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Resumo 
 

Os altos spreads bancários verificados no Brasil têm influência direta sobre aspectos como a 

disponibilização de crédito e o crescimento da economia. Assim, este trabalho procura 

analisar os vários pontos que tangenciam esse assunto, principalmente reconhecendo os 

determinantes responsáveis pela sua magnitude. Constata-se que o spread bancário apresenta 

uma estrutura bastante oscilante, variando de acordo com o tipo de crédito e com o tipo de 

tomador. Paralelamente, a dissertação dedica-se à investigação da concentração do setor 

através do índice de Herfindahl, sendo verificado que a indústria bancária no Brasil, em uma 

comparação internacional, é um mercado desconcentrado. Por fim foram analisados quais 

determinantes são responsáveis pela magnitude do spread. Os resultados gerais mostram que 

os determinantes do spread analisados pelo presente trabalho apresentaram uma alta 

associação com o spread, denunciando que o modelo foi bem especificado. Numa análise 

geral (pessoa física e pessoa jurídica) destacaram-se a taxa SELIC e a inadimplência do setor. 

Numa análise por tipo de tomador, foi verificado que o spread pessoa física é determinado 

principalmente pela inadimplência, receita com tarifas e a tributação. Quanto ao spread pessoa 

jurídica destacaram-se a receita com tarifas, a tributação e as despesas administrativas. 

 

Palavras-Chaves: Crédito. Spread. Bancos 



 
 

 

Abstract 
 

The high bank spreads verified in Brazil has direct influence on aspects like the range of 

credit and the economic growth. Thus, this work analyses the many aspects that by pass this 

subject, especially recognizing the determinants responsible for its greatness. We discover 

that the bank spread shows a very oscillating structure, ranging accordingly to the type of 

credit and receiver. Parallelly, this dissertation devotes to the investigation of the 

concentration of the sector through the Herfindahl`s index, been verified that the bank 

industry in Brazil, in an international comparison, is a desconcentraded market. Finally, it has 

been analyzed which determinants are responsible for the greatness of the spread. The general 

results shows that the determinants of the spread analyzed at the present work presented a 

high association with the spread, denouncing that the model was well specified. In a general 

analysis (personal account and business account) distinguishes itself the SELIC and the 

default of the sector. In an analysis by the kind of receiver, it was verified that the personal 

account bank spread is determined especially by the spread, default, revenue with tariff and 

taxation. As for the business account stands out the revenue with charges, taxation and the 

administrative expenses.  

 

Key-words: Credit. Spread. Banks 
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1 Introdução 

 
O presente capítulo apresenta os aspectos introdutórios deste trabalho, ressaltando 

alguns pontos básicos relacionados com o spread bancário no Brasil. Também é apresentado 

o problema de pesquisa, servindo como norte para os questionamentos desta dissertação. 

Além dos aspectos que justificam este estudo, são traçados também seus objetivos (geral e 

específicos) de maneira a estruturar as ações dessa dissertação. Por fim é exposta a estrutura 

do trabalho. 

 

1.1 Apresentação 

Alvo constante das discussões econômicas no Brasil, a questão do spread bancário 

tem ganhado grande relevância nas duas últimas décadas, principalmente devido aos níveis 

elevados das taxas de empréstimos bancários. Os altos spreads verificados não se resumem 

apenas ao valor pago pela intermediação financeira, mas influenciam decisivamente em 

outros aspectos econômicos importantes, como a questão da disponibilização do crédito e do 

crescimento do país. Afanassieff et al. (2001) afirmam que o sistema bancário brasileiro tem 

tradicionalmente sido caracterizado por altas taxas de empréstimos e, em contrapartida, baixa 

quantidade de crédito disponibilizada. O gráfico 1.1 ratifica essa posição mostrando a 

evolução da relação crédito/PIB de março de 1999 a março de 2008. 

 

Gráfico 1.1 Relação Crédito/PIB  
Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central. 
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Nota-se, a partir de 2004, uma melhora significativa na relação crédito/PIB brasileira, 

passando de 24% naquele ano para 38% em março de 2008. No entanto, apesar desse 

aumento, essa relação está longe de colocar o país em patamares internacionais. O gráfico 1.2 

apresenta uma comparação da relação crédito/PIB entre algumas economias do mundo. 
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Gráfico 1.2 Relação Crédito/PIB no Mundo em 2005 
Fonte: World Bank (2006). 
 

Como pode ser visto em 2005, países como EUA e Japão, que possuem economias 

avançadas, apresentavam uma relação crédito/PIB na ordem de 190%. Já a relação 

crédito/PIB no Brasil era da ordem de 28%, menor do que países como Chile, Hong Kong e 

África do Sul, que apresentaram taxas de 82%, 146% e 144% respectivamente. 

Além do mais, alguns autores apontam para a importância dessa relação. Troster 

(2005) afirma que as estatísticas mundiais mostram uma correlação muito forte entre spread 

bancário, custos bancários e a relação crédito/PIB. Oreiro et al.. (2006) apresentam que um dos 

principais fatores que impedem o crescimento do crédito no Brasil são as elevadíssimas taxas de 

juros dos empréstimos que têm sido praticadas no país, que explica, ao menos em parte, o alto 

spread verificado.  

Já segundo Costa (2004), no Brasil, onde o mercado de capitais ainda responde por 

uma parcela restrita de financiamento privado, apesar do crescimento recente, o crédito 

bancário desempenha papel fundamental na intermediação de poupança e na viabilização de 

projetos de investimento. Ainda de acordo com Costa (2004), estudar a formação do spread é 

importante para que se tenha a expansão nos volumes de concessões de crédito, viabilizando o 

crescimento econômico. 

O spread é geralmente explicado pela alta taxa de empréstimo compulsório, pela taxa 

básica da economia (SELIC), e pela taxa de inflação, sendo tais fatores considerados clássicos 

na análise do spread bancário, existindo uma larga literatura sobre o assunto. No entanto, 
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outros pontos importantes ainda estão em aberto como, por exemplo, o aspecto da 

concentração bancária e os ganhos com a receita de prestação de serviços. 

Sobre a concentração bancária, Belusso (2006) observa que o capitalismo competitivo 

está cedendo lugar a estruturas de mercado mais concentradas, principalmente após a metade 

da década de 1990, numa linha que considera que na economia existe um processo claro de 

consolidação. Belusso (2006) complementa, sublinhando que as crises bancárias, 

desregulamentação do setor financeiro e a globalização dos serviços financeiros 

proporcionaram uma concentração bancária também em um contexto global. 

Argumenta-se que esse movimento de consolidação do sistema financeiro promova 

uma disfunção no que concerne à lucratividade do setor. O gráfico 3.1 mostra a evolução do 

lucro líquido dos 11 maiores bancos no Brasil, no período de 1995 a 2005. 

 

 

 

 

 

 

(5.000.000)

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

 

Gráfico 1.3 Lucro Líquido dos onze maiores bancos no Brasil – 1995 a 2005 
Fonte: Dieese 2006 

Nota-se claramente um crescimento acentuado no lucro líquido dos maiores bancos no 

Brasil, principalmente a partir do ano de 2001.  

De acordo com Nakane (2003), uma das possíveis evidências de que o setor bancário 

brasileiro possa apresentar problemas de baixa concorrência está relacionada ao movimento 
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de redução no número de instituições bancárias operando no país e, portanto, a um aumento 

nos índices de concentração bancária.   

Contudo, não há consenso sobre a existência efetiva de problemas concorrenciais na 

indústria bancária. Existindo tais problemas, não se sabe a real abrangência e influência destes 

no spread bancário (SYDOW, 2007). 

Quanto às tarifas bancárias, trata-se de uma importante fonte de recursos e conquista 

cada vez mais espaço nos resultados dos bancos. De acordo com o Dieese (2006), em 1994 as 

receitas de prestação de serviço representavam 6,25% no total das receitas do setor bancário, 

subindo para 12,7% ao final de 2005. Ainda segundo o Dieese (2006), entre dezembro de 

1994 e dezembro de 2005, o montante das Receitas de Prestação de Serviços aumentou 

582,0%, em valores nominais, enquanto as Despesas de Pessoal, por exemplo, cresceram 

56,5% (DIEESE, 2006). O gráfico 1.3 apresenta essa evolução. 
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Gráfico 1.4 Evolução Nominal das Receitas de Prestação de Serviços e as Despesas de 
Pessoal do Setor Bancário (em R$ bilhões) 
Fonte: Dieese (2006). 

A redução mais efetiva do spread bancário e a disponibilização de mais crédito são 

obstáculos desafiadores, no entanto, de necessária superação. Para tal, é necessário que os 

estudos sobre o assunto incorporem novos elementos à discussão, principalmente no que 

concerne a variáveis utilizadas e métodos estatísticos. 
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1.2 Problema de Pesquisa 

Observando que a redução do spread bancário é um dos fatores importantes para o 

crescimento econômico do país, faz-se necessário realizar um estudo sobre seus determinantes 

de maneira a subsidiar ações que visem à diminuição de sua magnitude. 

 

1.3 Justificativa 

O tema estudado no presente trabalho é o spread bancário, sob a abordagem de análise 

de seus determinantes. De maneira específica, este trabalho dá continuidade às discussões 

contemporâneas sobre o spread bancário, contribuindo para a evolução dos estudos 

desenvolvidos sobre esse tema, além de observar um assunto latente e importante para o 

desenvolvimento do país.  

A pesquisa proposta é de passível execução, dentro dos parâmetros de uma dissertação 

de mestrado, sendo importante num contexto de produção de conhecimento. A introdução de 

novas variáveis na análise do spread bancário propostas por esse estudo, assim como a 

utilização de um novo método estatístico, significa adicionar aspectos importantes às 

discussões sobre o assunto. 

O financiamento bancário apresenta um papel importante na viabilização de projetos, 

sendo um dos fatores determinantes do crescimento econômico. Dessa forma, justifica-se a 

realização de um estudo sobre os determinantes spreads bancários no Brasil, principalmente 

reconhecendo os aspectos responsáveis por sua magnitude.  

Busca-se também, neste estudo, apresentar os conceitos ligados à evolução do spread 

bancário, à concentração da indústria bancária e ao crescimento econômico, auxiliando, dessa 

maneira, não só a administração financeira, como também outros ramos, sendo encarado num 

contexto de ciências sociais aplicadas. 

Os avanços que os resultados da pesquisa trarão para o conjunto dos conhecimentos na 

administração propõem uma ferramenta interessante, que além de trazer informações para 

possíveis ações com o intuito de diminuir os spreads, fomentam também novas pesquisas no 

futuro e propiciam o dialogo teórico, que é um dos principais aspectos que justificam essa 

pesquisa.          
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1.4 Objetivos da Investigação Proposta 

O objetivo geral desse trabalho é analisar os determinantes do spread bancário, 

identificando as principais variáveis a serem tratadas em ações que visem à diminuição de sua 

magnitude. Para a execução do objetivo geral, dentro do conceito de uma dissertação de 

mestrado, alguns objetivos específicos são estabelecidos: 

 

1. Identificar as linhas de crédito disponíveis no Brasil, tanto para pessoa física quanto 

jurídica; 

2. Identificar as possíveis maneiras de cálculo do spread bancário; 

3. Analisar a literatura nacional e internacional sobre o assunto, identificando os tipos 

de pesquisa, os componentes do spread bancário brasileiro e os métodos estatísticos 

utilizados;  

4. Desenvolver um modelo de análise dos determinantes do spread bancário que esteja 

alinhado ao objetivo desse estudo; 

5. Construir um banco de dados que contemple as perspectivas dos modelos 

desenvolvidos; 

6. Observar a evolução do spread bancário, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, 

bem como por modalidade de crédito; 

7. Analisar a indústria bancária no Brasil, observando a concentração no setor bancário 

através de um índice, que servirá de subsídio para a análise do spread; 

8. Rodar o modelo e analisar os resultados encontrados,  

9. Verificar os determinantes mais importantes a serem observados numa ação para 

diminuição da magnitude do spread. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação  

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos além dessa introdução, a 

saber: o referencial teórico, o método a ser utilizado na pesquisa, os resultados encontrados, as 

conclusões e as referências bibliográficas. 

No capítulo 2 será observado o arcabouço teórico inicial que será utilizado como base 

para o desenvolvimento da pesquisa, onde serão tratados conceitos sobre spread bancário, 

modalidades de crédito, literatura empírica sobre o spread e concentração no setor bancário. 
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 O capítulo 3 apresentará o método a ser utilizado no trabalho, tratando do universo e 

amostra, dos dados e dos modelos a serem utilizados por esta dissertação. O capítulo 4 

demonstrará os resultados encontrados e, no quinto, serão apresentadas as conclusões. Por 

fim, a última seção do estudo é composta pelas referências bibliográficas utilizadas na 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico utilizado neste trabalho. O 

objetivo é apresentar conceitos importantes para o entendimento do assunto. Aspectos 

relacionados ao sistema financeiro, bancos, spread, modalidades de crédito, entre outros, são 

apresentados dentro de uma perspectiva de construção de base. Posteriormente é tratada a 

literatura empírica do assunto, tanto internacional quanto nacional. Este estudo da literatura 

empírica apresenta informações sobre o caminho que os estudos sobre o assunto estão 

percorrendo, denunciando possíveis lacunas e acrescentando oportunidades para enriquecer a 

discussão. 

 

2.1 Sistema financeiro e Instituições Bancárias 

No sistema financeiro há interação, basicamente, de duas classes de agentes. A 

primeira denominada unidade superavitária, formada por indivíduos que possuem uma renda 

para o período superior aos seus planos de gastos corrente, e a segunda, os tomadores, que 

necessitam de capital para empreender (MARQUES et al. 2004).  

Segundo Carvalho et al. (2000): 

     
Sistemas financeiros permitem que aqueles que acumulam ou herdam 
recursos, mas que não têm capacidade ou desejo de empregá-los 
produtivamente, possam transferi-los para os que se dispõem a empreender, 
a inovar, a contribuir para o desenvolvimento das atividades produtivas. 
Relações financeiras servem assim para alavancar o desenvolvimento 
econômico, permitindo uma alocação de recursos muito mais eficiente do 
que aquela que resultaria previamente (CARVALHO et al., 2000:237). 

  

Ainda de acordo com Carvalho et al. (2000), a função do sistema financeiro é 

canalizar fundos daqueles que têm em excesso para aqueles com escassez de fundos. Dessa 

forma, esse sistema se constitui como um grande estímulo ao processo produtivo de uma 

economia. 

A intermediação financeira é a principal função do sistema financeiro, pois controla e 

organiza o fluxo de poupança e do investimento existente na economia, ajustando os 

interesses em função dos prazos, volumes, taxas de remuneração e grau de risco, que nem 

sempre são semelhantes entre poupadores e tomadores (FREAZA, 2006). 
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2.1.1 Instituições Bancárias e Sistema Financeiro 

Freixas e Rochet (1997) afirmam que “banco é uma instituição cujas operações 

correntes consistem em conceder empréstimos e receber depósitos do público”. Já segundo 

Oliveira (2004), os bancos não são agentes passivos subordinados às vontades de seus 

depositantes e às determinações das autoridades monetárias. A ação dos bancos é fortemente 

influenciada pelas expectativas dos banqueiros em relação ao cenário econômico futuro, 

percepção que será resultante de um conjunto de expectativas composto por fatores objetivos 

e subjetivos. Esse conceito apresentado por Oliveira (2004) denota o poder dos bancos no 

sistema financeiro. 

Na mesma linha de intermediação financeira, Freaza et al. (2006) afirmam que os 

bancos buscam ter um ganho, pagando certa remuneração a quem se interessa em emprestar 

recursos financeiros e recebendo, por outro lado, remuneração supostamente superior 

daqueles que necessitam dos recursos emprestados.  

 Carvalho et al. (2000) apresentam um conceito versando o aspecto da competição, 

afirmando que os bancos administram seu ativo e seu passivo para manter o equilíbrio 

financeiro no médio e no longo prazo e a sua imagem pública, além de enfrentar a 

concorrência com outros bancos e empresas financeiras.  

 Dessa forma, pode se dizer que os bancos são instituições financeiras autorizadas a 

captar recursos junto ao público sobre a forma de depósitos à vista e que colocam a disposição 

do público vários tipos de serviços. Destaca-se o da disponibilização de crédito, para a qual se 

exerce sua função de intermediação financeira. 

 Quanto à tipologia, Raymundo (2002) apresenta os bancos segmentados em estruturas 

jurídicas diferentes, a saber: Bancos Comerciais, Bancos de Investimento, Bancos Múltiplos, 

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedade de Crédito Imobiliário e os 

chamados Bancos Múltiplos. 

 Fortuna (2008) apresenta as características de cada banco, da seguinte maneira: 

1. Os Bancos Comerciais são aqueles que atendem os clientes em suas necessidades do 

dia a dia e/ou de curto prazo (até um ano), através de suas agências bancárias, home-

banking ou Internet. Estão disponíveis todos os tipos de serviços desde recebimentos 

de títulos de cobrança, disponibilização de crédito e aplicações em mercado 

financeiro. 
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2. Os Bancos de Investimento fornecem os recursos para os investimentos empresariais 

de longo prazo, o chamado capital de investimento, seja através de empréstimos, 

financiamentos ou lançamento de títulos, tais como ações ou debêntures.  

3. As Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, mais conhecidas como 

Financeiras, são as únicas autorizadas pela atual legislação a financiar a aquisição de 

bens de consumo, tais como, por exemplo, a compra da geladeira ou de um carro. 

4. As Sociedades de Crédito Imobiliário, por sua vez, são as responsáveis pelo 

financiamento da aquisição de imóveis quer sejam habitacionais ou comerciais.  

Os grupos financeiros que atuam em vários segmentos dos acima descritos constituem 

os chamados Bancos Múltiplos1, que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das 

diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de 

investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de 

crédito, financiamento e investimento. Na sua denominação social deve constar a expressão 

"Banco” 2.  

 Para Marques et al. (2004), os bancos têm funções de grande importância no 

desenvolvimento econômico de um país, pois auxiliam indiretamente o Banco Central na 

oferta de moeda além de dinamizarem a economia ao oferecem oportunidades aos poupadores 

de recursos. 

Dessa forma, os bancos são fundamentais ao desenvolvimento econômico de um país 

por proverem serviços financeiros entre estes, principalmente financiamento às empresas que 

facilitam a realização do investimento, variável-chave responsável pelo crescimento 

econômico e dinamização da produção. 

Um sistema bancário consiste numa rede integrada de bancos com o poder legal de 

realizar três funções básicas: receber depósitos à vista, a prazo e conceder empréstimos, 

facilitando a transferência de fundos financeiros pela economia. 

De acordo com Paula (1998), a estrutura atual do sistema bancário brasileiro é 

resultado das modificações institucionais ocorridas desde a reforma de 1965, passando pela 

reforma de 1988 (criação dos bancos múltiplos). Recentemente, aconteceram modificações 

pela diminuição nas barreiras legais à entrada dos bancos estrangeiros no país e pelas 

mudanças observadas na conjuntura econômica, em especial o contexto macroeconômico 

geral, marcado, antes e depois do Plano Real, pela alta e baixa inflação. 

                                                 
1 Resolução CMN 1.524, de 1988 
2 Resolução CMN 2.099, de 1994 
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Ceretta e Niederauer (2001) afirmam que no Brasil, o sistema bancário é caracterizado 

pela ocorrência de diversas fusões e incorporações, sempre visando à maior solidez das 

instituições financeiras. Essa solidez é necessária principalmente depois do enfraquecimento 

econômico dos bancos pós-estabilização inflacionária. 

  

2.2 Spread Bancário 

É importante iniciar essa seção ressaltando um erro comum ao se analisar o spread 

bancário. Normalmente, a magnitude do spread é associada à lucratividade do setor. Contudo, 

Souza (2006) faz uma advertência bastante pertinente ao afirmar que um maior spread 

bancário não implica necessariamente em maior lucro. O spread bancário significa 

basicamente a diferença entre as receitas de suas aplicações em concessões de crédito e a 

despesa associada aos recursos que financiam estas concessões, sendo um dos fatores 

componentes do lucro bancário, e não o lucro em si (NAKANE, 2005). Tendo isto mente, 

apresentamos o conceito de spread utilizado no presente trabalho, como formulado por Dick 

(1999): 

 
bank spreads, are defined as the difference between the lending and the 
deposit interest rates. This rate difference may be interpreted to be the 
margin between the prices of the main product (loans) and the main input 
(deposits) of this industry (DICK, 1999, p. 1). 
 

Outro aspecto fundamental consiste no cálculo do spread. Tal cálculo apresenta 

importantes especificidades que podem influenciar os resultados dos estudos empíricos.  

Segundo Souza (2006), a mensuração do spread bancário pode ser classificada a partir 

de três características principais, a saber: a abrangência da amostra (de acordo com os bancos 

e operações de crédito utilizadas), o conteúdo (se contabiliza ou não as receitas de serviços ou 

de tarifas) e a origem da informação (se ex-ante ou ex-post)  

Com relação à abrangência da amostra, Nakane e Costa (2005) apontam que o 

indicador geral do spread bancário é construído a partir da agregação de informações de 

diversos bancos e de diversas operações de crédito. Dessa forma, as análises podem 

apresentar grandes diferenças em países distintos ou até em um mesmo país numa análise ao 

longo do tempo. Ainda com relação à abrangência, é importante analisar o spread bancário 

em relação às modalidades de crédito, identificando quais as operações de crédito que são 

incluídas no cálculo do spread bancário (NAKANE E COSTA, 2005). Souza (2006) afirma 

que, devido às peculiaridades das modalidades, alguns bancos centrais divulgam informações 
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agregadas por tipo de operação (crédito e débito). No entanto, é necessário atenção nesse tipo 

de análise devido ao fato de que os bancos tendem a compensar produtos com margens 

reduzidas por outros com margens superiores. Por exemplo, o crédito rural, além de ter 

remunerações baixas, apresenta um alto índice de inadimplência, e suas informações 

geralmente são compensadas por outros tipos de crédito numa análise agregada. 

Com relação ao conteúdo, deve se analisar se no cálculo do spread bancário são 

consideradas ou não as tarifas e comissões cobradas pelos bancos (BROCK e ROJAS-

SUAREZ, 2000).  

Dito isto, pode-se passar à análise da origem da informação, terceira característica 

enfatizada, que nos revela que o cálculo do spread bancário pode ser realizado de duas 

maneiras: ex-ante, de acordo com as taxas estabelecidas pelos bancos, ou ex-post, conforme 

os resultados financeiros realizados pelo banco (SOUZA, 2006).  

O spread ex-ante é calculado a partir da precificação dos bancos em relação às taxas 

de captação e de empréstimos. Essas informações são anteriores à realização de seu resultado 

(SOUZA, 2006). É calculado de forma simples, sendo a diferença entre a taxa juros de 

empréstimo e a taxa de juros de captação do banco, como pode ser estruturado na equação 

abaixo: 

ce TjTjSp −=   (1) 

Onde: Sp é o spread bancário, Tje é a taxa dos juros de empréstimo e TJc é a taxa de 

juros de captação do banco. 

Tal cálculo, apesar de ganhar em simplicidade, sofre com algumas objeções 

substanciais. Souza (2006) alerta que a informação do spread ex-ante normalmente não 

contém informações de tarifas e comissões, devido à heterogeneidade destas ou às 

complicações metodológicas para agregar as taxas de empréstimos ou de captação à 

informação das tarifas e comissões. 

Outro problema é com relação ao tipo de empréstimo. No Brasil, por exemplo, o 

Banco Central do Brasil calculava o spread ex-ante como a diferença entre a taxa de 

empréstimo média e a taxa de captação consolidada. No entanto, a taxa de empréstimo média 

não mostra com clareza as nuances de cada tipo de empréstimo, pois as taxas de empréstimos 

podem ser diferenciadas pela classificação de risco do tomador, ponderando de forma 

diferente no cálculo do spread3. 

                                                 
3 Essa preocupação com a modalidade de empréstimo é considerada muito importante por esse trabalho, e nas 
seções seguintes, quanto ao estudo do spread será levada em consideração. 
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Já o spread ex-post, segundo Souza (2006), é a mensuração do resultado da 

intermediação financeira realizada pelos bancos, de acordo com as receitas efetivamente 

geradas pelas operações de crédito e com o custo efetivo de captação dos recursos. Em 

relação à agregação por bancos, o spread ex-post apresenta vantagem sobre o spread ex-ante, 

principalmente por estarem as informações contábeis geralmente disponíveis, possibilitando o 

cálculo para diversos segmentos bancários (SOUZA, 2006). 

De acordo com Nakane e Costa (2005) o spread ex-post é calculado a partir de dados 

agregados de receitas e despesas de juros, que podem conter despesas não relacionadas aos 

custos de captação e receitas de operações não ligadas à carteira de crédito, como títulos. Não 

existe uma fórmula específica para calcular o spread ex-post, pois o cálculo depende da 

metodologia de alocação dos custos. 

Apesar de não ter um amparo teórico preciso e aceito consensualmente, devido às 

diversas maneiras de cálculo (NAKANE e COSTA 2005), o spread bancário é amplamente 

utilizado na literatura nacional e internacional.  

Dessa forma, nota-se que diferentes maneiras de interpretar as operações de crédito e 

de financiamento apresentam resultados diferentes e, por conseguinte, a utilização de métodos 

como o da comparação pode não ser a mais apropriada. Na seção seguinte, são analisadas as 

modalidades de crédito de forma a complementar a discussão. 

 

2.3 Modalidades de Crédito 

Quando analisamos a concessão de crédito, observamos que cada modalidade de 

crédito está vinculada a uma necessidade específica. A primeira diferença refere-se ao tipo de 

tomador, a saber: pessoa física e pessoa jurídica. Posteriormente, as modalidades de crédito se 

diferenciam por finalidade, ou seja, em que tipo de investimento será empregado o crédito. 

Nas próximas subseções serão analisadas cada uma dessas modalidades. 

 

2.3.1 Créditos Pessoa Física 

Iniciamos a caracterização das modalidades de crédito pessoa física pela mais 

difundida, o Cheque Especial. Trata-se de um crédito pré-aprovado, disponibilizado pelos 

bancos, levando-se em conta o cadastro e o relacionamento do cliente. A disponibilidade 
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geralmente é automática, sendo utilizado quando ocorre um lançamento superior ao saldo 

disponível. O limite é recomposto de acordo com a cobertura do saldo devedor quando 

acontece algum depósito. Os encargos gerados pela utilização do cheque especial (juros e 

IOF) serão calculados diariamente e cobrados mensalmente. As taxas, o dia de pagamento, o 

valor disponível, as multas e a renovação automática são estabelecidas em contrato assinado 

entre o cliente e o banco. O banco poderá mudar unilateralmente essas condições, mediante 

aviso ao cliente. Esse tipo de crédito é utilizado geralmente para suprir necessidades eventuais 

e de curtíssimo prazo. 

Já o crédito pessoal é um empréstimo em que os recursos são colocados à disposição 

do cliente, que os utiliza livremente. Geralmente é creditado na conta corrente. Como é de 

utilização livre, pode ser utilizado para compra de bens, renegociação ou consolidação de 

dívidas e substituição de outros créditos, mais onerosos. Os bancos geralmente disponibilizam 

limites pré-aprovados por cliente para esta modalidade de crédito, uma vez que, assinado o 

contrato respectivo, pode ser solicitado através da internet, telefone, caixa automático ou 

outros meios colocados à disposição pelo respectivo banco. 

Existem dois créditos disponíveis para as pessoas físicas, que são exclusivamente 

direcionados a um fim específico, a saber: aquisição de veículos e aquisição de outros bens. O 

primeiro é a solução para adquirir um veículo (automóveis, motocicletas e caminhões) e pagar 

o mesmo ao longo de determinado período. Neste tipo de modalidade, o automóvel passa para 

posse do cliente, existindo um seguro simples de responsabilidade civil associada. O segundo 

é um financiamento destinado à aquisição de bens duráveis como: eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, equipamentos profissionais, materiais de construção, entre outros. 

Geralmente é obtido no estabelecimento vendedor que mantém convênio com uma ou várias 

instituições financeiras. 

 

2.3.2 Créditos Pessoa Jurídica 

 A primeira modalidade de crédito a ser analisada é a Hot Money. Trata-se de um 

empréstimo de curtíssimo prazo (de 1 a 29 dias). Tal empréstimo tem a finalidade de financiar 

o capital de giro das empresas para cobrir necessidades imediatas de recursos, sem contrato de 

empréstimo de natureza complexa. 

Já o Desconto de Duplicatas é um Empréstimo destinado a antecipar os valores a 

receber das vendas a prazo, financiadas através da emissão de duplicatas mercantis ou de 

serviços, emitidas pela empresa vendedora para as empresas clientes. O valor das duplicatas 
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entregues e a capacidade de pagamento do cliente são definidos pela instituição financeira. O 

valor líquido do desconto é liberado em conta corrente e a liquidação ocorre com o 

recebimento das duplicatas. Os valores recebidos amortizam automaticamente o valor do 

empréstimo. Caso o sacado não efetue o pagamento da duplicata no prazo de vencimento, a 

instituição financeira cobrará o valor correspondente da empresa emissora com base no 

Direito de regresso. 

Semelhante ao desconto de duplicatas, o Desconto de Notas Promissórias é um 

empréstimo destinado a financiar as necessidades de capital de giro em geral, através da 

emissão de uma única Nota Promissória pelo devedor a favor da instituição financeira. A 

operação geralmente é rápida, simples e os valores descontados vão direto para a conta 

corrente. 

O Capital de Giro é uma operação de empréstimo de curto ou médio prazo vinculada a 

um contrato específico que estabeleça prazo, taxas, valores e garantias. A Conta Garantida é 

um empréstimo em conta corrente, voltado para atender às necessidades de capital de giro de 

clientes Pessoas Jurídicas, que permite amortizações parciais de principal a qualquer instante 

até o vencimento, por opção do cliente. O prazo normalmente é de 60 a 90 dias. A liberação é 

feita através de transferência para a conta corrente.  

Vendor é uma modalidade de financiamento pela qual o vendedor de bens recebe à 

vista pelas vendas que realizou a prazo. Isso se constitui como uma oportunidade para 

impulsionar os negócios e aumentar o volume de vendas sem sacrificar o capital de giro das 

empresas. O financiamento é liberado por meio de um contrato limite, e na medida em que é 

feita uma concessão de crédito a um cliente da empresa, a instituição financeira executa o 

depósito do mesmo valor na conta corrente dessa empresa, assim que receber as informações 

da venda. 

Após conhecer as características de cada modalidade de empréstimos, podemos analisar 

os trabalhos empíricos sobre o spread, enxergando seus resultados de uma maneira mais 

completa. 

 

2.4 Literatura Empírica sobre spread  

Analisar os trabalhos empíricos sobre o spread é muito importante para entender como 

se comporta esse fenômeno. Souza (2006) contribui de forma bastante importante para isso, 

pois seu estudo apresenta uma análise esquemática dos trabalhos empíricos tanto nacionais 



28 
 

 

quanto internacionais. Inicialmente, o autor revisa a literatura empírica estrangeira do spread 

bancário, com a finalidade de reunir as especificidades metodológicas em relação à 

mensuração, abordagem e resultados encontrados. Já a investigação da literatura empírica 

para o Brasil foi feita com a classificação dos estudos de acordo com uma tipologia da medida 

e da abordagem de análise do spread bancário.  

As duas subseções seguintes condensam o trabalho de Souza (2006) por considerá-lo 

preciso em seu objetivo, atualizando-o a partir da incorporação de alguns outros trabalhos, 

também pertinentes ao estudo. As análises dos trabalhos nesse capitulo são focadas na 

metodologia de estudo do spread nos diversos trabalhos citados, servindo de subsídio para as 

análises que acontecerão nas seções seguintes. 

 

2.4.1 Literatura estrangeira 

Esta seção contém uma revisão da literatura empírica estrangeira sobre o spread 

bancário, com a finalidade de reunir as especificidades metodológicas em relação à sua 

mensuração e abordagem. 

Ho e Saunders (1981) desenvolveram um modelo de determinação do spread bancário 

que integra as hipóteses de hedge e da teoria microeconômica da firma bancária (SOUZA, 

2006). O spread, de acordo com Ho e Saunders (1981), é composto pelo spread puro ajustado 

pelo pagamento implícito de juros, pelo custo de oportunidade de retenção das reservas e 

pelas exigências de capital próprio advindas das normas de regulação e de supervisão bancária 

(OREIRO, 2005). O Spread é calculado em duas etapas, sendo a primeira uma estimação 

cross-section da margem líquida de intermediação de cada banco do país selecionado em um 

determinado ano (OREIRO, 2005). A equação usada é a seguinte: 

i
i

jicjcic uXNIM ++= ∑δγ       (2) 

Onde: icNIM é a margem de intermediação do banco i no país c no período t; jic jicX  

é o vetor de variáveis de controle (pagamento implícito de juros, custo de oportunidade das 

reservas e requerimento de capital próprio) do banco i no país c no período t; cγ  é a constante 

da regressão, a qual é uma estimativa do spread puro para todos os bancos do país c no 

período t (OREIRO, 2005). 

As estimativas de spread puro obtido ao longo da primeira etapa variam ao longo do 

tempo e entre países. São definidos como determinantes do “spread puro”: aversão ao risco, 
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estrutura de mercado, tamanho das transações e risco das taxas de juros. Na segunda etapa é 

rodada uma regressão com dados em painel das estimativas do spread puro obtidas na 

primeira etapa contra uma série de variáveis que refletem a estrutura de mercado e os riscos 

da atividade de intermediação financeira (OREIRO, 2005). A equação a ser estimada é dada 

por:  

c
c

cotc θσηθγ ++= ∑
−1

     (3) 

Em que: tcγ  é a série de tempo de spread puro (t=1,...,8) para 7 países (c=1,...,7); cη é 

uma série de variáveis dummy que refletem os efeitos da estrutura de mercado sobre o spread; 

θ 1 é a sensibilidade do spread puro aos efeitos do risco de intermediação, σ c é a volatilidade 

da taxa de juros prevalecente no mercado interbancário. 

O modelo dos determinantes do spread é calculado por Ho e Saunders (1981) a partir 

de dados contábeis de uma amostra de 53 bancos dos Estados Unidos, entre o último trimestre 

de 1976 e o último trimestre de 1979. 

Barajas, Steiner e Salazar (1999) analisaram a evolução do spread ex-ante e ex-post. É 

observado o comportamento do spread bancário na Colômbia em dois períodos, de 1974 a 

1988 e de 1991 a 1996, sendo que apenas no segundo período utilizam dados desagregados 

por banco. Na primeira etapa do estudo, os autores analisam a evolução do spread ex-post 

para o primeiro período. Posteriormente, analisam também comparativamente a evolução do 

spread ex-ante e do spread ex-post no segundo período (SOUZA, 2006). Diferente de Ho e 

Saunders, Barajas, Steiner e Salazar (1999) analisaram a evolução do spread. 

Dick (1999) também analisa a evolução e a estrutura do spread ex-ante e ex-post. O 

foco é o spread bancário entre 1990 e 1998 em cinco países da América Central: Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, observando a análise do spread bancário em 

três abordagens: evolução, estrutura e determinantes. Na primeira abordagem, analisa a 

evolução do spread bancário ex-ante e ex-post entre os países, mas não compara as duas 

medidas do spread. Na segunda abordagem, analisa a estrutura do spread ex-post 

considerando os seguintes componentes: custos operacionais, despesas de inadimplência e 

resultado operacional líquido de receitas não juros e outras receitas (SOUZA, 2006). Na 

terceira abordagem, analisa os determinantes do comportamento do spread ex-post, estimando 

para cada país uma regressão em painel. São os seguintes os fatores explicativos: custo 

operacional, requerimentos de reserva, inadimplência, tamanho do ativo, relação capital-ativo, 

crescimento econômico e inflação. 
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Brock e Rojas-Suarez (2000) analisam diferentes medidas do spread ex-post e seu 

comportamento para seis países, a saber: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Peru. 

São duas análises, evolutiva e econométrica. Os dados contemplam uma amostra de bancos, 

no período entre o primeiro trimestre de 1991 e o último trimestre de 1996. A intenção do 

estudo e entender o motivo da não redução do spread bancário nestes países da América 

Latina (SOUZA, 2006). A principal conclusão do estudo é que a influência das variáveis 

microeconômicas – como, por exemplo, o risco de crédito e o requerimento de capital próprio 

– é condicional ao estado de solidez ou fragilidade dos sistemas bancários domésticos 

(OREIRO, 2005). 

Brock e Franken (2003) analisaram os determinantes do spread bancário no Chile, no 

período de 1994 a 2001, através de regressão com dados em painel para seis indicadores do 

spread.  Como indicadores do spread ex-post, a partir de dados contábeis, consideram: a 

margem de intermediação (receitas de juros menos despesas de juros, o resultado dividido 

pelo total de ativos que rendem juros) e o spread médio (razão da receita de juros pelo ativo 

que rende juros menos a razão da despesa de juros pelo passivo que rende juros) (SOUZA, 

2006). Também utilizam quatro indicadores para o spread ex-ante, a partir da diferença da 

taxa de empréstimo pela taxa de captação, sendo o primeiro calculado com taxas de longo 

prazo em peso chileno e os outros três com taxas de curto prazo, considerando as seguintes 

medidas monetárias: peso chileno, unidades de fomento (UF) e dólar dos EUA. 

Tais estudos podem ser considerados como de grande centralidade e relevância no 

debate internacional. Alguns de seus principais argumentos e estruturações metodológicas 

acabaram por orientar ou influenciar a discussão nos mais diversos contextos. Na seção 

seguinte é apresentada a literatura especificamente centrada no caso brasileiro. 

 

2.4.2 Literatura nacional 

 Aronovich (1994) realizou um dos estudos precursores sobre os determinantes do 

spread bancário no Brasil (SOUZA, 2006). Tal estudo estima uma versão do modelo com 

dados trimestrais agregados para o Brasil de 1986 a 1992, através de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) e Mínimos Quadrados em 2 estágios (MQ2E). As estimativas são 

realizadas para indicadores dos spreads bancários de duas modalidades de crédito, que são as 

operações de desconto de duplicatas e de capital de giro. Os indicadores do spread bancário 

são calculados considerando a razão entre (um mais) a taxa de empréstimo (desconto de 
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duplicatas ou capital de giro) sobre (um mais) a taxa de remuneração de CDB e letra de 

câmbio, considerando informações agregadas de uma amostra de bancos.  

Koyama e Nakane (2002a) avaliam os determinantes do comportamento do spread 

bancário ex-ante no Brasil, com dados agregados mensais de março de 1996 a setembro de 

2001. A medida de spread ex-ante utilizada foi a diferença entre a taxa de juros de operações 

ativas prefixadas no segmento livre e a taxa de captação de CDB de 30 dias. Observa-se que 

esta medida não considera as tarifas ou comissões cobradas pelos bancos.  

O modelo econométrico irrestrito aos determinantes do spread bancário contém as 

seguintes variáveis explicativas: taxa selic, inflação (medida pelo IGP-DI da FGV), Produto 

industrial (medido pelo índice dessazonalizado publicado pelo IBGE), custos administrativos, 

compulsório, “Spread over treasury” 4 e impostos (PIS, COFINS, IOF e CPMF). 

Koyama e Nakane (2002b) investigam os principais determinantes do spread bancário 

ex-ante, através de regressão de um modelo econométrico de vetores autoregressivos (VAR), 

com dados agregados mensais de agosto de 1994 a setembro de 2001.  Os autores pretendem 

avaliar a sensibilidade do spread bancário às variações dos componentes da decomposição 

contábil do Banco Central do Brasil. Os autores consideram como medida do spread bancário 

a razão entre (um mais) a taxa de juros das operações ativas prefixadas no segmento livre 

sobre (um mais) a taxa de captação de CDB de trinta dias. O modelo econométrico estimado 

para o spread bancário contém cinco variáveis explicativas, que são a Selic, o custo 

administrativo, o risco, o compulsório e os impostos. 

Afanasieff, Lhacer e Nakane (2002) estimam o modelo de Ho e Saunders (1981) de 

determinantes do spread bancário ex-ante para o Brasil, utilizando dados mensais por banco 

de fevereiro de 1997 a novembro de 2000. O estudo utiliza a técnica de regressão em painel 

em dois estágios (Painel – 2E), com uma amostra de 142 bancos comerciais, que compõem 

um painel desbalanceado. No primeiro estágio é realizada uma regressão do spread ex-ante 

através de técnicas de mínimos quadrados ordinários (MQO), controlando as características 

dos bancos, a fim de derivar o “spread puro” para cada período. O spread ex-ante (sem 

tarifas) é calculado como a diferença da taxa média das operações livres pré-fixadas pela taxa 

de captação de um CDB de 30 dias. Foram consideradas as seguintes características dos 

bancos: tamanho do banco, peso da captação sem custo de juros, peso da captação com custo 

de juros, custos operacionais, liquidez, peso da receita de serviços, patrimônio líquido, 

alavancagem e uma dummy para bancos estrangeiros. O segundo estágio utiliza a técnica de 

                                                 
4 Média diária capitalizada mensalmente do spread do rendimento do C-Bond sobre o rendimento do título do 
tesouro americano com mesma maturidade. Pretende-se assim, captar o efeito do aumento dos riscos globais. 
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especificação econométrica de um modelo irrestrito com defasagem temporal. A estimativa 

considera como fatores explicativos do “spread puro” um conjunto de variáveis 

macroeconômicas, que são: Selic, Risco, Inflação, crescimento do produto industrial, 

impostos indiretos (IOF, PIS, COFINS e CPMF), e o compulsório. 

O trabalho de OREIRO et al. (2005) analisa a influência das variáveis 

macroeconômicas sobre o spread bancário com dados mensais de janeiro de 1995 a dezembro 

de 2003 no Brasil, através de um modelo econométrico de vetores auto-regressivos (VAR). 

Foi utilizada uma medida de spread ex-ante sem tarifas, o spread médio das operações de 

crédito com recursos livres pré-fixados disponibilizado pelo Banco Central. Os autores 

consideraram as seguintes variáveis explicativas: Índice de produção industrial do IBGE, taxa 

Selic acumulada no mês anualizada, inflação, volatilidade da Selic e alíquota do compulsório 

sobre depósitos à vista (SOUZA, 2006). 

Bignotto e Rodrigues (2006) analisam os fatores que determinaram o spread bancário 

ex-ante no Brasil do primeiro trimestre de 2001 ao primeiro trimestre de 2004, utilizando 

dados de 87 bancos para compor um painel desbalanceado. O estudo tem como base o modelo 

teórico de Ho e Saunders (1981), adaptado para estimar o impacto de fatores de risco e do 

custo administrativo (SOUZA, 2006). O modelo econométrico é estimado por dois métodos, a 

saber: método dos momentos generalizado (GMM) e método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO). Os modelos econométricos consideram as seguintes variáveis explicativas 

para o spread: custo administrativo, risco de crédito, risco de juros, market-share, liquidez, 

receita de serviços, compulsório e despesa tributária. 

Guimarães (2002) analisa o impacto da participação dos bancos estrangeiros em 

diversos indicadores de desempenho dos bancos domésticos, inclusive a margem líquida de 

intermediação (spread ex-post), de 1995 a 2001 (SOUZA 2006). Os outros indicadores 

utilizados nas estimativas como variáveis explicativas são: os componentes da identidade 

contábil, e a provisão para perdas de empréstimos, ambos em relação ao ativo total. Na 

primeira estimativa o autor utiliza dados por banco, considerando as seguintes variáveis 

explicativas em primeira diferença: participação dos bancos estrangeiros, patrimônio líquido, 

ativo que não rende juros, caixa e depósitos de curto prazo (em relação ao ativo total), 

despesas operacionais (em relação ao ativo total), PIB real per capita, taxa de crescimento do 

PIB real, taxa de inflação e taxa Selic. 

 Outros trabalhos também tratam da análise do spread bancário brasileiro. O Banco 

Central realiza um trabalho analítico de identificação e explicação dos componentes do spread 
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bancário. O trabalho foi iniciado a partir de 1999, sendo anualmente revisado de acordo com a 

mudança na participação de cada fator do spread.  

Nos anos de 1999 e 2000 a metodologia de decomposição do spread bancário 

considerava uma amostra de dezessete grandes bancos para compor a taxa média de 

empréstimos (BACEN 1999/2000). Além disto, presumia-se que as instituições bancárias 

alocavam seus recursos administrativos proporcionalmente à receita bruta gerada pelas 

operações. Não existia a participação do recolhimento do compulsório do cálculo do spread e 

considerava-se que as operações de crédito não eram financiadas por depósitos à vista, 

denunciando algumas limitações no estudo. 

 No ano de 2001, Banco Central utiliza a abordagem de cunho institucional e valida os 

avanços dos estudos anteriores. Nos anos de 2002 e 2003, desenvolve-se uma metodologia 

baseada em modelos econométricos, pois considera-se nesses trabalhos que esses modelos 

teriam poder explicativo maior do que o modelo contábil básico.  

 Em 2004, dois economistas do Banco Central, Ana Carla Abrão Costa e Márcio Issao 

Nakane, publicam um trabalho que revê a metodologia de decomposição do spread bancário 

no Brasil. Verifica-se, neste trabalho, que, embora representativos do mercado de crédito 

bancário, apresentam a limitação de desconsiderar as diferenças existentes entre os segmentos 

do setor bancário. A amostra de bancos foi ampliada para 148 bancos incluindo comerciais, 

múltiplos, CEF e BB.  Foi tratada também a questão da participação dos recolhimentos 

compulsórios na decomposição do spread. Outra mudança ocorreu no componente margem 

líquida dos bancos, que passa a denominar-se resíduo do banco devido à dificuldade do 

detalhamento dos dados das operações obrigatórias e, com isto, no cálculo da parcela relativa 

aos subsídios (SOUZA, 2006). 

A metodologia alternativa apresentada pelo BACEN em dezembro de 2004, parte de 

uma função custo para o setor bancário brasileiro que permite o cálculo dos preços para cada 

insumo usado na produção da instituição e a alocação dos custos de cada produto 

correspondente (COSTA, 2004). Com base nisto, a composição do spread é recalculada com 

o objetivo de torná-la mais próxima da realidade da estrutura dos preços bancários do país. 

Além do trabalho do Banco Central, destaca-se o de Barros (2008), o qual apresenta 

um estudo que, apesar de não tratar do spread nem na perspectiva evolutiva nem de seus 

determinantes, é importante principalmente porque questiona o papel dos bancos públicos na 

questão do spread. Brevemente a literatura sobre bancos de propriedade estatal e sobre os 

determinantes dos altos spreads dos bancos brasileiros é visitada por Barros (2008). O estudo 

trabalha com a hipótese de que a forma que os bancos estatais interagem com o mercado é 
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parcialmente responsável pelas altas taxas de juros do sistema bancário. Um modelo é 

apresentado para explicar essa interação, com os resultados confirmando a hipótese principal 

do estudo. 

 

2.4.3 Convergência teórica dos trabalhos 

Devido à diversidade de formatos de tratamento de dados faz-se necessário observar 

em que os trabalhos sobre o spread bancário se aproximam e se diferenciam. A literatura 

estrangeira consagrou a abordagem evolutiva do spread, principalmente numa abordagem de 

comparação internacional, como pode ser visto no quadro 2.1. 

Estudo País Período Abordagem e tipo do spread 

Ho e Saunders (1981) EUA 1976-1979 
Determinantes do spread ex-

post 

Barajas, Steiner e 
Salazar (1999) 

Colômbia 1974 -1996 
Evolução do spread ex-ante e 

determinantes do spread ex-post 

Dick (1999) 

Costa Rica, El 
Salvador, 

Guatemala, 
Honduras e 
Nicarágua 

1990 -1998 
Evolução e estrutura do spread 
ex-ante e ex-post. Estrutura e 

determinantes do spread ex-post 

Brock e Rojas Suarez 
(2000) 

Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, 
México e Peru 

1991-1996 
Evolução e determinantes do 

spread ex-post 

Brock e Franken 
(2003) 

Chile 1994-2001 
Evolução e determinantes do 

spread ex-ante e ex-post 
 
Quadro 2.1 Literatura Empírica Estrangeira com Análise do Spread Bancário 
 Fonte: Adaptado de SOUZA (2006) 

 
Já a literatura nacional trabalha mais com a abordagem por determinantes, com alguns 

estudos sobre evolução. O quadro 2.2 apresenta, resumidamente, a literatura identificada por 

Souza (2006) para cada uma das abordagens analíticas do spread, ou seja, evolução, estrutura 

ou determinantes, considerando a especificação da medida do spread bancário. 
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Estudo Medida do Spread Abordagem Analítica 

Aronovich (1994) Ex-ante sem tarifas Determinantes do spread 

Koyama e Nakane 1 (2002a) Ex-ante sem tarifas Determinantes e evolução do spread 

Koyama e Nakane 2 (2002b) Ex-ante sem tarifas Determinantes do spread 

Afanasieff, Lhacer e Nakane (2002) Ex-ante sem tarifas 
Determinantes e Evolução do 

spread 

Oreiro et al. (2005) Ex-ante sem tarifas Determinantes do spread 

Bignotto e Rodrigues (2006) Ex-ante sem tarifas Determinantes do spread 

Guimarães (2002) Ex-post sem tarifas Determinantes do spread 

 
Quadro 2.2 Literatura empírica sobre os determinantes do spread bancário no Brasil, segundo 
classificação do spread bancário e abordagem analítica. 
Fonte: Adaptado de SOUZA (2006) 

Cada estudo trabalha com possíveis determinantes para o spread. Dentre os 

determinantes utilizados na literatura nacional, alguns estão presentes com maior freqüência, 

como: inflação, taxa básica de juros, atividade econômica e risco de crédito, como pode ser 

constatado no quadro 2.4. 

 

Estudo Determinantes 

Aronovich (1994) IGP, Nível de atividade  

Koyama e Nakane 1 (2002a) 
IGP, Produto industrial, Selic, Spread over treasury, Impostos 
indiretos, Requerimento de reserva, C. administrativo  

Koyama e Nakane 2 (2002b) 
Selic, Spread over treasury, Impostos indiretos, Requerimento 
de reserva, C. administrativo 

Afanasieff, Lhacer e Nakane 
(2002) 

C. operacional, Captação sem custo de juros, Receita de 
serviços), Captação com custo de juros, Liquidez, N° de 
funcionários, Alavancagem, Patrimônio líquido, IGP, 
Crescimento do produto industrial, Selic, Volatilidade Selic 

Oreiro et al. (2005) IPCA, Produto industrial, Selic, Volatilidade Selic  

Bignotto e Rodrigues (2006) 
IPCA, Selic, Despesas tributárias, C. Administrativo Risco de 
juros, Risco de Crédito, Parcela de mercado, Liquidez, 
Receita serviços, Compulsório, Ativo total  

Guimarães (2002) Participação dos bancos estrangeiros, patrimônio líquido, 
ativo que não rende juros, caixa e depósitos de curto prazo 
(em relação ao ativo total), despesas operacionais (em relação 
ao ativo total), PIB real per capita, taxa de crescimento do 
PIB real, taxa de inflação, taxa Selic. 

 
Quadro 2.3 Análise dos determinantes do spread bancário utilizados nos trabalhos empíricos 
Fonte: Adaptado de SOUZA (2006) 
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Quanto ao cálculo do spread, a maioria dos estudos no Brasil trabalha com o spread 

ex-ante, principalmente pela facilidade de dados disponíveis. A diferença está referente à taxa 

de captação como mostra o quadro 2.4. 

 

 
 

Cálculo do Spread 

Aronovich (1994) 

Razão entre (um mais) a taxa de juros de desconto de duplicatas (ou 
capital de giro) sobre (um mais) a taxa de remuneração de CDB e letra 
de câmbio, considerando informações agregadas de uma amostra de 
bancos. 

Koyama e Nakane 1 
(2002a) 

Diferença da taxa de empréstimo média do segmento livre pré-fixado 
pela taxa CDB, considerando as informações agregadas do setor 
bancário pelo Bacen. 

Koyama e Nakane 2 
(2002b) 

Razão entre (um mais) a taxa de empréstimo média do segmento livre 
pré-fixado sobre (um mais) a taxa CDB, considerando as informações 
agregadas do setor bancário pelo Bacen. 

Afanasieff, Lhacer e 
Nakane (2002) 

Diferença da taxa de empréstimo média do segmento livre pré-fixado 
pela taxa CDB, considerando uma amostra de informações por banco do 
Bacen.  

Oreiro et al. (2005) 
Diferença da taxa de empréstimo média do segmento livre pré-fixado 
pela taxa média de captação (spread médio agregado divulgado pelo 
Bacen.) 

Bignotto e Rodrigues 
(2006) 

Diferença da taxa de empréstimo média do segmento livre pré-fixado 
pela taxa média de captação, considerando uma amostra de informações 
por banco do Bacen. 

Guimarães (2002) Margem líquida de intermediação (em relação ao ativo total) de uma 
amostra de bancos domésticos 

 
Quadro 2.4 Análise do cálculo do spread bancário utilizados nos trabalhos empíricos 
Fonte: Adaptado de SOUZA (2006) 

Quanto à estatística utilizada pelos trabalhos, observa-se uma grande variedade, como 

mostra o quadro a seguir.  

Estudo Método Econométrico 

Aronovich (1994) MQO, MQ2E 
Koyama e Nakane 1 (2002a) ARFIMA 
Koyama e Nakane 2 (2002b) VAR 

Afanasieff, Lhacer e Nakane (2002) Painel (2 Est.) 
Oreiro et al. (2005) VAR 

Bignotto e Rodrigues (2006) Painel (GMM e MQO) 
Guimarães (2002) MQO 

 
Quadro 2.5 Análise dos métodos econométricos utilizados nos trabalhos empíricos sobre 
spread bancário 
Fonte: Adaptado de SOUZA (2006) 
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2.5 Concentração Bancária 

Na busca de explicar a concorrência em uma indústria, a maioria dos trabalhos tenta 

aproximar a estrutura de mercado por alguma medida de concentração, geralmente índices. 

No entanto, deve-se ter cautela no uso destes índices. Tendo isto em mente, Zeidan (2006) 

afirma que ao utilizarmos índices de concentração, estaremos tentando resumir em um único 

indicador um conceito com múltiplas dimensões. Dessa forma, existe a necessidade de 

análises complementares ao cálculo de índices de concentração. 

De acordo com Araújo (2005), medidas de concentração são úteis de maneira a indicar 

os setores que possuem poder de mercado significativo. No entanto, devem ser observadas as 

seguintes ressalvas: 

Ressalva estatística: não fornecem informações sobre a evolução no tempo das parcelas de 

cada firma; 

Ressalva da entrada: nenhuma empresa poderá exercer poder de mercado independente de 

sua participação no mercado; 

Ressalva da parcela de mercado: a parcela de mercado de uma empresa pode ser decorrente 

de custos reduzidos ou devido a produtos de qualidade superior; 

Ressalva da delimitação do mercado: as medidas de concentração de mercado pressupõem a 

delimitação do mercado, ignorando a disciplina dos substitutos comercializado em outros 

mercados; 

Ressalva dos Conglomerados: a existência de conglomerados complica a utilização de cada 

firma, e mesmo, da firma líder. 

Observa-se uma evolução nos trabalhos que tratam da concentração industrial, desde 

uma análise simples como a contagem de firmas para chegar-se finalmente à utilização de 

índices que consideram a participação de cada firma no mercado (SILVA, 2006). Existem 

dois índices muito usados na literatura sobre concorrência, a saber: Razões de concentração e 

Índices de Herfindahl. 

Segundo Araújo (2005), a razão de concentração mede a proporção representada por 

um número fixo das maiores empresas de uma indústria em relação ao total desta indústria, 

tomando-se como base o indicador escolhido. Seu cálculo é dado por: 

∑
=

=
n

i

PiRC
1

    (4) 
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Onde: k é o número de firmas que fazem parte do cálculo, Pi é a participação da i-

ésima firma no mercado. O índice varia de 0 (zero) a 100. Quanto mais próximo estiver de 

100, maior é a concentração na indústria. 

Embora essa medida seja bastante utilizada e de fácil interpretação por seu resultado 

intuitivo, a razão de concentração apresenta importante limitação ao considerar somente a 

relação entre os n maiores bancos e o total.  

Tendo isto em mente, Zeidan (2006) adverte que as maiores firmas em um período 

considerado podem não ser as mesmas em outros períodos. Além disso, tal forma de mensurar 

desconsidera a concentração relativa entre firmas, seja dentro do grupo das n maiores firmas 

ou no grupo das demais. Outro problema diz respeito às fusões que podem acontecer dentro 

dos grupos das maiores firmas, que não serão captadas em termos de um aumento do valor do 

índice.  Essa é uma grande dificuldade para a utilização desse índice, pois notadamente o setor 

bancário apresenta significativa quantidade de fusões nos últimos anos.  

Portanto, deve-se completar a análise com outros índices que minimizem essas 

deficiências.  

O índice de Herfindahl é uma das medidas mais utilizadas nos trabalhos que 

mensuram concentração bancária. De acordo com Araújo (2005), é calculado somando-se os 

quadrados dos percentuais de cada participante de determinado mercado. Este índice leva em 

conta todas as firmas da indústria e é calculado pela seguinte fórmula: 

∑
=

=
n

i

PiHH
1

2
  (5) 

Onde: n é o número de firmas no mercado e Pi é a participação da i-ésima firma no 

mercado. Um dos méritos desse modelo está no fato de que a participação de cada firma no 

mercado é elevada ao quadrado, levando em consideração o tamanho da empresa. 

Segundo Araújo (2005), o Índice de Herfindahl quantifica o tamanho relativo e a 

distribuição das firmas do mercado num intervalo que vai de 1/n até 1. Quando o índice se 

aproxima de 1/n é uma indicação de que a estrutura de mercado consiste de um grande 

número de firmas de tamanho relativamente igual, ou seja, o mercado analisado está num 

ambiente próximo da concorrência perfeita. Quando o índice se aproxima de 1, representa um 

ambiente próximo do monopólio. 



39 
 

 

3 Metodologia 

 
Este capítulo apresenta a metodologia utilizada nesse trabalho. Inicialmente são 

apresentadas as especificações estatísticas, onde serão tratadas as seguintes questões: 

análise multivariada, regressão canônica (pressupostos, cálculo, objetivos e 

planejamento), montagem da amostra, e coleta de dados. Por fim, é apresentado como 

foi construída todas as variáveis do estudo, com a sinalização das rubricas contábeis 

utilizadas. 

 

3.1 Especificações Estatísticas 

A análise empírica do spread pode ser feita de diferentes maneiras, como 

mostrou a seção 2.3, em que foram expostos os estudos relevantes desenvolvidos sobre 

o assunto. Ao se analisar um fenômeno complexo, é comum ter que lidar com múltiplas 

variáveis cujas relações e interações se querem conhecer. Dessa forma, verificou-se nos 

trabalhos o uso de ferramentas capazes de lidar com múltiplos fatores ao mesmo tempo, 

as chamadas análises multivariadas.  

A análise multivariada se preocupa com as relações entre variáveis dependentes 

e tal análise apresenta duas características principais: os valores das diferentes variáveis 

devem ser obtidos sobre os mesmos indivíduos e as mesmas devem ser 

interdependentes e consideradas simultaneamente (BRUNI, 1998). 

Existem várias técnicas multivariadas que podem ser utilizadas para diversas 

finalidades específicas, sendo comum a todas elas um elevado grau de complexidade 

que requer uma matemática relativamente sofisticada (HAIR et al., 2005).  

Esse trabalho utilizará a regressão canônica, por considerá-la apropriada num 

contexto exploratório, além de utilizá-la como uma nova ferramenta estatística na busca 

de explicar o fenômeno estudado. Em situações com múltiplas variáveis dependentes e 

independentes, a correlação canônica é a técnica estatística mais adequada e poderosa. 

Essa técnica obteve aceitação em muitas áreas e representa uma excelente alternativa na 

consideração de múltiplas variáveis dependentes (HAIR et al., 2005). 

A metodologia de aplicação do modelo da regressão canônica será guiada pelo 

trabalho de Hair et al. (2005). O processo é dividido em seis estágios, a saber: Objetivos 

da análise de regressão canônica; planejamento de uma análise de regressão canônica; 
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suposições em regressão canônica; determinação das funções canônicas; Interpretação 

da variável estatística canônica e validação e diagnóstico. 

 

3.1.1 Regressão Canônica 

De acordo com Hair et al. (2005), a análise de regressão canônica é um modelo 

estatístico multivariado que facilita o estudo das inter-relações entre conjuntos de 

múltiplas variáveis dependentes e múltiplas variáveis independentes, como mostra a 

expressão 10. 

nn XXXXYYYY ++++=++++ ...... 321321          (10) 

O principio básico em uma correlação canônica é desenvolver uma combinação 

linear em cada um dos conjuntos de variáveis, tal que a correlação entre os dois 

conjuntos seja maximizada (TRUGILHO et al., 2003).   

Um aspecto interessante é o da maximização, utilizado na busca de concentrar 

uma relação de alta dimensão entre dois grupos de variáveis em poucos pares de 

variáveis canônicas (TRUGILHO et al., 2003).   

Dessa forma, o objetivo da regressão canônica é determinar uma combinação 

linear para cada grupo de variáveis (dependentes e independentes) que maximize a 

correlação entre os dois grupos. 

 

3.1.2  Pressupostos da Regressão canônica 

A discussão a seguir fornece uma lista dos mais importantes pressupostos da 

regressão canônica e as principais ameaças para a confiabilidade e validade dos 

resultados.  

O primeiro pressuposto é o da distribuição. A regressão canônica é baseada no 

pressuposto de que as distribuições das variáveis na população (a partir da qual a 

amostra foi estabelecida) é normal multivariada. No entanto, com uma amostra 

suficientemente grande, os resultados da correlação canônica geralmente são bastante 

robustos, independente da normalidade das séries (HAIR et al., 2005). 

Outro problema reside nos aspectos relacionados à amostra. De acordo com Hair 

et al. (2005), tamanhos amostrais muito pequenos não irão representar bem as 

correlações, maquiando assim relações significativas. Amostras grandes terão uma 
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tendência a indicar significância estatística em todos os casos, mesmo onde 

significância prática não exista.  

Outliers podem afetar enormemente a magnitude dos coeficientes de correlação. 

Uma solução é o tamanho da amostra, visto que, quanto maior o tamanho da amostra, 

menor será o impacto de um ou dois outliers.  

Por fim, temos a chamada matriz condicionada. A idéia é de que as variáveis nos 

dois conjuntos não devem ser totalmente correlacionadas. Por exemplo, se você incluiu 

a mesma variável duas vezes em um dos conjuntos, então não está claro como atribuir 

pesos diferentes para cada um deles. Computacionalmente, tal procedimento 

impossibilitará a análise da correlação canônica. Quando há perfeita correlação entre 

duas variáveis diferentes, (R = 1,0), então a matriz de correlação não pode ser invertida, 

e os cálculos para a análise canônica não podem ser realizados (HAIR et al., 2005). 

 

3.1.3  Cálculo da Regressão Canônica  

De acordo com Abreu & Vetter (1978), a análise de correlação canônica é um 

procedimento estatístico multivariado que permite o exame da estrutura de relações 

existente entre dois grupos ou conjuntos de variáveis (X e Y). Determine-se então, uma 

combinação linear entre x e y, 

nnxaxaxaU +++= ...2211          (11) 

nn ybybybV +++= ...2211            (12) 

Como já foi dito, busca-se que a correlação entre A e B seja maximizada. Dessa 

maneira, supondo que X é uma matriz nxp e Y uma matriz Nxq chegamos à seguinte 

matriz COV (X,Y):  

















=
∑∑

∑∑

qxqqxp

pxqpxpC
2221

1211

                (13) 

As covariâncias entre variáveis de diferentes conjuntos, uma variável de X e 

outra de Y estarão contidas em (12) ou (21). Analisar as covariâncias em (12) ou (21) 

pode ser extremamente trabalhoso, ainda mais se p e q forem grandes. Porém, o 

principal objetivo da regressão canônica é resumir as associações entre X e Y em função 

de algumas poucas correlações escolhidas, ao invés de todas as pxq correlações. 
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Combinação linear é uma forma simples de resumir um conjunto de variáveis, então 

seja: 

YbV

XaU

'

'

=
=

                             (14) 

Chegamos então ao modelo básico da regressão linear: 

babYXCovaVUCov

bbbYCovbVVar

aaaXCovaUVar

∑
∑
∑
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==

==
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            (15) 

O que a regressão canônica procura é determinar os vetores a e b tais que: 

bbaa

ba
VUCorr

∑∑
∑=

2211

12

''

'
),(

                  (16) 

seja a maior possível. Existirão min (p,q)-1  pares de variáveis canônicas independentes 

do par de correlação máxima, que irão expressar a variância total dos dois grupos de 

variáveis. Para calcular este máximo, descrita na expressão 17,  

*
1

,
),(max ρ=VUCorr

ba                (17) 

restrita pela combinação linear (primeiro par de variáveis canônicas): 

YfVeXeU ∑∑ −− == 2/1
22

'
11

2/1
11

'
11   (18) 

Neste caso,  
2*

1ρ  é o autovalor de ∑∑∑∑∑ −−− 2/1
1121

1
2212

2/1
11  e é seu respectivo 

autovetor. Supondo ‘A’ uma matriz quadrada kxk e ‘v’ um vetor kx1, pode-se mostrar 

que a equação X: 

vAv λ=                (19) 

tem k soluções, sendo � um escalar. Cada solução é dada por um par formado por um 

escalar �i e um vetor vi. O escalar é chamado de autovalor de A e o vetor de autovetor 

de A. O k-ésimo par de variáveis canônicas pode ser descrito como: 

YfVeXeU kkkk ∑∑ −− == 2/1
22

'2/1
11

'

  (20) 

e maximizando, chegamos à seguinte expressão:  

*),( kkk VUCorr ρ=  (21) 
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3.2 Objetivos da Regressão Canônica 

No primeiro estágio da análise de regressão canônica devem-se observar os 

objetivos desse tipo de análise. Dessa forma, é preciso inicialmente determinar os dois 

conjuntos de variáveis, as independentes e as dependentes (HAIR ET AL., 2005).  

Nesse trabalho, as variáveis do primeiro grupo (dependentes) são as relacionadas ao 

spread, enquanto que as outras variáveis (independentes) são os fatores que podem 

determinar os altos spreads. 

Essa formatação está alinhada aos objetivos da regressão canônica e busca 

explicar a natureza das relações entre os conjuntos de variáveis (spread e seus 

determinantes) mensurando a contribuição relativa de cada variável às funções 

canônicas extraídas. 

 

3.3 Planejamento da Regressão Canônica 

Hair et al. (2005) apresenta que a análise de correlação canônica compartilha 

questões básicas de implementação comuns às técnicas multivariadas. Problemas como 

o tamanho da amostra é relevante. Esse trabalho apresenta 15 observações por variável, 

se adequando ao mínimo aceitável de 10. 

Além em relação à quantidade de observações, um fator fundamental é a 

composição das variáveis. Como uma variável em qualquer conjunto se relaciona com 

todas as outras variáveis em ambos os conjuntos, a adição ou a eliminação de uma única 

variável afeta a solução inteira. Dessa forma, a composição de cada variável no modelo 

é imprescindível. Nesse estudo, a composição foi feita com base na literatura empírica 

sobre o spread, trabalhada no capítulo 2 desta dissertação. 

As análises foram divididas em três regressões de modo a conseguir análises 

consistentes, objetivando preservar as características de cada um dos agrupamentos e 

obter um melhor poder de explicação. Na designação das variáveis observamos 

variáveis métricas. A base conceitual dos dois conjuntos está bem definida, de acordo 

com os três modelos propostos. 
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Análise de Regressão canônica 1: 

 

 Na primeira análise de regressão, planeja-se observar a relação do spread total 

com determinantes do spread. O modelo utilizado está descrito na expressão 21. 

 

HHRTARCOMPDADMTIBUTINADIPCASELICSPPJSPPF +++++++=+  (21) 

 

 Onde: SPPF é o spread total pessoa física, SPPJ o spread total pessoa jurídica, 

SELIC a taxa básica de juros e IPCA o índice de inflação. INAD é a variável relacionada 

à inadimplência, TRIBUT constitui o fator associado aos tributos, DADM relaciona-se às 

despesas administrativas, COMP se refere ao compulsório, RTAR é a variável 

relacionada à receita com tarifas e HH é o índice de Herfindah. 

 

Análise de regressão canônica 2:  

 

 Na segunda análise de regressão planeja-se observar a relação das modalidads do 

spread pessoa física com os determinantes do spread.  O modelo utilizado está descrito 

na expressão 22. 

 

(22) 

 

 Onde: SPPFCE é o spread da modalidade cheque especial, SPPFCP é o spread 

da modalidade crédito pessoal, SPPFV é o spread da modalidade aquisição de veículos, 

SPPFB é o spread da modalidade aquisição de bens, SELIC é a taxa básica de juros, 

IPCA é o índice de inflação, INAD é a variável relacionada à inadimplência, TRIBUT é 

a variável relacionada aos tributos, DADM é a variável relacionada às despesas 

administrativas, COMP constitui a variável relacionada com o compulsório, RTAR é o 

fator associado à receita com tarifas e HH é o índice de Herfindah. 

  

Análise de regressão canônica 3: 

 

 Na Terceira análise de regressão, planeja-se observar a relação das principais 

modalidades do spread pessoa jurídica com os determinantes do spread.  O modelo 

utilizado está descrito na expressão 23. 

HHRTARCOMP

DADMTIBUTINADIPCASELICSPPFBSPPFVSPPFCPSPPFCE

++
+++++=+++
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HHRTARCOMPDADM

TIBUTINADIPCASELICSPPJCGASPPJCGSPPJDDSPPJHM

+++
++++=+++

          (23) 

 

Onde: SPPJHM é o spread da modalidade hot money, SPPJDD é o spread da 

modalidade desconto de duplicatas, SPPJCG é o spread da modalidade capital de giro, 

SPPJCGA é o spread da modalidade conta garantida, SELIC é a taxa básica de juros, 

IPCA é o índice de inflação, INAD é a variável relacionada à inadimplência, TRIBUT é 

o fator associado aos tributos, DADM refere-se às despesas administrativas, COMP 

relaciona-se com o compulsório, RTAR é a variável relacionada à receita com tarifas e 

HH o índice de Herfindah. 

 

3.4 Montagem da Amostra e Coleta de Dados 

Utiliza-se nesse estudo dados divulgados pelo conglomerado bancário junto ao 

Banco Central, em seus balanços semestrais. Trata-se da consolidação dos dados das 

instituições do sistema financeiro: bancos múltiplos, comerciais, de investimento, 

sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 

associação de poupança e empréstimo e Caixa Econômica Federal. 

O banco de dados construído apresenta informações desde 1995 ate 2007. No 

entanto, as análises empregadas nesta dissertação utilizaram os dados a partir de 2000. 

A escolha se justifica, pois está direcionada para um momento de maior estabilidade do 

cenário econômico e financeiro no Brasil.  

As variáveis utilizadas para a análise dos modelos propostos nesse trabalho serão 

apresentadas com mais detalhes nas sub-seções seguintes. 

 

3.5 Variáveis Relativas ao Spread 

As variáveis relativas ao spread bancário são obtidas pela diferença entre as taxas 

de juros de aplicação e a de captação do mercado, compreendendo o lucro e o risco 

relativos às operações de crédito, de acordo com a equação 1 apresentada no segundo 

capítulo deste trabalho.  
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A taxa de captação do mercado é a média das taxas diárias de remuneração dos 

certificados ou recibos de depósitos bancários (CDB/RDB) para modalidades cujo prazo 

médio situa-se em torno de 30 dias e, para as demais modalidades, com prazo superior a 

30 dias, a média das taxas referenciais dos contratos realizados no mercado de 

derivativos, que expressa a expectativa para a taxa básica de juros correspondente aos 

respectivos prazos (contratos de swap DI x pré). Nas séries por tipo de tomador, trata-se 

da taxa média de cada modalidade de crédito, ponderada pelo correspondente saldo. 

As séries originais apresentam dados mensais e em pontos percentuais, sendo 

transformada em semestral para se adequar a este trabalho.  

 As variáveis relativas ao spread referem-se ao diferencial entre as taxas de juros 

consolidadas das operações de crédito, contempladas na Circular 2.957/1999, e os 

custos de captação. Excluem-se as operações de crédito rural, de repasses do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ou quaisquer outras lastreadas em 

recursos compulsórios ou governamentais, por não se adequarem ao escopo deste 

trabalho. 

O agrupamento pessoa jurídica compreende as modalidades de hot money, 

desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta garantida, 

aquisição de bens e vendor. O grupo pessoas físicas compreende cheque especial, 

crédito pessoal, aquisição de bens-veículos e outros bens. 

O quadro 3.1 mostra as variáveis referentes ao spread e sua caracterização. 

 

Spread Total – SPT 
Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
crédito em pontos percentuais com recursos livres referenciais 
para taxa de juros pré-fixada  

Série 
3955 

Spread PJ – SPPJ 
Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
crédito pessoa jurídica em pontos percentuais com recursos 
livres referenciais para taxa de juros pré-fixada  

Série 
3956 

Spread PF – SPPF 
Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
crédito pessoa física em pontos percentuais com recursos 
livres referenciais para taxa de juros pré-fixada  

Série 
3957 

Spread Cheque Especial 
– SPPFCE 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
cheque especial em pontos percentuais com recursos livres 
referenciais para taxa de juros pré-fixada  

Série 
7797 

Spread Crédito Pessoal – 
SPPFCP 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
crédito pessoal em pontos percentuais com recursos livres 
referenciais para taxa de juros pré-fixada 

Série 
7798 

Quadro 3.1 Variáveis referentes ao spread e sua caracterização 
Fonte: elaboração própria. 
(continua) 
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(continuação) 

Spread Veículos PF – 
SPPFV 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
crédito de veículos para pessoa física em pontos percentuais 
com recursos livres referenciais para taxa de juros pré-fixada 

Série 
7799 

Spread Outros Bens – 
SPPFB 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
crédito para aquisição de bens em pontos percentuais com 
recursos livres referenciais para taxa de juros pré-fixada 

Série 
7800 

Spread Hot Money –  
SPPJHM 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
Hot Money em pontos percentuais com recursos livres 
referenciais para taxa de juros pré-fixada 

Série 
7790 

Spread Desconto 
Duplicatas – SPPJDD 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
desconto de duplicatas em pontos percentuais com recursos 
livres referenciais para taxa de juros pré-fixada 

Série 
7791 

Capital de giro – 
SPPJCG 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
capital de giro em pontos percentuais com recursos livres 
referenciais para taxa de juros pré-fixada 

Série 
7793 

Conta garantida – 
SPPJCGA 

Série temporal que mensura o spread médio das operações de 
conta garantida em pontos percentuais com recursos livres 
referenciais para taxa de juros pré-fixada 

Série 
7794 

Quadro 3.1 Variáveis referentes ao spread e sua caracterização 
Fonte: elaboração própria. 
 

3.6 Variáveis relativas aos determinantes do spread 

Os dados relativos às outras variáveis que são determinantes do spread foram 

construídos com informações retiradas do Banco Central do Brasil e do IBGE. 

3.6.1 SELIC 
 

Série temporal disponibilizada pelo Bacen, que representa a Taxa de Juros Selic 

Anualizada acumulada no mês. De periodicidade mensal, foi transformada em semestral 

para se adequar a este trabalho. 

De acordo com o Bacen, o dado bruto foi obtido mediante o cálculo da taxa 

média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em 

títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de compensação 

e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas.  

As operações compromissadas são operações de venda de títulos com 

compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante com compromisso de 

revenda assumido pelo comprador, para liquidação no dia útil seguinte. Estão aptas a 

realizar operações compromissadas, por um dia útil, fundamentalmente as instituições 

financeiras habilitadas, tais como bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de 

títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários.  
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A taxa média ajustada das mencionadas operações de financiamento é calculada 

de acordo com a seguinte fórmula: 

 

}%100]1)
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{[( 252
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=              (24) 

 

Onde, Lj: fator diário correspondente à taxa da j-ésima operação; 

Vj: valor financeiro correspondente à taxa da j-ésima operação; 

n: número de operações que compõem a amostra. 

 

A amostra é constituída pelo Bacen, excluindo-se do universo as operações 

atípicas, assim consideradas, no caso de distribuição simétrica: 2,5% das operações com 

os maiores fatores diários e 2,5% das operações com os menores fatores diários; no caso 

de distribuição assimétrica positiva: 5% das operações com os maiores fatores diários; 

no caso de distribuição assimétrica negativa: 5% das operações com os menores fatores 

diários.   

O cálculo é feito diretamente pelo sistema Selic após o encerramento das 

operações, em processamento noturno. 

3.6.2 IPCA 
 

O IPCA é o índice oficial do Governo Federal para medição das metas 

inflacionárias. O período de coleta dos dados acontece do dia 01 a 30 do mês de 

referência. A população-objetivo abrange as famílias com rendimentos mensais 

compreendidos entre 01 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a 

fonte de rendimentos, sendo residentes nas áreas urbanas das regiões.  

São analisadas as regiões metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, 

Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Município de 

Goiânia e Distrito Federal. 

A ponderação das despesas das pessoas para se verificar a variação dos custos 

foi definida de acordo com o quadro 3.2. 
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Tipo de Gasto Peso % do Gasto 
Alimentação 25,21 
Transportes e 
comunicação 18,77 
Despesas pessoais 15,68 
Vestuário 12,49 
Habitação 10,91 
Saúde e cuidados 
pessoais 8,85 
Artigos de residência  8,09 

 
Quadro 3.2 Ponderação efetuada na construção do IPCA 
Fonte: IBGE 
 

3.6.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 

 A variável ADM mensura a participação em percentual das despesas 

administrativas em relação ao total das despesas. A variável é calculada de acordo com 

a seguinte equação: 

 

Dtotal

Dadm
DADM =            (7) 

  

Onde: DADM é o percentual da participação despesas administrativas em 

relação ao total das despesas, Dadm é o valor das despesas administrativas e Dtotal é o 

valor total das despesas. 

A variável Dadm foi construída com base nas seguintes rubricas contábeis nos 

balanços: 81703003 (+), 81706000 (+), 81709007 (+), 81712001 (+), 81715008 (+), 

81721009 (+), 81724006 (+), 81739008 (+), 81742002 (+), 81745009 (+), 81748006 

(+), 81751000 (+), 81754007 (+), 81757004 (+), 81760008 (+), 81763005 (+), 

81766002 (+), 81772003 (+), 81775000 (+), 81777008 (+), 81781001 (+), 81799000 

(+), 81810006 (+), 81820003 (+), 81990304 (+). 

 A variável Dtotal foi construída com base nas rubricas contábeis utilizadas no 

calculo da variável Dadm, somadas às seguintes rubricas: 81718005 (+), 81727003 (+), 

81730007 (+), 81733004 (+), 81736001 (+), 81737000 (+), 81990201 (+),81769009 (+), 

81925001 (+), 81930003 (+), 81933000 (+), 81990902 (+),81830990 (+), 81910009 (+) 

81920006 (+), 81936007 (+), 81952005 (+), 81965009 (+), 81975006 (+), 81985003 (+) 

81986002 (+), 81990108 (+), 81999006 (+). 
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A análise da variável DADM é importante de maneira a observar se as despesas 

administrativas são relevantes quando se está analisando o spread bancário.  

3.6.4 INADIMPLÊNCIA 
 

 A variável INAD mensura a inadimplência através da relação entre a provisão de 

crédito de liquidez duvidosa e o total das operações de crédito e arrendamento 

mercantil. A variável é calculada de acordo com a seguinte equação.  

 

Totalcred

ovcred
INAD

Pr=                 (8) 

 

 Onde: INAD é uma proxy da inadimplência, Provcred é a provisão de crédito de 

liquidez duvidosa e Totalcred é o total das operações de crédito e arrendamento 

mercantil. 

 A variável Provcred foi construída com base nas seguintes rubricas contábeis: 

71990307 (+), 71990352 (+), 71990400 (+), 71990606 (+), 81830309 (+), 81830354 (+) 

81830402 (+), 81830608 (+). 

 A variável Totalcred foi construída com base nas seguintes rubricas contábeis: 

1100001 (+), 71200004 (+), 71920009 (+), 71925004 (+), 71950000 (+), 71980001 (+), 

81940000 (+), 81945005 (+), 81950007 (+) 

 

A análise dessa variável é importante de maneira a observar se a inadimplência 

verificada no setor é relevante quando se está analisando o spread bancário.  

3.6.5 CARGA TRIBUTÁRIA 
 

A variável TRIB mensura a carga tributária através da relação entre as despesas 

tributárias e o total das despesas. A variável é calculada de acordo com a seguinte 

equação.  

 

Dtotal

Dtributos
TRIB=                   (9) 
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 Onde: TRIB é uma proxy dos tributos, Dtributos são as despesas tributárias e 

Dtotal é o total das despesas. 

  A variável Dtributos foi construída com base nas seguintes rubricas contábeis: 

81769009 (+), 81925001 (+), 81930003 (+), 81933000 (+), 81990902 (+). 

A análise dessa variável é importante de maneira a observar se a carga tributária 

do setor é relevante quando se está analisando o spread bancário. 

3.6.6 RECEITA COM TARIFAS 
 

 A variável RTAR mensura a receita com tarifas através da relação entre a receita 

de prestação de serviços e a receita total. A variável é calculada de acordo com a 

seguinte equação. 

  

Rtotal

Rserv
RTAR=                     (10) 

 

Onde: RTAR é uma proxy das receitas com tarifas, Rserv é a receita com a 

prestação de serviços e a variável Rtotal é o total das receitas. 

  

 A variável RTAR foi construída com base nas seguintes rubricas contábeis: 

71700009 (+), 71970004 (+).  

A variável Rtotal foi construída com base com base nas rubricas contábeis 

utilizadas no calculo da variável RTAR, somadas às seguintes rubricas contábeis: 

71800002 (+), 71990802 (+), 71990905 (+), 81600003 (+), 81830804 (+), 81830907 

(+),71930006 (+), 71975009 (+), 71985006 (+), 71986005 (+), 71990950 (+), 71990998 

(+), 71999009 (+). 

A análise dessa variável é importante de maneira a observar se a receita com 

tarifas é relevante quando se esta analisando o spread bancário.  

3.6.7 COMPULSÓRIO 
 

 A variável COMP mensura o compulsório bancário através da relação entre o 

recolhimento compulsório em depósitos a vista em espécie e o total dos depósitos a 

vista em espécie. 
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Depostotal

ccomp
COMP

Re=          (11) 

 

Onde: COMP é uma proxy do compulsório, é Reccomp é o recolhimento 

compulsório e a variável Depostotal é o total em depósitos a vista em espécie. 

Como não há dados por instituição bancária, tanto a variável Reccomp quanto a 

variável Depostotal são divulgados pelo BACEN, de forma consolidada, através das 

séries temporais 1826 e 1840. 

A análise da variável COMP é importante de maneira a observar se a taxa de 

compulsório é relevante quando se está analisando o spread bancário.  

3.6.8 ÍNDICE DE CONCENTRAÇAO 
 

A variável HH mensura a concentração no setor através do índice de Herfindahl.  

A variável é calculada de acordo com a seguinte equação.  

∑
=

=
n

i

PiHH
1

2
              (12) 

Onde: n é o número de firmas no mercado e Pi é a participação da i-ésima firma 

no mercado. Um dos méritos desse modelo está no fato de que a participação de cada 

firma no mercado é elevada ao quadrado, levando em consideração o tamanho da 

empresa. 

A análise da variável HH é importante de maneira a observar se a concentração 

do setor é relevante quando se está analisando o spread bancário.  

Para analisar a concentração do setor bancário foi utilizado o índice de 

Herfindahl. O cálculo foi efetuado com base em três aspectos diferentes, a saber: no 

volume de ativo total, nas operações de crédito e nos depósitos a vista de cada banco de 

dezembro de 1994 a dezembro de 2007, por semestre.  

O quadro 3.3 resume as variáveis consideradas determinantes do spread e sua 

caracterização. 
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Variáveis Construídas Origem dos 
dados 

SELIC Elaborado pelo BACEN BACEN 
IPCA Elaborado pelo IBGE IBGE 
INAD Elaboração Própria BACEN 
TRIB Elaboração Própria BACEN 

DADM Elaboração Própria BACEN 
COMP Elaboração Própria BACEN 
RTAR Elaboração Própria BACEN 

HH Elaboração Própria BACEN 
 
Quadro 3.3 Variáveis explicativas e sua caracterização 
Fonte: Elaboração própria 
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4. Análise dos Resultados 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados encontrados, 

analisando-os. Inicialmente, é apresentada a evolução do spread bancário, de maneira a 

contemplar tanto uma análise total quanto uma análise por tomador e por modalidade.  

É verificado também o aspecto da concentração bancária, que somado as aspectos 

descritos anteriormente, servem de subsídio para as análises canônicas. Por fim, são 

verificados os determinantes do spread através da regressão canônica, observando seus 

pressupostos, determinando as funções canônicas, interpretando suas variáveis, 

validando o modelo e diagnosticando as regressões. 

 

4.1 Evolução do spread Bancário 
 

Para observar a evolução do spread bancário, foram analisadas diferentes 

amostras do spread para avaliação de suas respectivas evoluções. O spread será 

apresentado e analisado da seguinte maneira: Spread Total: amostra mais geral, 

aglutinando os dados de pessoa física e de pessoa jurídica; Spread Total por Tomador: 

análise em separado do spread das modalidades direcionadas à pessoa física e à pessoa 

jurídica; Spread por Modalidade: análise do spread das modalidades direcionadas a 

pessoa física e pessoa jurídica por modalidade de crédito. 

 

4.1.1 Spread Total 

 A análise da série 3955 do Banco Central proporciona a possibilidade de 

observar o comportamento do spread total no Brasil de dezembro de 1995 a março de 

2008, como mostra o gráfico 4.1. 
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Gráfico 4.1 Evolução do Spread Total 
Fonte: Elaboração própria com dados do BACEN. 

 

A análise da evolução do spread total mostra que, de dezembro de 1995 até 

junho de 2000, a série apresenta uma estrutura bastante oscilante, com uma queda 

significativa de 90 pontos percentuais. Pode se considerar que essa oscilação foi fruto 

principalmente do processo de estabilização da economia, com mudanças radicais na 

estrutura do sistema bancário. Essa redução do spread bancário determinou grandes 

dificuldades para os bancos, sendo responsável por falências de algumas instituições. A 

partir de 2000, pode-se notar uma oscilação significativamente inferior do spread, 

estabilizando em torno de 40 pontos percentuais. Por fim, nota-se que após 2004, o 

spread total apresenta uma leve tendência de queda. 

 

4.1.2 Spread Total por Tomador 

Uma característica marcante no Brasil é a diferença do “spread” por tipo de 

tomador. O spread, dependendo do tomador apresenta diferentes taxas como mostra o 

gráfico 4.2. 
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Gráfico 4.2 Evolução do Spread Total por Tomador 
Fonte: Elaboração própria com dados do BACEN. 

O gráfico 4.2 mostra que, no que concerne ao tipo de tomador, o spread pessoa 

física é mais elevado que o spread pessoa jurídica. Isso pode ser explicado pelas 

condições em que os contratos são estabelecidos. Geralmente os contratos pessoa física 

são susceptíveis a maior risco. Outro aspecto importante é a diminuição da diferença 

entre o spread pessoa física e pessoa jurídica. Em dezembro de 2005, a diferença era de 

64,1 pontos percentuais, enquanto em dezembro de 2007 era de 12,2 pontos percentuais. 

 

4.1.3 Spread por Modalidade 

Outro dado interessante é a diferença de taxa de juros e “spread” por 

modalidade de crédito. Com relação à pessoa física, percebe-se notadamente que o 

spread do cheque especial é muito maior do que o spread de operações, como mostra o 

gráfico 4.3. 
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Gráfico 4.3 Evolução do Spread PF por Modalidade 
Fonte: Elaboração própria com dados do BACEN. 

 

No que concerne a avaliação de tais dados, devemos alertar que estes são 

disponibilizados para o período a partir de junho de 2000, um momento que o spread 
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bancário já se apresentava um pouco mais estável. Na análise, é clara uma discrepância 

entre a magnitude do spread da modalidade cheque especial e das outras modalidades, 

tendo uma diferença na ordem de 91, 111 e 85 pontos percentuais para as modalidades 

de crédito pessoal, veículos e bens, respectivamente.  

Assim como no spread pessoa física, o spread pessoa jurídica apresenta 

diferenças significativas quando observado em modalidades diferentes, como mostra o 

gráfico 4.4. 
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Gráfico 4.4 Evolução do Spread PJ por Modalidade 
Fonte: Elaboração própria com dados do BACEN. 
 

Novamente, devemos alertar que os dados estão disponíveis para o período a 

partir de junho de 1998. É interessante notar que houve alterações significativas no que 

diz respeito às linhas de crédito mais custosas para as empresas. No final da década de 

1990, a linha de crédito que apresentava o maior spread era o capital de giro. No inicio 

de 2008, a linha de crédito capital de giro era apenas a quinta no que se refere ao maior 

spread, sendo a modalidade conta garantida a que apresenta o maior spread. 

A análise evolutiva do spread feita por esse capítulo evidenciou alguns aspectos 

importantes, a saber: 

1- Observam-se dois momentos diferentes na análise do spread total. O primeiro 

momento, de 1995 até 2000, o spread era muito irregular, fruto da reorganização do 

setor bancário. No segundo momento, de 2000 a 2008, nota-se uma estabilização no 

valor do spread, com uma leve tendência de queda.  
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2- Na análise por tomador, nota-se que o spread pessoa física é mais elevado que 

o spread pessoa jurídica, sendo essa diferença diminuída com o passar do tempo. 

3- A análise do spread pessoa física mostra que o cheque especial é a linha de 

crédito que apresenta o maior spread, quase três vezes mais do que as outras linhas de 

crédito. 

4- A análise do spread pessoa jurídica mostra que a conta garantida é a linha de 

crédito que apresenta o maior spread.  

5- Com a estabilidade econômica nota-se uma redução do spread total de 

maneira gradativa, no entanto, ainda muito tímida para quem intenciona um crescimento 

significativo da relação crédito/PIB. 

 

4.2 Concentração do setor Bancário 
 

Para analisar a concentração do setor bancário foi calculado o Índice de 

Herfindahl para o ativo total, operações de crédito e depósitos. Os resultados 

encontrados estão demonstrados na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Índice de Herfindahl para a indústria bancária brasileira 
(continua) 

 Ativo Total Op. De Crédito Depósitos 
dez/94 0,072554304 0,099465469 0,086228955 
jun/95 0,06431905 0,100194603 0,090551319 
dez/95 0,067916279 0,100648643 0,099598208 
jun/96 0,059619662 0,103474756 0,09975294 
dez/96 0,066323469 0,096561201 0,095790059 
jun/97 0,064887062 0,101993659 0,091836821 
dez/97 0,066827661 0,123222339 0,093885104 
jun/98 0,067322389 0,136516834 0,091052731 
dez/98 0,075948393 0,135767879 0,093664121 
jun/99 0,074082459 0,140007676 0,100264962 
dez/99 0,072206754 0,114331512 0,099212856 
jun/00 0,070830067 0,109576037 0,094971986 
dez/00 0,068403857 0,08798523 0,09085159 
jun/01 0,057788332 0,058858169 0,093313183 
dez/01 0,061947474 0,056832973 0,089703821 
jun/02 0,062375331 0,058494199 0,088623104 
dez/02 0,067184368 0,059759418 0,088892663 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 4.2 - Índice de Herfindahl para a indústria bancária brasileira 
(continuação) 

 

jun/03 0,072129493 0,069286282 0,091675002 
dez/03 0,07563814 0,073988521 0,092665 
jun/04 0,07110549 0,073267312 0,089427244 
dez/04 0,07338725 0,075933976 0,090957612 
jun/05 0,071257945 0,076772803 0,091086658 
dez/05 0,070564525 0,075521616 0,091436456 
jun/06 0,070320772 0,0767616 0,087361754 
dez/06 0,07238202 0,081827345 0,091751009 
jun/07 0,070860121 0,083601756 0,09002504 
dez/07 0,089332857 0,083330575 0,088121029 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com Rocha (2001), uma maneira de avaliação do índice de 

concentração é o parâmetro usado pelo Departamento de Justiça do EUA e pela 

Comissão Federal de Comércio dos EUA, demonstrando que: resultados abaixo de 0,1 

indicam mercados desconcentrados; entre 0,1 e 1,8 moderadamente concentrados; e 

acima desse nível mercados altamente concentrados, mais propensos a práticas não-

competitivas. 

Dessa forma, os valores absolutos dos índices relativos ao ativo total não são 

elevados numa comparação internacional, o mesmo acontecendo com os índices 

relativos à depósitos. Quanto às operações de crédito, o índice já esteve em um patamar 

de alerta, em junho de 1999 com índice de 0,140007676. No entanto, a partir de 2000 o 

índice voltou a ficar abaixo de 0,1.  

A evolução da concentração pode ser melhor observada no gráfico 4.5. 
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Gráfico 4.5 Evolução do de Herfindahl para a indústria bancária brasileira 
Fonte: Elaboração própria 
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Nota-se momentos diferentes para cada índice. De dezembro de 1994 a junho de 

2000, os índices referentes a Depósitos mostraram uma evolução muito parecida, sem 

grandes alterações, com índices abaixo de 0,1, dentro do patamar internacional. 

Ao analisarmos o índice referente ao ativo total, notamos uma evolução muito 

parecida com o índice operações de crédito, também sempre abaixo do patamar 

internacional de 0,1. No entanto, observa-se uma evolução a partir de junho de 2001, 

passando de 0,057788332 naquele ano para 0,089332857 em dezembro de 2007. 

Já com relação a operações de crédito, observamos três momentos distintos. No 

primeiro momento, o índice apresenta uma significativa alta de 0,099465469 em 1994 

passa a 0,140007676 em junho de 1999. Esse aumento nas operações de crédito deve-se 

claramente a compra de carteiras de crédito ocorrida no período.  

No segundo momento, acontece uma queda drástica no índice, chegando a 

0,056832973 em dezembro de 2001. Essa queda tem sua explicação na transferência de 

parte da carteira de crédito da Caixa Econômica Federal para a Empresa Gestora de 

Ativos (Emgea), no chamado Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras 

Federais. 

 No terceiro momento, a partir de 2002, com a saída de bancos estrangeiros, os 

índices de concentração aumentam, passando de 0,059759418 naquele ano para 

0,083330575 em dezembro de 2007. No entanto, apesar da tendência de crescimento, o 

índice não se mostra atípico, numa comparação internacional (Nakane, 2003).  

Com relação ao índice de Herfindahl calculado para depósitos, nota-se uma 

estabilidade ao longo do tempo, podendo ser verificado apenas um único momento em 

toda a série. Já com relação a ativo total, observa-se 2 momentos: o primeiro, até 

dezembro de 2000, é mais estável; já o segundo tem uma tendência de crescimento, de 

junho de 2001 a dezembro de 2007. Por fim, com relação às operações de crédito, 

verificam-se três momentos distintos: o primeiro, com um crescimento significativo até 

dezembro de 1999; depois uma queda também bastante significativa, até dezembro de 

2001 e, por fim, o último momento, onde se verifica uma tendência de crescimento, 

bastante parecida com a que ocorre com o índice ativo total. 

Rocha (2001) alerta que o índice de concentração fornece indicações da estrutura 

de mercado, devendo ser complementado com outras análises. A análise dos impactos 

da concentração sobre o spread bancário, por exemplo, ainda depende de investigações 

específicas, com modelos estatísticos diferenciados.  
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Dessa forma, o índice Herfindahl mensurado para ativo total será utilizado como 

medida do grau de concentração no sistema bancário brasileiro nas estimações desse 

trabalho. 

 

4.3 Análise dos Determinantes do Spread Bancário 
 

4.3.1 Suposições das Regressões Canônicas 

A análise das séries mostrou que apenas cinco das 18 séries não se comportavam 

de acordo com a normal, como mostra a tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Teste de Normalidade Lillieforps 
  Estatistica Lilliefors p 

Spread PJ 0.077231 > 0.1 
Spread PF 0.112171 > 0.1 
SPPFCE 0.198716 > 0.1 
SPPFCP 0.142516 > 0.1 
SPPFV 0.298586 0.005 
SPPFB 0.277932 0.018 

SPPJHM 0.155172 > 0.1 
SPPJDD 0.187266 > 0.1 
SPPJCG 0.118565 > 0.1 

SPPJCGA 0.216572 0.0433 
SELIC 0.145157 > 0.1 
IPCA 0.187708 > 0.1 

DADM 0.167062 > 0.1 
INAD 0.138886 > 0.1 

TRIBUT 0.266199 0.035 
RTAR 0.215959 0.0445 
COMP 0.183290 > 0.1 

HH 0.204424 > 0.1 
Fonte: Elaboração própria 

 

Apesar de a normalidade ser desejável, pois proporcionará resultados mais 

robustos, a regressão canônica acomoda qualquer variável sem a suposição estrita de 

normalidade. Dessa forma, mantêm-se todas as variáveis nas estimações. 

Quanto à hipótese de matriz condicionada, foi analisada a matriz de correlação 

das três regressões canônicas, como mostram as tabelas 4.3, 4.4 e 4.5. 
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Tabela 4.3 - Matriz de Correlação Regressão 1 
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Spread PJ 1,0 0,4 0,5 -0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 -0,7 0,2 
Spread PF 0,4 1,0 0,8 0,4 -0,4 0,8 -0,7 -0,7 -0,3 -0,4 

SELIC 0,5 0,8 1,0 0,5 -0,4 0,7 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 
IPCA -0,1 0,4 0,5 1,0 -0,7 0,2 -0,5 -0,7 0,0 -0,2 

DADM 0,3 -0,4 -0,4 -0,7 1,0 -0,4 0,8 0,9 -0,1 0,5 
INAD 0,5 0,8 0,7 0,2 -0,4 1,0 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 

TRIBUT 0,3 -0,7 -0,4 -0,5 0,8 -0,6 1,0 0,9 -0,1 0,6 
RTAR 0,1 -0,7 -0,6 -0,7 0,9 -0,6 0,9 1,0 -0,1 0,6 
COMP -0,7 -0,3 -0,4 0,0 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 1,0 -0,3 

HH 0,2 -0,4 -0,3 -0,2 0,5 -0,4 0,6 0,6 -0,3 1,0 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 4.4 Matriz de Correlação Regressão 2 
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SPPFCE 1,0 0,7 0,3 0,3 0,7 0,6 -0,7 0,7 -0,7 -0,8 -0,3 -0,3 
SPPFCP 0,7 1,0 0,3 0,3 0,9 0,6 -0,5 0,7 -0,6 -0,7 -0,1 -0,4 
SPPFV 0,3 0,3 1,0 0,9 0,2 0,4 -0,2 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 
SPPFB 0,3 0,3 0,9 1,0 0,1 0,4 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 
SELIC 0,7 0,9 0,2 0,1 1,0 0,5 -0,4 0,7 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 
IPCA 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 1,0 -0,7 0,2 -0,5 -0,7 0,0 -0,2 

DADM -0,7 -0,5 -0,2 -0,2 -0,4 -0,7 1,0 -0,4 0,8 0,9 -0,1 0,5 
INAD 0,7 0,7 -0,1 -0,1 0,7 0,2 -0,4 1,0 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 

TRIBUT -0,7 -0,6 0,2 0,0 -0,4 -0,5 0,8 -0,6 1,0 0,9 -0,1 0,6 
RTAR -0,8 -0,7 0,0 -0,1 -0,6 -0,7 0,9 -0,6 0,9 1,0 -0,1 0,6 
COMP -0,3 -0,1 0,1 0,3 -0,4 0,0 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 1,0 -0,3 

HH -0,3 -0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,2 0,5 -0,4 0,6 0,6 -0,3 1,0 
Fonte: Elaboração própria 

 
Tabela 4.5 - Matriz de Correlação Regressão 3 
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SPPJHM 1,0 -0,7 0,4 0,8 -0,2 -0,4 0,6 -0,3 0,9 0,7 -0,4 0,6 
SPPJDD -0,7 1,0 0,1 -0,6 0,6 0,4 -0,6 0,8 -0,8 -0,8 -0,1 -0,5 
SPPJCG 0,4 0,1 1,0 0,2 0,2 -0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 -0,6 0,3 

SPPJCGA 0,8 -0,6 0,2 1,0 0,1 0,0 0,3 -0,2 0,7 0,5 -0,2 0,5 
SELIC -0,2 0,6 0,2 0,1 1,0 0,5 -0,4 0,7 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 
IPCA -0,4 0,4 -0,5 0,0 0,5 1,0 -0,7 0,2 -0,5 -0,7 0,0 -0,2 

(Continua) 
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(Continuação) 
Tabela 4.5 - Matriz de Correlação Regressão 3 

DADM 0,6 -0,6 0,6 0,3 -0,4 -0,7 1,0 -0,4 0,8 0,9 -0,1 0,5 
INAD -0,3 0,8 0,3 -0,2 0,7 0,2 -0,4 1,0 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 

TRIBUT 0,9 -0,8 0,4 0,7 -0,4 -0,5 0,8 -0,6 1,0 0,9 -0,1 0,6 
RTAR 0,7 -0,8 0,4 0,5 -0,6 -0,7 0,9 -0,6 0,9 1,0 -0,1 0,6 
COMP -0,4 -0,1 -0,6 -0,2 -0,4 0,0 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 1,0 -0,3 

HH 0,6 -0,5 0,3 0,5 -0,3 -0,2 0,5 -0,4 0,6 0,6 -0,3 1,0 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser visto, a hipótese de matriz condicionada foi rejeitada em todas as 

três regressões. 

 

4.3.2 Determinação das Funções Canônicas  

De acordo com Hair et al. (2005), o primeiro passo na análise da regressão 

canônica é a obtenção das funções canônicas. 

  

Funções Canônicas Regressão 1: 

 

A análise de regressão canônica 1 determinou duas funções canônicas, como 

mostra a tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 Funções Canônicas Regressão 1 
 R Canônico R2 Canônico Qui-Quadrado df P γ  de Wilks 

Função 1 0,981527 0,963395 59,21699 16 0,000001 0,001963 
Função 2 0,972820 0,946378 27,79512 7 0,000240 0,053622 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que a função 1 (que contém as duas raízes canônicas) se apresenta 

bastante significante (p=0,000001). Posteriormente, a primeira e mais significativa raiz 

foi removida, chegando a função 2, que também foi considerada bastante significante 

(p=0,000240). O teste γ  de Wilks também analisou estatisticamente as funções, sendo a 

primeira considerada mais significativa que a segunda. A intenção do estudo é observar 

a mais significativa função canônica. Então, dessa forma, apenas a função 1 será 

analisada. A tabela 4.7 apresenta os resultados iniciais da primeira função da regressão 

canônica 1. 
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Tabela 4.7 Resultados Iniciais Regressão 1 
Regressão Canônica 

Canonical R: 0,98153 
Chi²(16)=59,217 p=0,0000 

 Spread Outras Variáveis 
Número de Variáveis 2 8 
Variância Extraída 100,000% 58,0480% 
Redundância Total 95,7682% 55,4412% 

 Spread PJ SELIC 
 Spread PF IPCA 
  DADM 
  INAD 
  TRIBUT 
  RTAR 
  COMP 
  HH 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que a regressão canônica é bastante substancial, R canônico de 0,98153, 

e bastante significativo (p<0,0001). É importante observar que estes resultados 

encontrados referem-se primeira (e mais importante) função canônica. 

Quanto à redundância total, percebe-se que o índice de redundância para as 

variáveis spread é substancial (95,7682). A redundância total das outras variáveis 

apresentou um índice de redundância consideravelmente menor em comparação com as 

variáveis spread (58,0480), no entanto ainda bastante substancial para os padrões 

comuns de análise.   

 

Funções Canônicas Regressão 2: 

 

 A análise de regressão canônica 2 determinou quatro funções canônicas, como 

mostra a tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 Funções Canônicas Regressão 2 
 R Canônico R2 Canônico Quadrado df P γ  de Wilks 

Função 1 0,989529 0,979167 63,01075 32 0,000875 0,000603 
Função 2 0,943490 0,890173 30,10555 21 0,089990 0,028960 
Função 3 0,767274 0,588709 11,33031 12 0,500863 0,263691 
Função 4 0,599058 0,358870 3,77845 5 0,581741 0,641130 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Nota-se que a função 1 (que contém as quatro raízes canônicas) se apresenta 

bastante significante (p=0,000603). Posteriormente, a primeira e mais significativa raiz 
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foi removida. A função 2 já não se mostra tão significante (0,089990), o mesmo 

acontecendo com as funções a 3 e 4 (p=0,500863 e p=0,581741 respectivamente). 

 O teste γ  de Wilks também analisou estatisticamente as funções, sendo a primeira 

considerada mais significativa que as outras, apresentando um lambida prime de 

0,000603. Na medida em que o estudo intenciona observar a mais significativa função 

canônica, apenas a função 1 será analisada.  

 A tabela 4.9 apresenta as resultados iniciais da regressão canônica 2. 

 

Tabela 4.9 Resultados Iniciais Regressão 2 
Regressão Canônica 

Canonical R: 0,98953 
Chi²(32)=63,011 p=,00087 

 Spread Outras Variáveis 
Número de Variáveis 4 8 
Variância Extraída 100,000% 70,2320% 
Redundância Total 67,9103% 58,8765% 
  SPPFCE SELIC 
  SPPFCP IPCA 
  SPPFV DADM 
  SPPFB INAD 
   TRIBUT 
   RTAR 
   COMP 
   HH 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim como a regressão canônica 1, a regressão canônica 2 também é bastante 

substancial (R canônico de 0,98953) e bastante significativo (p<0,0001). É importante 

observar que estes resultados encontrados referem-se primeira (e mais importante) 

função canônica da segunda regressão. 

Quanto à redundância total, percebe-se que o índice de redundância para as 

variáveis spread é relativamente boa (67,9103). A redundância total do grupo 

determinantes desta variável apresentou um valor menor (58,8765). Como há uma clara 

fronteira entre as variáveis do spread pessoa física e os seus determinantes, essa menor 

redundância não se apresenta como um problema para este estudo. 
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Funções Canônicas Regressão 3: 

 

 A análise de regressão canônica 3 determinou cinco funções canônicas, como 

mostra a tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 Funções Canônicas Regressão 3 
 R Canonico R2 Canonico Qui-Quadrado df P γ  de Wilks 

Função 1 0,995504 0,991028 76,03150 32 0,000019 0,000130 
Função 2 0,961330 0,924156 35,96587 21 0,022113 0,014534 
Função 3 0,835739 0,698460 14,04377 12 0,297978 0,191626 
Função 4 0,603746 0,364509 3,85354 5 0,570697 0,635491 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que a função 1 (que contém as quatro raízes canônicas) se apresenta 

bastante significativa (p=0,000019). Posteriormente, a primeira e mais significativa raiz 

foi removida, resultando na função 2. A função 2 já não se mostra tão significante 

(0,022113), o mesmo acontecendo com as funções 3 e 4 (p=0,297978 e p=0,570697, 

respectivamente). 

 O teste γ  de Wilks também analisou estatisticamente as funções, sendo a 

primeira considerada mais significativa que as outras, apresentando um lambida prime 

de 0,000130. Na medida em que o estudo intenciona observar a mais significativa função 

canônica, apenas a função 1 será analisada. A tabela 4.11 apresenta as resultados iniciais 

da regressão canônica 3. 

 

Tabela 4.11 Resultados Iniciais Regressão 3 
Regressão Canônica 

Canonical R: 0,99550 
Chi²(32)=76,032 p=,00002 

 Spread Outras Variáveis 
Número de Variáveis 4 8 
Variância Extraída 100,000% 77,6694% 
Redundância Total 87,0785% 71,8091% 

 SPPJHM SELIC 
 SPPJDD IPCA 
 SPPJCG DADM 
 SPPJCGA INAD 
  TRIBUT 
  RTAR 
  COMP 
  HH 

Fonte: Elaboração própria 
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Assim como as regressões canônica 1 e 2, a regressão canônica 3 também é 

bastante substancial (R canônico de 0,99550) e bastante significativo (p<0,0001). 

Quanto à redundância total percebe-se que o índice de redundância é excelente tanto 

para as variáveis spread (87,0785) quanto do grupo determinantes do mesmo (71,8091). 

 

4.3.3 Interpretação da Variável estatística Canônica 
 

Em continuidade às análises da regressão canônica, neste estágio observa-se a 

importância relativa de cada variável original na obtenção da regressão canônica, com 

as análises pautadas nos pesos e nas cargas canônicas.  

 

Interpretação dos Pesos Canônicos: 

  

A análise dos pesos canônicos envolve o exame da magnitude dos pesos para 

cada variável Hair et al. (2005).  

 A tabela 4.12 apresenta os Pesos canônicos das variáveis para as três regressões 

canônicas.  

 

Tabela 4.12 Análise dos Pesos Canônicos 
 Análise de Regressão Canônica 
 Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 

Spread PJ -0,421636 - - 
Spread PF -0,768911 - - 

SPPFCE - 0,407802 - 
SPPFCP - 0,688603 - 
SPPFV - -0,836680 - 
SPPFB - 0,404108 - 

SPPJHM - - 0,253405 
SPPJDD - - -0,893381 
SPPJCG - - 0,439731 

SPPJCGA - - -0,316477 
SELIC -0,404863 0,436538 -0,100138 
IPCA 0,126142 0,148633 -0,443846 

DADM -0,752962 0,370135 0,139600 
INAD -0,395263 0,402313 -0,400437 

TRIBUT -0,147663 -0,836477 0,783689 
RTAR 0,996307 0,179661 -0,548872 
COMP 0,169232 0,145338 -0,276390 

HH -0,091495 0,122602 0,012646 
Fonte: Elaboração própria 
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Como a magnitude dos pesos canônicos representa sua contribuição relativa para 

com a variável estatística, a ordem de contribuição das variáveis relacionadas ao spread 

se mostra respectivamente dessa maneira: Na regressão 1: Spread PF, Spread PJ; na 

regressão 2: SPPFV, SPPFCP, SPPFCE, SPPFB; Na regressão 3: SPPJDD, SPPJCG, 

SPPJCGA e SPPJHM.  

A ordem de contribuição das variáveis relacionadas aos determinantes do spread 

se mostra da seguinte maneira: Na regressão 1: RTAR,  DADM, SELIC, INAD, COMP, 

TRIBUT, IPCA, e HH; Na regressão 2: TRIBUT, SELIC, INAD, DADM, RTAR, 

IPCA, COMP, HH; Na regressão 3: TRIBUT, RTAR, IPCA, INAD, COMP, DADM, 

SELIC e HH. 

A literatura mostra que os pesos canônicos são geralmente instáveis, sendo 

necessário, primordial e mais robusto utilizar de forma complementar a análise das 

cargas canônicas. 

 

Interpretação das Cargas Canônicas: 

 

 As cargas canônicas mensuram a correlação linear simples entre uma variável e 

a variável canônica do conjunto (HAIR et al. 2005). 

 A tabela 4.13 apresenta as cargas canônicas das variáveis. 

 

Tabela 4.13 Cargas Canônicas 

 Análise de Regressão Canônica   

 Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 

 Cargas Variância   Cargas Variância   Cargas Variância   

Spread PJ -0,695567 - - - - 

Spread PF -0,919123 
0,664300 

- - - - 

SPPFCE - - 0,780030 - - 

SPPFCP - - 0,845184 - - 

SPPFV - - -0,121087 - - 

SPPFB - - -0,003474 

0,334364 

- - 

SPPJHM - - - - 0,776625 
SPPJDD - - - - -0,855520 
SPPJCG - - - - 0,433633 

SPPJCGA - - - - 0,479618 

0,438283 

     (Continua) 
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(Continuação) 

Tabela 4.13 Cargas Canônicas 

SELIC -0,828010 0,772740 -0,565504 
IPCA -0,289711 0,477751 -0,677058 

DADM 0,215014 -0,574556 0,844652 
INAD -0,868996 0,865447 -0,669049 

TRIBUT 0,447464 -0,819528 0,934344 
RTAR 0,517771 -0,824300 0,962727 
COMP 0,536007 -0,174474 -0,165265 

HH 0,226951 

0,297255 

-0,456117 

0,436758 

0,596096 

0,515219 

Fonte: Elaboração própria 

  

Na regressão 1, as variáveis estatísticas relacionadas ao spread apresentam 

cargas canônicas na ordem de -0,695567 e -0,919123, com uma variância compartilhada 

de  0,664300. Dessa forma, ambas as medidas são representativas dos efeitos do spread. 

Quanto às variáveis relacionadas aos determinantes do spread, notamos padrões 

diferentes com cargas variando de 0,215014 a -0,828010, e uma variância 

compartilhada de  0,297255. As variáveis SELIC e INAD se destacam com cargas 

canônicas na ordem de 0,828010 e 0,868996,  respectivamente. Depois, as variáveis que 

apresentam cargas canônicas mais representativas são, na seguinte ordem, COMP, 

RTAR, TRIBUT, IPCA, HH e DADM.  

Na regressão 2, as variáveis estatísticas relacionadas ao spread apresentam 

cargas canônicas na ordem de: SPPFCE: 0,780030;  SPPFCP: 0,845184; SPPFV: -

0,121087 e SPPFB: -0,003474.  A variância compartilhada foi de 0,334364. Isso mostra 

que as medidas se apresentam um pouco diferentes, sendo este fenômeno já esperado, 

visto que a variável SPPFCE é especial, com características diferentes das outras. No 

entanto, como o grupo foi bem especificado, e a variável cheque especial é muito 

importante no estudo, mantém-se o modelo e os resultados. Quanto às variáveis 

relacionadas aos determinantes do spread, temos cargas variando de 0,865447 a -

0,174474, e uma variância compartilhada de 0,436758. As variáveis SELIC, INAD, 

TRINUT e RTAR se destacam com cargas canônicas superiores a 0,7. Depois, as 

variáveis que apresentam cargas canônicas mais representativas são, na seguinte ordem, 

DADM, IPCA, HH e COMP. 

Na regressão 3, as variáveis estatísticas relacionadas ao spread apresentam 

cargas canônicas na ordem de: SPPJHM: 0,776625; SPPJDD: -0,855520; SPPJCG: 

0,433633 e SPPJCGA: 0,479618.  A variância compartilhada foi de 0,438283. Quanto 

às variáveis relacionadas aos determinantes do spread, temos cargas variando de 
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0,962727 a -0,165265. As variáveis TRIBUT, RTAR e DADM se destacam com cargas 

superiores a 0,7. Posteriormente, as cargas canônicas mais representativas são, na 

seguinte ordem, IPCA, INAD, HH, SELIC e COMP. 

 

4.3.4 Validação dos Modelos 
 

Nesse último estágio, devem ser utilizadas ferramentas para validação das 

regressões canônicas. De acordo com Hair et al. (2005), entre as abordagens possíveis 

para validação das regressões está a partição da amostra e a análise de sensibilidade, 

sendo esta última utilizada por este trabalho, por se adequar aos objetivos propostos. 

A análise de sensibilidade consiste em rodar o modelo com todas as variáveis e, 

posteriormente, rodar sem algumas delas, observando a estabilidade das estatísticas 

encontradas e das cargas canônicas. A tabela 4.14 apresenta a análise de sensibilidade 

da regressão 1. 

 

Tabela 4.14 Análise de sensibilidade regressão 1 
  Resultados após a eliminação de 
    HH COMP IPCA TRIBUT 
Regressao canonica R 0,981527 0,980319 0,975199 0,981011 0,981462 
Raiz Canonica R2 0,963395 0,961024 0,951013 0,962382 0,963268 
γ  de Wilks 0,001963 0,002452 0,002641 0,002971 0,007441 

Spread PJ -0,695567 -0,509395 -0,533114 -0,545496 -0,634396 
Spread PF -0,919123 -0,985547 -0,980459 -0,977460 -0,948298 

Variancia Compartilhada 0,664300 0,615393 0,622755 0,626497 0,650864 
Redundancia 0,639983 0,591408 0,592248 0,602930 0,626956 

            
SELIC -0,828010 -0,816311 -0,824496 -0,821407 -0,828805 
IPCA -0,289711 -0,392345 -0,383259 - -0,327524 

DADM 0,215014 0,352816 0,339172 0,328907 0,264752 
INAD -0,868996 -0,870921 -0,877921 -0,873725 -0,874826 

TRIBUT 0,447464 0,626424 0,610102 0,595984 - 
RTAR 0,517771 0,668258 0,655708 0,643174 0,573766 
COMP 0,536007 0,427470 - 0,448856 0,501014 

HH 0,226951 - 0,332492 0,323588 0,269348 
Variancia Compartilhada 0,297255 0,389284 0,375027 0,374476 0,326054 

Redundancia 0,286374 0,374111 0,356656 0,360389 0,314077 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que os valores relativos tanto da Regressão canônica R, da Raiz 

Canônica R2 como do γ  de Wilks se mostram estáveis, sem alterações significativas. O 
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mesmo ocorre na análise das cargas canônicas. Em todos os modelos os valores se 

mostraram estáveis com insignificantes alterações. 

Quanto a análise de sensibilidade da regressão 2, os dados encontrados estão 

dispostos na tabela 4.15. 

 

Tabela 4.15 Análise de sensibilidade regressão 2 
 Resultados após a eliminação de 
  HH COMP IPCA TRIBUT 

Regressão canônica R 0,989529 0,987263 0,987565 0,988102 0,982658 
Raiz Canônica R2 0,979167 0,974689 0,975285 0,976346 0,965617 

Lambida 0,000603 0,001028 0,001631 0,000857 0,002620 
SPPFCE 0,780030 0,819928 -0,827770 0,766382 -0,850042 
SPPFCP 0,845184 0,886450 -0,854525 0,827910 -0,914602 
SPPFV -0,121087 -0,045616 0,085514 -0,157598 -0,052596 
SPPFB -0,003474 0,021396 0,011619 -0,037568 -0,040118 

Variância Compartilhada 0,334364 0,365154 0,355716 0,324756 0,390861 
Redundância 0,327398 0,355912 0,346924 0,317074 0,377422 

SELIC 0,772740 0,834722 -0,815347 0,762604 -0,901581 
IPCA 0,477751 0,521508 -0,508723 - -0,565856 

DADM -0,574556 -0,601922 0,609282 -0,565406 0,621898 
INAD 0,865447 0,878794 -0,882578 0,867637 -0,875033 

TRIBUT -0,819528 -0,787011 0,804977 -0,823379 - 
RTAR -0,824300 -0,828934 0,834305 -0,820968 0,809812 
COMP -0,174474 -0,224327 - -0,179056 0,298640 

HH -0,456117 - 0,446996 -0,455439 0,435109 
Variância Compartilhada 0,436758 0,494309 0,516802 0,463639 0,459969 

Redundância 0,427659 0,481797 0,504029 0,452672 0,444154 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que os valores relativos tanto da Regressão canônica R, da Raiz 

Canônica R2 como do γ  de Wilks foram mais sensíveis às alterações ocorridas no 

modelo. No entanto, estes ainda se mostram estáveis, sem grandes alterações. O mesmo 

ocorre na análise das cargas canônicas. 

 

 Quanto à análise de sensibilidade da regressão 3, os dados encontrados estão 

dispostos na tabela 4.16. 
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Tabela 4.16 Análise de sensibilidade regressão 3 
  Resultados após a eliminação de 
    HH COMP IPCA TRIBUT 
Regressão canônica R 0,995504 0,995481 0,984797 0,988375 0,988650 
Raiz Canônica R2 0,991028 0,990982 0,969825 0,976885 0,977428 
Lambida 0,000130 0,000202 0,000699 0,000727 0,000805 

SPPJHM 0,776625 -0,773430 -0,704252 0,710267 0,604357 
SPPJDD -0,855520 0,859819 0,953045 -0,948363 -0,919294 
SPPJCG 0,433633 -0,422812 -0,181359 0,141335 0,120049 

SPPJCGA 0,479618 -0,474463 -0,462531 0,433659 0,303108 
Variância Compartilhada 0,438283 0,435342 0,412773 0,402977 0,329159 

Redundância 0,434350 0,431417 0,400317 0,393662 0,321729 
SELIC -0,565504 0,574368 0,684652 -0,716630 -0,761321 
IPCA -0,677058 0,676506 0,614690 - -0,630899 

DADM 0,844652 -0,842424 -0,767000 0,743495 0,741295 
INAD -0,669049 0,676964 0,822936 -0,828945 -0,852130 

TRIBUT 0,934344 -0,932852 -0,910742 0,891090 - 
RTAR 0,962727 -0,962956 -0,948572 0,933540 0,912359 
COMP -0,165265 0,157130 - 0,027965 0,083257 

 
HH 

0,596096 
- 

-0,569448 0,545199 0,499912 

Variância Compartilhada 0,515219 0,539672 0,595088 0,531008 0,477504 
Redundância 0,510596 0,534806 0,577131 0,518734 0,466726 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se, assim como nas regressões 1 e 2, que os valores relativos tanto da 

Regressão canônica R da Raiz Canônica R2 como do γ  de Wilks da terceira regressão 

se mostram estáveis. O mesmo ocorre na análise das cargas canônicas, nas quais todas 

se mostraram estáveis, com insignificantes alterações. 

 

4.3.5 Diagnóstico das Regressões 
 

A análise de regressão canônica feita nesse estudo identificou as dimensões entre 

as variáveis relacionadas ao spread e as variáveis relacionadas aos determinantes deste. 

Isso permitiu uma visão da estrutura das diferentes variantes e de como elas se 

relacionam entre elas mesmas e entre os grupos. 

As análises da regressão canônica permitem observar que os grupos 

considerados (spread e determinantes do spread) não são independentes.  

Foram rodados três modelos, buscando explicar o fenômeno em sua totalidade, 

objetivando preservar as características de cada um dos agrupamentos e obter um 

melhor poder de explicação. 
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Na regressão canônica 1, os resultados mostram que as variáveis determinantes 

do spread apresentaram uma alta associação positiva com as variáveis que mensuram o 

mesmo (Coef. = 0,98153 e p=0,0000), como mostra o gráfico 4.6.  

 

 

Gráfico 4.6 Scatterplot Equação 1 
Fonte: Elaboração própria 

 

Numa análise por variável, todas as variáveis determinantes do spread se 

mostraram bem associadas com as que mensuram o mesmo, destacando-se a taxa Selic e 

a inadimplência. Quanto à taxa Selic, esse resultado já era esperado, visto que a 

literatura já consagrou esta como uma das principais variáveis que determinam o 

spread. A inadimplência surge como uma das variáveis a serem consideradas na 

intenção de baixar a magnitude do mesmo, pois esta apresentou um alto grau de 

associação. 

Apesar do grau menor, as outras variáveis se mostraram bem associadas, para 

padrões normais com cargas canônicas variando de 0,536007 a 0,215014, mostrando 

que o modelo da regressão 1 foi bem especificado, de modo que todas as variáveis de 

um grupo apresentam uma boa associação com o outro grupo. 

Na regressão canônica 2, os resultados mostram que as variáveis determinantes 

do spread também apresentaram uma alta associação positiva com as variáveis que 

mensuram o mesmo (Coef. = 0,98953 e p= p=,00087), como mostra o gráfico 4.7.  
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Gráfico 4.7 Scatterplot Equação 1 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise por variável, destacam-se a Selic, a inadimplência, a receita com 

tarifas e a tributação. A Selic, da mesma forma que na regressão 1, já era esperado um 

alto grau de associação desta. Quanto à inadimplência, percebe-se o maior grau de 

relação, denunciando que trata-se de um dos determinantes fulcrais do spread. Uma 

análise menos criteriosa poderia dizer que a primeira surpresa é o alto grau de 

associação da variável receita com tarifas. No entanto, percebe-se uma maior 

contribuição das receitas com os serviços prestados às pessoas físicas, e uma relação 

com as linhas de crédito pessoa física também já era esperado. A tributação aparece 

também como um determinante muito significante, pois além de ter apresentado uma 

alta associação com o spread, também é uma ferramenta que pode ser utilizada na 

intenção de diminuição do spread bancário.  

As variáveis despesas administrativas, inflação e concentração bancária também 

se mostraram bem associadas, para padrões normais com cargas canônicas variando de 

0,574556 a 0,456117, mostrando que o modelo de regressão 2 foi bem especificado, de 

modo que todas as variantes de um grupo apresentam uma boa associação com o outro 

grupo. A variável que apresentou o menor grau de associação foi o compulsório, com 

um valor abaixo de 0,2, denunciando que trata-se de uma variante que não apresenta 

uma grande influência no spread das operações de crédito pessoa física,  se comparado 

com as outras variáveis. 

Na regressão canônica 3, os resultados mostram que as variáveis determinantes 

do spread, assim como nas regressões 1 e 2, também apresentaram uma alta associação 
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positiva com as variantes que mensuram o mesmo (Coef. = 0,98953 e p=,00087), como 

mostra o gráfico 4.8. 

 

 

Gráfico 4.8 Scatterplot Equação 3 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise por variável, destacam-se um pouco mais a receita com tarifas, a 

tributação e as despesas administrativas. 

Não menos importantes, surgem a Selic, a inflação, a inadimplência e o índice 

de concentração, também com fortes associações. 

Assim como na regressão 2, a variável compulsório apresentou uma valor menor 

que 0,2, mostrando-se uma variável que não apresenta uma grande influência no spread 

das principais operações de crédito pessoa jurídica, se comparado com as outras 

variáveis. 

Após a análise das variáveis por regressão, é importante observar como se 

comportou as variáveis determinantes do spread nas três regressões.  

Destacam-se nesse estudo a receita com tarifas e a concentração do setor, por 

serem variáveis que foram colocadas pela primeira vez na discussão. 
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5 Conclusão 

 
Este capítulo apresenta as conclusões em relação aos principais aspectos 

discutidos nesta dissertação. Inicialmente, são tratadas as considerações finais, de 

maneira a construir um balanço da primeira parte da dissertação. Posteriormente, são 

destacadas as contribuições empíricas deste trabalho, com foco na ação de diminuição 

do spread bancário. Por fim, são propostos aspectos a serem levados em consideração 

em trabalhos futuros. 

 

5.1 Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre o spread 

bancário que, como visto no capítulo introdutório desta dissertação, tem uma grande 

relação com pontos importantes da economia, como a questão da disponibilização de 

crédito e o crescimento da economia. 

 O primeiro passo do trabalho foi identificar as linhas de crédito disponíveis no 

Brasil, salientando as principais características que podem ser consideradas relevantes 

para as análises feitas. Um conjunto de 14 tipos de empréstimos foi encontrado. Quatro 

modalidades direcionadas para pessoa física (cheque especial, crédito pessoal, aquisição 

de veículos e aquisição de outros bens) e sete direcionadas para pessoa jurídica (hot 

money, desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, conta 

garantida, aquisição de bens pessoa jurídica e vendor). Os resultados dessa análise 

deram origem às informações necessárias para construção do banco de dados. 

Esta dissertação também apresentou conceitos bases para o entendimento do 

spread bancário, a saber: Sistema financeiro, Instituições bancárias, Sistema bancário 

brasileiro, spread bancário, suas possíveis maneiras de cálculo e a concentração da 

indústria. 

Paralelamente, foi analisada a literatura nacional e internacional sobre o assunto, 

identificando os tipos de pesquisa, os componentes do spread bancário brasileiro e os 

métodos estatísticos utilizados. Concluiu-se que existe uma diversidade de formatos de 

estudos, sendo necessário observar que os trabalhos sobre o spread bancário se 

aproximam e se diferenciam. Notou-se que a literatura estrangeira consagrou a análise 
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evolutiva do spread, principalmente numa abordagem de comparação internacional. Já a 

literatura nacional trabalha mais com a abordagem por determinantes, com alguns 

estudos sobre evolução. Dentre os determinantes utilizados na literatura nacional, 

destacam-se a inflação, a taxa básica de juros, a atividade econômica e risco de crédito. 

Quanto ao cálculo do spread, a maioria dos estudos no Brasil trabalha com o spread ex-

ante. Quanto à estatística utilizada pelos trabalhos, observa-se uma grande variedade, 

característica comum dos trabalhos exploratórios. 

Todos esses aspectos serviram de base para as análises empíricas do spread 

bancário. Foi desenvolvido um modelo de verificação dos determinantes do spread 

bancário que se adequasse ao objetivo desse estudo e estivesse alinhado com os estudos 

sobre o spread. Utilizou-se a regressão canônica, pois além de ser apropriada para 

análise do tema, trata-se de uma nova ferramenta estatística na busca de explicar o 

fenômeno estudado. Outro aspecto que justificou o uso da regressão canônica foi uma 

situação com múltiplas variáveis dependentes e independentes, sendo esta ferramenta 

estatística adequada e poderosa nessa situação. As análises foram divididas em três 

regressões, de modo a conseguir análises consistentes, objetivando preservar as 

características de cada um dos agrupamentos e obter um melhor poder de explicação, 

sendo planejada três regressões canônicas. 

 

5.2 Contribuições Empíricas 

Foi observada a evolução do spread bancário, tanto pessoa física quanto pessoa 

jurídica, bem como por modalidade de crédito. Conclui-se que o spread total apresentou 

uma estrutura bastante oscilante, com uma queda significativa de 90 pontos percentuais 

num intervalo de cinco anos (1995-2000). A partir de 2000 pôde-se notar uma oscilação 

menor estabilizando em torno de 40 pontos percentuais, com uma leve tendência de 

queda após 2004. 

Quanto ao spread por tomador, o spread pessoa física é mais elevado que o 

spread pessoa jurídica, principalmente porque os contratos pessoa física são 

susceptíveis a maior risco. No entanto, verificou-se diminuição da diferença entre os 

mesmos ao longo do tempo. 

Na análise por modalidade pessoa física, verificou-se uma diferença significativa 

entre a magnitude do spread da modalidade cheque especial e das outras linhas de 

crédito. Esta conclusão está alinhada com os estudos sobre o spread. Na análise por 
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modalidade pessoa jurídica, esta mostra que a conta garantida é a linha de crédito que 

apresenta o maior spread. Dessa forma, conclui-se que existe uma tímida tendência de 

queda do mesmo, tanto numa análise por tomador quanto por modalidade.  

A análise da indústria bancária no Brasil observando a concentração, através do 

índice de Herfindahl para o ativo total, operações de crédito e depósitos, serviu de 

subsídio para a análise do spread. Os valores absolutos dos índices não são elevados 

numa comparação internacional, sendo considerado a indústria bancária no Brasil um 

mercado desconcentrado.  

Com todas as informações disponíveis, foi rodado o modelo e analisado os 

resultados encontrados. As regressões canônicas identificaram as dimensões entre as 

variáveis relacionadas ao spread e as relacionadas aos seus determinantes. Conclui-se 

que os grupos considerados (spread e seus determinantes) são interdependentes. 

Os resultados mostram que as variáveis determinantes do spread apresentaram 

uma alta associação positiva com o agrupamento spread total (pessoa física e pessoa 

jurídica). Dentre os determinantes, destacam-se a taxa Selic e a inadimplência. Quanto à 

taxa Selic, esse resultado está alinhado com a literatura o assunto. Já quanto à 

inadimplência, este resultado surge como uma das variáveis a serem consideradas na 

intenção de baixar a magnitude do spread total, pois esta apresentou um alto grau de 

associação. Apesar do grau menor, as outras variantes se mostraram bem associadas. 

Dessa forma, para que ações com intenção de diminuição do spread total aconteçam, 

devem ser tomadas decisões que afetem todos os determinantes especificados por esse 

modelo, principalmente no que se refere a duas variáveis, no caso, a taxa Selic e a 

inadimplência. 

Uma outra contribuição desse trabalho é a análise dos determinantes do spread 

por tipo de tomador. Quanto às linhas de crédito direcionadas às pessoas físicas, as 

variáveis determinantes do spread apresentaram uma alta associação com as variáveis 

que mensuram o spread pessoa física.  Na análise por variável, destacaram-se a Selic, a 

inadimplência, a receita com tarifas e a tributação. Da mesma forma que na análise do 

spread total, já era esperado um alto grau de associação da taxa Selic. Quanto à 

inadimplência, percebe-se o maior grau de relação, denunciando que trata-se de um dos 

determinantes fundamentais do spread pessoa física. A receita com tarifas aparece como 

um importante determinante, principalmente por sua maior contribuição na receita dos 

bancos. A tributação aparece também como um determinante bastante significativo, pois 
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além de ter apresentado uma alta associação com o spread, também é uma ferramenta 

que pode ser utilizada na intenção de diminuição do spread bancário. 

Quanto às linhas de crédito direcionadas às pessoas jurídicas, os resultados 

mostram que as variáveis determinantes do spread pessoa jurídica apresentaram uma 

alta associação positiva com as variáveis que mensuram o mesmo. Na análise por 

variável, destacaram-se um pouco mais a receita com tarifas, a tributação e as despesas 

administrativas. Não menos importantes surgem a Selic, a inflação, a inadimplência e o 

índice de concentração, também com boas associações. A variável compulsório 

apresentou uma menor associação, mostrando-se como uma variante que não apresenta 

uma grande influência no spread das principais operações de crédito pessoa jurídica, se 

comparado com as outras variáveis. 

 

5.3 Trabalhos Futuros 

Em relação a trabalhos futuros, esta dissertação fornece algumas opções no que 

diz respeito à continuidade do desenvolvimento dos estudos sobre spread bancário. 

Abaixo são citadas algumas das possibilidades: 

 

• Desenvolvimento de um modelo que utilize a ferramenta estatística co-

integração, de maneira a estabelecer recomendações numa ação de diminuição 

da magnitude do spread. Atualmente não existe quantidade de dados suficientes 

para utilizar tal teste. 

 

• Realização de novas pesquisas, num contexto de comparação internacional do 

spread e dos seus determinantes.  
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