)/Spread

_DAR_PD = (Spread(‐39) ‐ 0.0328970768370353*CD)/Spread(‐39)

_SAR_PA = (Spread ‐ 0.0318928370740682*CA)/Spread
_SAR_PD = (Spread(‐39) ‐ 0.0453202126784165*CD)/Spread(‐39)   
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Tabela 2 – Modelo Inicial e Teste de Chow 

 Correlation Matr ix

SPREAD SPREADR IN AD15R INAD90R FALREQR FALDECR CONCPEDR CON CACR

SPREAD  1.000000  0.934340  0.148086 -0.304159 -0.170053 -0.411292  0.597788  0.612116
SPREADR  0.934340  1.000000  0.218513 -0.251561 -0.175354 -0.415975  0.589254  0.626336
IN AD15R  0.148086  0.218513  1.000000  0.582569  0.251435  0.292071  0.338367  0.304446
IN AD90R -0.304159 -0.251561  0.582569  1.000000  0.184043  0.424117  0.152086  0.158241

FALREQR -0.170053 -0.175354  0.251435  0.184043  1.000000  0.841122 -0.231448 -0.211827
FALDECR -0.411292 -0.415975  0.292071  0.424117  0.841122  1.000000 -0.296418 -0.245847

CONCPEDR  0.597788  0.589254  0.338367  0.152086 -0.231448 -0.296418  1.000000  0.830030
CON CACR  0.612116  0.626336  0.304446  0.158241 -0.211827 -0.245847  0.830030  1.000000

Dependent Variable: SPREAD
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 07:19
Sample (adjusted): 2000M07 2009M10
Included observations: 112 after adjustments
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=4)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.024444 0.007383 3.310729 0.0013
SPREADR 0.844323 0.053693 15.72504 0.0000
INAD90R -0.237634 0.068988 -3.444562 0.0008

CONCPEDR 7.814087 3.037390 2.572632 0.0115

R-squared 0.886742     Mean dependent var 0.140752
Adjusted R-squared 0.883596     S.D. dependent var 0.019434
S.E. of regression 0.006631     Akaike info criterion -7.159170
Sum squared resid 0.004748     Schwarz criterion -7.062081
Log likelihood 404.9135     F-statistic 281.8594
Durbin-Watson stat 2.057627     Prob(F-statistic) 0.000000

Chow Breakpoint Test: 2008M10 

F-statistic 7.600211     Probability 0.000021
Log likelihood ratio 28.72082     Probability 0.000009
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Tabela 3 – Modelo Dummy Sem Autorregressão 

  Dependent Variable: SPREAD
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 11:16
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.137744 0.004386 31.40547 0.0000
CD 0.149308 0.002842 52.53150 0.0000

INAD90R -0.764953 0.096259 -7.946784 0.0000
FALREQR 0.675315 0.225856 2.990020 0.0036

R-squared 0.457310     Mean dependent var 0.135354
Adjusted R-squared 0.440173     S.D. dependent var 0.013109
S.E. of regression 0.009808     Akaike info criterion -6.371612
Sum squared resid 0.009139     Schwarz criterion -6.266759
Log likel ihood 319.3948     Durbin-Watson stat 0.702226

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 35.63332     Probability 0.000000
Obs*R-squared 42.95089     Probability 0.000000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:20
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.004393 0.003718 1.181520 0.2404
CD 0.001720 0.002350 0.731917 0.4661

INAD90R -0.029048 0.084222 -0.344900 0.7309
FALREQR -0.132245 0.097006 -1.363264 0.1761
RESID(-1) 0.607262 0.102423 5.928977 0.0000
RESID(-2) 0.093491 0.104301 0.896359 0.3724

R-squared 0.433847     Mean dependent var 9.08E-18
Adjusted R-squared 0.403409     S.D. dependent var 0.009657
S.E. of regression 0.007459     Akaike info criterion -6.900099
Sum squared resid 0.005174     Schwarz criterion -6.742819
Log likel ihood 347.5549     Durbin-Watson stat 1.819830

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 2.805468     Probability 0.008026
Obs*R-squared 19.76038     Probability 0.011282

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:19
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.30E-06 0.000141 -0.044726 0.9644
CA -0.000410 0.000239 -1.712134 0.0903

CA*INAD90R 0.016592 0.015411 1.076637 0.2845
CA*FALREQR 0.016369 0.015070 1.086159 0.2803
CD*INAD90R 0.004829 0.011935 0.404617 0.6867

CD*FALREQR 0.012158 0.008611 1.411891 0.1614
INAD90R^2 -0.157712 0.302124 -0.522011 0.6029

INAD90R*FALREQR -0.311742 0.330864 -0.942207 0.3486
FALREQR^2 0.004559 0.197199 0.023116 0.9816

R-squared 0.199600     Mean dependent var 9.23E-05
Adjusted R-squared 0.128453     S.D. dependent var 0.000188
S.E. of regression 0.000176     Akaike info criterion -14.36899
Sum squared resid 2.78E-06     Schwarz criterion -14.13307
Log likelihood 720.2649     F-statistic 2.805468
Durbin-Watson stat 1.376916     Prob(F-statistic) 0.008026

Correlation Matrix

CA CD

CA  1.000000 -1.000000
CD -1.000000  1.000000

Test for Equality of Means Between Series
Date: 12/16/09   Time: 15:01
Sample (adjusted): 2003M 09 2008M09
Included observations: 61 after adjustments

Method df Value Probabil ity

t-test 120 3.429603 0.0008
Anova F-statistic (1, 120) 11.76217 0.0008

Analysis of Variance

Source of Var iation df Sum of Sq. Mean Sq.

Betw een 1 2.969408 2.969408
Within 120 30.29448 0.252454

Total 121 33.26389 0.274908

Category Statistics

Std. Err.
Variable Count Mean Std. Dev. of Mean
_D_PA 61 0.636683 0.488323 0.062523
_D_PD 61 0.324661 0.516186 0.066091

All 122 0.480672 0.524317 0.047469  
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Tabela 4 – Modelo Dummy Autorregressivo 

  Dependent Variable: SPREAD
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 11:13
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.033578 0.006965 4.821080 0.0000
CD 0.032897 0.006644 4.951704 0.0000

SPREADR 0.798107 0.041996 19.00430 0.0000
INAD90R -0.225289 0.059656 -3.776467 0.0003

R-squared 0.776853     Mean dependent var 0.135354
Adjusted R-squared 0.769806     S.D. dependent var 0.013109
S.E. of regression 0.006289     Akaike info criterion -7.260317
Sum squared resid 0.003758     Schwarz criterion -7.155464
Log likel ihood 363.3857     Durbin-Watson stat 2.097464

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.953450     Probability 0.389144
Obs*R-squared 1.989141     Probability 0.369882

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:26
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.004902 0.012336 0.397347 0.6920
CD 0.004863 0.012165 0.399741 0.6903

SPREADR -0.031338 0.078599 -0.398710 0.6910
INAD90R -0.024912 0.090886 -0.274105 0.7846
RESID(-1) -0.009515 0.132551 -0.071781 0.9429
RESID(-2) 0.152981 0.121781 1.256194 0.2122

R-squared 0.020092     Mean dependent var 1.38E-17
Adjusted R-squared -0.032591     S.D. dependent var 0.006192
S.E. of regression 0.006293     Akaike info criterion -7.240210
Sum squared resid 0.003682     Schwarz criterion -7.082930
Log likel ihood 364.3904     Durbin-Watson stat 2.016292

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.369133     Probability 0.934271
Obs*R-squared 3.145170     Probability 0.924920

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:24
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.000586 0.001356 -0.432351 0.6665
CA -0.000488 0.000336 -1.452611 0.1498

CA*SPREADR 0.011302 0.018208 0.620722 0.5364
CA*INAD90R 0.022581 0.019906 1.134362 0.2597

CD*SPREADR 0.008250 0.017105 0.482343 0.6307
CD*INAD90R 0.017724 0.019022 0.931769 0.3539
SPREADR^2 -0.028329 0.057389 -0.493637 0.6228

SPREADR*INAD90R -0.103673 0.112361 -0.922678 0.3586
INAD90R^2 -0.140193 0.138124 -1.014976 0.3128

R-squared 0.031769     Mean dependent var 3.80E-05
Adjusted R-squared -0.054296     S.D. dependent var 0.000130
S.E. of regression 0.000133     Akaike info criterion -14.91907
Sum squared resid 1.60E-06     Schwarz criterion -14.68315
Log likelihood 747.4940     F-statistic 0.369133
Durbin-Watson stat 1.689562     Prob(F-statistic) 0.934271

Correlation Matrix

CA CD

CA  1.000000 -1.000000
CD -1.000000  1.000000

Test for Equality of Means Between Series
Date: 12/16/09   Time: 15:06
Sample (adjusted): 2003M 09 2008M09
Included observations: 61 after adjustments

Method df Value Probabil ity

t-test 120 2.857355 0.0050
Anova F-statistic (1, 120) 8.164475 0.0050

Analysis of Variance

Source of Var iation df Sum of Sq. Mean Sq.

Betw een 1 0.110649 0.110649
Within 120 1.626300 0.013552

Total 121 1.736949 0.014355

Category Statistics

Std. Err.
Variable Count Mean Std. Dev. of Mean

_DAR_PA 61 0.911434 0.119039 0.015241
_DAR_PD 61 0.851203 0.113731 0.014562

All 122 0.881318 0.119812 0.010847  
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Tabela 5 – Modelo das Variáveis Divididas Sem Autorregressão 
 Dependent Variable: SPREAD

Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 11:23
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.135471 0.004403 30.77015 0.0000
CD 0.162491 0.006632 24.50114 0.0000

INAD90A -0.747876 0.094162 -7.942444 0.0000
INAD90D -0.995758 0.302648 -3.290154 0.0014
FALREQA 0.741713 0.229845 3.227015 0.0017
FALDECD -1.144674 0.825274 -1.387023 0.1688

R-squared 0.482403     Mean dependent var 0.135354
Adjusted R-squared 0.454575     S.D. dependent var 0.013109
S.E. of regression 0.009681     Akaike info criterion -6.378548
Sum squared resid 0.008717     Schwarz criterion -6.221268
Log likelihood 321.7381     Durbin-Watson stat 0.727141

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 33.08522     Probability 0.000000
Obs*R-squared 41.68006     Probability 0.000000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:30
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.003989 0.003812 1.046503 0.2981
CD 0.003618 0.007685 0.470804 0.6389

INAD90A -0.023163 0.086937 -0.266434 0.7905
INAD90D -0.140747 0.334306 -0.421014 0.6747
FALREQA -0.122927 0.100222 -1.226552 0.2232
FALDECD -0.134198 1.170136 -0.114685 0.9089
RESID(-1) 0.579991 0.103932 5.580459 0.0000
RESID(-2) 0.114421 0.105767 1.081817 0.2822

R-squared 0.421011     Mean dependent var 1.27E-17
Adjusted R-squared 0.376473     S.D. dependent var 0.009431
S.E. of regression 0.007447     Akaike info criterion -6.884615
Sum squared resid 0.005047     Schwarz criterion -6.674909
Log likelihood 348.7885     Durbin-Watson stat 1.827591

Correlation Matrix

CA CD INAD90A INAD90D FALREQA FALDECD

CA  1.000000 -1.000000  0.847165 -0.978744  0.866664 -0.911077
CD -1.000000  1.000000 -0.847165  0.978744 -0.866664  0.911077

INAD90A  0.847165 -0.847165  1.000000 -0.829158  0.730626 -0.771833
INAD90D -0.978744  0.978744 -0.829158  1.000000 -0.848242  0.909753
FALREQA  0.866664 -0.866664  0.730626 -0.848242  1.000000 -0.789598
FALDECD -0.911077  0.911077 -0.771833  0.909753 -0.789598  1.000000

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.924346     Probability 0.046772
Obs*R-squared 19.37372     Probability 0.054706

Test Equation:
Dependent Variable: RESID̂ 2
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:29
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.001443 0.000630 -2.291989 0.0243
CA 0.001015 0.000722 1.406640 0.1631

CA*INAD90A 0.017241 0.015884 1.085444 0.2807
CA*FALREQA 0.016698 0.016539 1.009617 0.3155
CD*INAD90D 0.133174 0.056547 2.355103 0.0208
CD*FALDECD 0.003132 0.041232 0.075954 0.9396

INAD90A 2̂ -0.197957 0.307142 -0.644513 0.5209
INAD90A*FALREQA -0.228616 0.317418 -0.720237 0.4733

INAD90D^2 -2.803117 1.174455 -2.386737 0.0192
INAD90D*FALDECD -1.281929 1.278626 -1.002583 0.3188

FALREQÂ 2 -0.046013 0.220746 -0.208444 0.8354
FALDECD^2 2.793909 4.843482 0.576839 0.5655

R-squared 0.195694     Mean dependent var 8.80E-05
Adjusted R-squared 0.094000     S.D. dependent var 0.000189
S.E. of regression 0.000180     Akaike info criterion -14.29579
Sum squared resid 2.81E-06     Schwarz criterion -13.98123
Log likelihood 719.6417     F-statistic 1.924346
Durbin-Watson stat 1.320022     Prob(F-statistic) 0.046772

Test for Equality of Means Between Series
Date: 12/16/09   Time: 14:59
Sample (adjusted): 2003M09 2008M09
Included observations: 61 after adjustments

Method df Value Probability

t-test 120 3.990804 0.0001
Anova F-statistic (1, 120) 15.92652 0.0001

Analysis of Variance

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 4.349790 4.349790
Within 120 32.77395 0.273116

Total 121 37.12374 0.306808

Category Statistics

Std. Err.
Variable Count Mean Std. Dev. of Mean
_S_PA 61 0.642678 0.480266 0.061492
_S_PD 61 0.265033 0.561763 0.071926

All 122 0.453855 0.553902 0.050148  
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Tabela 6 – Modelo Autorregressivo das Variáveis Divididas 
 Dependent Variable: SPREAD

Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 11:21
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.031893 0.007429 4.293007 0.0000
CD 0.045320 0.017936 2.526835 0.0132

SPREADA 0.806151 0.045140 17.85884 0.0000
SPREADD 0.750137 0.108323 6.925011 0.0000
INAD90A -0.203809 0.060690 -3.358213 0.0011
INAD90D -0.487470 0.193844 -2.514750 0.0136

R-squared 0.778853     Mean dependent var 0.135354
Adjusted R-squared 0.766964     S.D. dependent var 0.013109
S.E. of regression 0.006328     Akaike info criterion -7.228920
Sum squared resid 0.003724     Schwarz criterion -7.071640
Log likel ihood 363.8315     Durbin-Watson stat 2.114664

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.885623     Probability 0.415981
Obs*R-squared 1.890170     Probability 0.388647

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:34
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

CA 0.003477 0.012686 0.274121 0.7846
CD 0.005070 0.025338 0.200089 0.8419

SPREADA -0.022351 0.081055 -0.275749 0.7834
SPREADD -0.030210 0.158085 -0.191100 0.8489
INAD90A -0.017106 0.093415 -0.183116 0.8551
INAD90D -0.041486 0.307899 -0.134738 0.8931
RESID(-1) -0.025329 0.135350 -0.187139 0.8520
RESID(-2) 0.141945 0.123741 1.147121 0.2543

R-squared 0.019093     Mean dependent var 8.60E-18
Adjusted R-squared -0.056362     S.D. dependent var 0.006165
S.E. of regression 0.006336     Akaike info criterion -7.207793
Sum squared resid 0.003653     Schwarz criterion -6.998086
Log likel ihood 364.7857     Durbin-Watson stat 2.012754

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.327494    Probability 0.977654
Obs*R-squared 3.936330    Probability 0.971743

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/16/09   Time: 12:33
Sample: 2000M07 2008M09
Included observations: 99
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.006188 0.001998 3.096960 0.0026
CA -0.007602 0.002513 -3.024567 0.0033

CA*SPREADA 0.015101 0.018371 0.821995 0.4133
CA*INAD90A 0.028605 0.020424 1.400525 0.1649

CD*SPREADD -0.070915 0.023687 -2.993875 0.0036
CD*INAD90D -0.116062 0.047363 -2.450450 0.0163
SPREADA^2 -0.038321 0.058090 -0.659677 0.5112

SPREADA*INAD90A -0.141947 0.115789 -1.225906 0.2235
SPREADD^2 0.199513 0.074725 2.669976 0.0091

SPREADD*INAD90D 0.720920 0.267674 2.693283 0.0085
INAD90A^2 -0.157124 0.142997 -1.098792 0.2749
INAD90D^2 0.357282 0.266243 1.341938 0.1831

R-squared 0.039761    Mean dependent var 3.76E-05
Adjusted R-squared -0.081649    S.D. dependent var 0.000130
S.E. of regression 0.000135    Akaike info criterion -14.86416
Sum squared resid 1.59E-06    Schwarz criterion -14.54960
Log likelihood 747.7759    F-statistic 0.327494
Durbin-Watson stat 1.658983     Prob(F-statistic) 0.977654

Correlation Matrix

CA CD SPREADA SPREADD INAD90A INAD90D

CA  1.000000 -1.000000  0.983645 -0.997353  0.847165 -0.978744
CD -1.000000  1.000000 -0.983645  0.997353 -0.847165  0.978744

SPREADA  0.983645 -0.983645  1.000000 -0.981041  0.786227 -0.962736
SPREADD -0.997353  0.997353 -0.981041  1.000000 -0.844923  0.970720
INAD90A  0.847165 -0.847165  0.786227 -0.844923  1.000000 -0.829158
INAD90D -0.978744  0.978744 -0.962736  0.970720 -0.829158  1.000000

Test for Equality of Means Between Series
Date: 12/16/09   Time: 14:55
Sample (adjusted): 2003M09 2008M09
Included observations: 61 after ad justments

Method df Value Probability

t-test 120 4.885729 0.0000
Anova F-statistic (1, 120) 23.87035 0.0000

Analysis of Variance

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq.

Between 1 0.445570 0.445570
Within 120 2.239949 0.018666

Total 121 2.685519 0.022194

Category Statistics

Std. Err.
Variable Count Mean Std. Dev. of Mean

_SAR_PA 61 0.915878 0.113065 0.014477
_SAR_PD 61 0.795011 0.156680 0.020061

All 122 0.855445 0.148978 0.013488  
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