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RESUMO 

 
O presente trabalho visa a analisar aspectos específicos da microeconomia bancária no 
que se refere à relação entre banco e consumidor. Três diferentes abordagens são 
adotadas. No primeiro capítulo a abordagem é teórica. Um modelo de equilíbrio geral 
com incerteza é desenvolvido, com o objetivo de analisar a relação depositante banco e 
as características do equilíbrio dos contratos de depósito bancários. Questões como 
eficiência e concentração são analisadas, tanto em um contexto estático quanto na 
relação de longo prazo entre bancos e depositante. Os resultados sugerem contratos de 
equilíbrio com características contingentes ao espaço de contratos factíveis e uma 
relação entre esforço eficiente do banco e não comprometimento pleno do depositante 
na relação de longo prazo. A segunda parte do trabalho se concentra em analisar 
empiricamente a relação entre banco e tomador de recursos e tem como objetivo 
contribuir com avanços metodológicos para a decomposição do spread bancário no 
Brasil. Para tanto, estima-se uma função custo multiproduto para o setor bancário 
brasileiro e calcula-se, a partir dela, os preços de Aumann-Shapley dos diversos 
produtos oferecidos pelos bancos. Essa aplicação da teoria de alocação de custos 
conjuntos à firma bancária permite que se faça a alocação dos custos administrativos de 
forma mais precisa, melhorando a decomposição do spread no Brasil. Além disso, 
novos avanços são conseguidos em termos de precisão por meio da ampliação da 
amostra e portanto pela correção de um grave viés de seleção presente na abordagem 
original do Banco Central. A terceira - e última - parte do trabalho faz uma discussão 
institucional dos sistemas de resolução de insolvências coorporativas e da relação destes 
com a decisão do banco de emprestar e portanto com o funcionamento do mercado de 
crédito. A motivação foi a de analisar um aspecto específico da relação banco tomador 
com impactos diretos sobre preço e volume de empréstimos concedidos. Neste ponto, 
questões relacionadas a incentivos e eficiência emergem e são analisados tendo como 
pano de fundo a reforma do sistema legal de insolvência brasileiro, atualmente em 
curso. 
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ABSTRACT 

The present work analyzes specific aspects of microeconomics of banking, concerning 
the relationship between financial intermediaries and non-financial agents. Three 
different approaches are adopted. In the first chapter the approach is theoretical. A 
model of general equilibrium with uncertainty is developed, analyzing the relationship 
between banks and depositors and the characteristics of the equilibrium deposit 
contracts. Efficiency and concentration issues are analyzed, in a static context and in a 
long-term relationship among banks and depositors. Results suggest that deposit 
contracts observed in equilibrium are contingent to the space of contract possibilities 
and that it exists a relationship between efficient effort exerted by the bank and no full 
commitment by depositors in a long term relationship. Chapter 2 makes an empirical 
analysis of the bank-borrower relationship, contributing with methodological 
improvements for the decomposition of banking spreads in Brazil. A multi-product cost 
function for the Brazilian banking industry is estimated and used to calculate the 
Aumann-Shapley prices for each of the defined banking products. That application of 
cost allocation to the banking firm allows a better allocation of administrative costs, 
improving on the original decomposition made by Brazilian Central Bank. Additionally, 
a more accurate decomposition results from the use of a larger sample and therefore the 
correction of a serious selection bias present in the original approach. The third chapter 
concentrates on an institutional discussion about insolvency resolution. The main 
motivation was the analysis of a specific aspect of the bank-borrower relationship and 
its impacts on price and volumes of loan concessions. At this point, incentives and 
efficiency issues emerge and are analyzed having the Brazilian legal system of 
insolvency reform, now in course, as a background. 
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Capítulo 1

Introdução

A microeconomia bancária tem sido um campo bastante explorado pela literatura econômica,

principalmente a partir da década de 80. Trabalhos seminais surgiram, discutindo aspectos que

vão desde as especificidades da firma bancária (Fama (1985)[36]) e justificativas econômicas

para sua existência (Diamond (1984)[30]), até análises de provisão de liquidez e de equilíbrio

com corridas bancárias, como no trabalho clássico de Diamond e Dybvig (1983)[34].

As décadas seguintes foram igualmente férteis na discussão de temas vinculados ao

funcionamento dos intermediários financeiros. Utilizando o ferramental de diversas outras áreas

- tanto teóricas quanto aplicadas - o estudo da firma bancária foi enriquecido com a formulação

de modelos baseados nas teorias de equilíbrio geral com informação imperfeita, jogos e

incentivos (Allen (1990)[5], Besanko e Kanatas (1993)[19], Holmstrom e Tirole(1993)[48],

Rochet e Tirole (1996)[84]), ou ainda de organização industrial e manchas solares (Mester

(1993)[71]). Além disso, os temas, no início mais restritos, foram ampliados e passaram a tratar

de questões como produtividade, concorrência, mercado de crédito, regulação bancária, crises

de liquidez, controle de risco, solvência, etc. Dessa forma, a microeconomia bancária passou a

1



1. Introdução 2

ser, cada vez mais, uma área de interesse por parte da academia, despertando a atenção de outras

áreas da ciência econômica e contribuindo de forma mais objetiva para debates de escopo mais

amplo, como estabilidade financeira e desenvolvimento econômico.

Tendo em vista o desenvolvimento dessa área específica da microeconomia - e mais ainda a

importância do setor financeiro para o desenvolvimento e aumento de bem estar das economias

- este trabalho tem como motivação principal contribuir para essa discussão que hoje surpassa

os interesses teóricos e resvala na necessidade de se buscar eficiência e bem estar. Para tanto,

optou-se por tratar de temas vinculados ao funcionamento do setor financeiro, particularmente

dos intermediários financeiros ou firmas bancárias. Partindo de uma visão ampla dos bancos

em suas principais relações econômicas - com o depositante e com o tomador de recursos

- o presente estudo visa a analisar aspectos específicos dessas relações. Com esse objetivo,

agrega-se aqui análise teórica, empírica e institucional na tentativa de tratar, com diferentes

abordagens, aquelas que são algumas das grandes questões que a microeconomia bancária busca

analisar: alocação de risco, eficiência, concorrência, incentivos, bem estar.

O Capítulo 2 se concentra na formulação teórica de um modelo que visa a analisar as

características dos contratos de depósito de equilíbrio. Nesta parte do trabalho, os focos são

sobre eficiência do equilíbrio e análises de concentração ou diversificação em duas formulações

estáticas - irrestrita, restrita e três dinâmicas: irrestrita, restrita e sem comprometimento

pleno. O terceiro capítulo está voltado para uma análise empírica da firma bancária, com

ênfase no mercado de crédito brasileiro, apresentando uma formulação alternativa para a

decomposição do spread bancário, a partir da estimação de uma função custo para o setor

bancário brasileiro. Finalmente, no quarto capítulo, uma questão específica é abordada do ponto

de vista institucional: a nova lei brasileira de resolução de insolvências corporativas. Tendo em
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vista sua importância em termos de validade e previsão dos contratos bancários, optou-se pelo

tema com o objetivo de discutir seus aspectos econômicos e os potenciais avanços institucionais

presentes.

1.1 A Relação Depositante-Banco

A primeira parte do trabalho apresenta uma abordagem teórica para a relação depositante-banco.

Trata-se de uma abordagem baseada em modelos de equilíbrio geral com assimetria de

informação, onde bancos e depositantes celebram um contrato de depósito. Aqui, o foco é a

análise das características dos contratos de equilíbrio no que se refere à alocação de riscos e

eficiência, tanto na relação estática quanto na relação de longo prazo. O grande diferencial do

modelo apresentado aqui, relativamente à tradição dos modelos que tratam do equilíbrio dos

contratos entre bancos e depositantes - e conseqüentemente da ocorrência de corridas bancárias

em equilíbrio - recae na formulação da assimetria informacional. A modelagem adotada sugere

a assimetria pelo lado do banco, este sim sujeito a choques cuja probabilidade de ocorrência

depende de ações realizadas pelos bancos e não observadas pelos depositantes. Com esta

formulação consegue-se, por um lado, analisar a eficiência do equilíbrio na relação estática

e as conseqüências da adoção de restrições sobre a escolha ótima de esforço pelo banco e

por outro, agregar uma análise de longo prazo do comportamento do depositante, avaliando

as conseqüências da possibilidade de não renovação do contrato - e portanto da possibilidade de

quebras bancárias.

A fonte de inspiração nesta primeira parte surgiu a partir de uma literatura recente que

estende o modelo clássico de Diamond e Dybvig (1983) [34] e reascende a discussão da

existência ou não de corridas bancárias em equilíbrio - e, em primeira análise, das características
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dos contratos de depósito de equilíbrio. Além disso, dentro de um escopo e abordagem

diferentes, o artigo de Atkenson (1991)[6], que trata da modelagem de contratos de dívida

soberana, trouxe a idéia de endogeneizar o comportamento do depositante e a possibilidade

de eficiência restrita dos contratos de depósito que permitem fuga de recursos - e a potencial

quebra do banco.

1.1.1 A Literatura de Corridas Bancárias

A literatura de corridas bancárias evoluiu nestes últimos anos no sentido de generalizar o

trabalho clássico de Diamond e Dybvig (1983)[34] (DD daqui em diante), destacando-se as

contribuições de Wallace (1988)[95], Green e Lin (2000)[43] e Peck e Shell (2003)[79]. O

primeiro trabalho formalizou a noção de saques seqüenciais, o segundo ampliou a análise de

equilíbrio com a consideração de um espaço mais amplo de contratos factíveis e o terceiro

reintroduziu a existência do equilíbrio ruim - mesmo no espaço mais amplo de contratos

factíveis.

O trabalho clássico de DD apresenta três resultados principais:

1. bancos emitindo contratos de depósito à vista melhoram em relação ao mercado

competitivo por proverem uma divisão de risco melhor entre indivíduos que consomem em

diferentes períodos aleatórios.

2. o contrato de depósito à vista que implica nessa melhora tem um equilíbrio indesejado

(corrida bancária, que aqui ocorre por uma mudança de expectativas que pode depender de

qualquer fator), no qual todos os depositantes entram em pânico e sacam imediatamente,

inclusive os que prefeririam deixar seus depósitos se não estivessem preocupados com a quebra

do banco.
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3. corridas bancárias causam problemas econômicos reais pois mesmo bancos saudáveis

podem quebrar, causando a liquidação antecipada de empréstimos e a interrupção de

investimentos produtivos.

Além, portanto, de pioneiro na formalização de uma justificativa para a existência de

intermediários financeiros, DD traz à tona a existência de um equilíbrio ruim dos contratos

de depósito, com efeitos negativos sobre a economia como um todo. Adicionalmente, o

trabalho analisa mecanismos tradicionais de prevenção de crises bancárias, como suspensão de

conversibilidade e adoção de sistemas de seguro depósito.

Do ponto de vista formal, DD apresentam um modelo em três períodos, com um único bem

homogêneo e uma tecnologia de produção com retornos constantes de escala (acessível a todos).

Os consumidores são iguais no primeiro período e enfrentam o mesmo risco - não segurável -

de serem pacientes ou impacientes. No segundo período os consumidores aprendem seu tipo

e decidem se sacam seus recursos ou os mantêm até o último período. A caracterização do

equilíbrio evidencia a dominância dos contratos relativamente à solução de mercado, apesar da

vulnerabilidade que lhes é intrínseca e que permite que corridas bancárias ocorram em equilíbrio.

Alguns anos depois, Wallace (1988)[95] dá um passo à frente e formaliza a noção de

saques seqüenciais introduzida em DD. O autor busca explicar iliquidez bancária analisando as

características do modelo desenvolvido por DD, notadamente com a formalização mais rigorosa

dos saques seqüenciais. O autor sugere que, não só o modelo de DD não explica iliquidez

sem a formalização da hipótese dos saques seqüenciais, como gera inconsistência no resultado

relativo à introdução de seguro depósito como política que evita o equilíbrio ruim. O modelo

de Wallace (1988), desenvolvido com uma estrutura semelhante à de DD, incorpora a noção de

isolamento dos agentes de forma a explicitar a situação em que os saques são feitos de forma
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seqüencial, de acordo com a ordem em que os agentes contactam o banco. Seus resultados,

principalmente para o caso sem risco agregado, apontam - de forma análoga ao trabalho de

DD - para a superioridade da intermediação relativamente à solução de autarquia, sendo que

a ameaça de suspensão de conversibilidade garante que a alocação ótima seja atingida. Para a

situação com risco agregado, a solução ótima não pode ser atingida. Nesta nova estrutura, duas

implicações surgem: uma que a política que em DD é identificada como seguro depósito não

é factível (por ser inconsistente com a noção de saques seqüenciais); outra, que combinações

desejáveis têm como característica que as pessoas tenham os retornos dos seus depósitos como

função da ordem que eles sacam. (o que o autor argumenta ser consistente com situações de

deságio nos depósitos como conseqüência da suspensão de conversibilidade). Apesar dessas

diferentes implicações, Wallace (1988) defende - no mesmo sentido que DD - que captar curto e

emprestar longo é uma função básica dos bancos e que forçar liquidez implica em impedir que

eles desempenhem sua principal função econômica.

Um terceiro modelo importante de análise do equilíbrio do mercado bancário foi

desenvolvido em Green e Lin (2000)[43] e teve como motivação principal explorar o sentido

de causalidade entre crises bancárias e dificuldades econômicas. Segundo a visão original de

DD, os intermediários financeiros apresentam uma instabilidade estrutural, o que acaba por

causar instabilidades econômicas mais amplas. Green e Lin (2000) questionam essa visão e

trazem à tona, novamente, a idéia de que as crises bancárias são potenciais reflexos de crises

econômicas. Os autores partem do mesmo ambiente de Wallace (1988), formalizando a noção

de saques seqüenciais, conforme originalmente levantada por DD, e sugerem que os resultados

encontrados (a possibilidade de um equilíbrio em que corridas bancárias ocorrem) são fruto

de uma limitação da análise aos contratos de depósito à vista. Segundo eles, esses contratos
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são apenas um dos possíveis arranjos do espaço de possibilidades, existindo um outro arranjo

segundo o qual a alocação eficiente é implementada - mesmo com incerteza agregada - sem a

possibilidade de corridas bancárias. Sob esse arranjo, todos os depositantes têm como estratégia

ótima revelar seu tipo verdadeiro, fazendo com que a alocação eficiente seja o único equilíbrio.

O modelo de Geen e Lin (2000) está estruturado de forma a permitir que o banco estabeleça

o consumo de cada depositante, em cada possível situação em que ele se encontre (tanto em

termos de ordenação quanto de tipo). Com base em uma abordagem de desenho de mecanismos,

os autores sugerem que o equilíbrio ruim do modelo de DD é um resultado da limitação da

estrutura contratual disponível e não do ambiente econômico que eles modelam.

O paralelo entre o trabalho de DD e de Green e Lin (2000) se completa com a apresentação

da abordagem de Peck e Shell (2003)[79] e a introdução da idéia de manchas solares como

determinantes da ocorrência em equilíbrio de corridas bancárias, mesmo na análise ampliada

dos contratos factíveis.

Seguindo a mesma linha de Green e Lin (2000), o trabalho de Peck e Shell (2003) analisa um

sistema bancário onde uma ampla classe de contratos de depósito está disponível (contrariamente

aos modelos de DD e Wallace (1988) que analisam apenas o contrato de depósitos à vista).

Trata-se de uma versão finita do modelo clássico de DD, com incerteza agregada e saques

seqüenciais. A motivação aqui é a de retomar a discussão sobre corridas bancárias e colocá-la

de volta na literatura, questionando os resultados sugeridos em Green e Lin (2000), segundo

os quais existe um mecanismo que gera uma alocação ótima em que corridas bancárias não

ocorrem. Ao contrário de Green e Lin (2000), os autores mostram que o contrato ótimo é

suscetível a corridas bancárias causadas por manchas solares. O contrato ótimo aqui é o que

maximiza bem estar, sujeito à restrição de compatibilidade de incentivos segundo a qual o
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depositante paciente prefere fracamente consumir no período 2 a consumir no período 1. Duas

diferenças importantes separam este modelo de Green e Lin (2000): a primeira diz respeito às

funções utilidade de depositantes pacientes e impacientes, que aqui se permite diferirem. A

segunda, se refere à modelagem do isolamento dos agentes que nesta abordagem não têm idéia

do seu posicionamento na fila de saques, que é a base que leva Green e Lin (2000) ao resultado

oposto. Ao introduzir esse novo foco de incerteza, elimina-se a possibilidade do uso de indução

retroativa pois não se tem mais como usar a informação de que o último depositante revelará

seu tipo verdadeiro. Além disso, aqui, somente depositantes que querem sacar contactam o

banco, substituindo o mecanismo direto de revelação do tipo por um mecanismo indireto onde a

estratégia é a escolha entre contactar o banco no primeiro período ou no segundo.

Dessa forma, a discussão acerca de contratos de depósito e suas características de equilíbrio,

possibilidade ou não de saques independerem do choque ocorrido e portanto ocorrência de

episódios de corridas bancárias em equilíbrio, são temas que vêm permeando a literatura de

microeconomia bancária há mais de duas décadas. Estruturas formais semelhantes ou diversas

vêm tentando analisar os mesmos fenômenos, alternando resultados que ora concluem pela

possibilidade de uma relação depositante-banco de equilíbrio em que corridas bancárias ocorrem

e ora prevendo o contrário, na maioria das vezes contingente à estrutura formal que se optou.

Há, contudo, uma outra questão menos explorada pela literatura e que desempenha,

igualmente, um papel de destaque no entendimento dos contratos de depósito e portanto do

funcionamento do setor bancário no que tange à relação entre bancos e depositantes. Trata-se dos

aspectos de eficiência dos contratos bancários de equilíbrio, estejam eles caracterizados ou não

pela possibilidade de ocorrência de quebras ou corridas bancárias. Esse tema foi tratado de forma

correlata dentro de um contexto diferente, por Atkeson (1991)[6], cujo trabalho será detalhado
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na sub-seção seguinte. Os resultados desse modelo sugerem que contratos de empréstimos

entre países que prevejam fuga de depósitos em situações de baixa realização do produto, são

eficientes restritos. E este é o outro ponto de motivação para a formulação que está sendo

proposta no capítulo seguinte. Eficiência restrita pode ser uma característica dos contratos de

depósito de equilíbrio que prevêem fuga de depósitos caso haja realização de estados ruins da

natureza. Nesta situação, a ameaça de renegar o contrato pode equivaler a um mecanismo de

incentivos para que o banco exerça o esforço ótimo.

1.1.2 Contratos de Dívida Soberana

Atkeson (1991)[6] modela contratos de empréstimo entre países, tendo como base o

comportamento maximizador de um país tomador e de uma sequência de países emprestadores.

Os países emprestadores não observam se os recursos emprestados são usados para consumo ou

investimento, mas observam a realização do produto, esta determinante da continuidade do fluxo

positivo de recursos. O problema na resolução do programa está na restrição de compatibilidade

de incentivos, que tem que incorporar a indução ao nível ótimo de investimentos, apesar dele se

dar em antecipação aos testes de produto que determinam seu payoff continuado. Para contornar

essa dificuldade, o problema de Pareto Restrito é reformulado como um problema recursivo que

tem uma solução que é Markov se for possível encontrar uma variável de estado apropriada

que, em um problema repetido de principal-agente, é a utilidade de reserva esperada pelo agente

para o restante do problema. O autor demonstra que seu problema é recursivo uma vez que

Qt = Y t − dt , a diferença entre a realização do produto e o valor do pagamento efetuado, pode

ser tomada como a variável de estado.

Pode-se portanto definir V (Q) = UB (σ ) σ satisfaz (1) a (4) e Q0 = Q
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recursivamente como a correspondência de payoffs do tomador que atendam às restrições

impostas pelo contrato ótimo, com (1) a (4) representando as restrições usuais de factibilidade,

racionalidade individual, imunidade a ameaças de repúdio e compatibilidade de incentivos.

Como as restrições são recursivas, a continuação de qualquer alocação que satisfaça (1) a (4)

também as satisfaz. Assim sendo, toda alocação que satisfaça (1) a (4) gera um payoff para o

tomador na correspondência de possibilidades de utilidade que pode ser fatorado em um payoff

por ações correntes e expectativas sobre uma função valor de continuação que é uma seleção da

correspondência de possibilidades de utilidade (e vice-versa).

O valor do contrato ótimo como função da variável de estado é definido por

V (Q) = sup
v∈V (Q)

v

e caracterizado pelo programa:

V (Q) = sup
A,U

(1− δ) u (c)+ δ
Y ∈́Y
U Y´− d́ Y´ g Y ;́ I

sujeito à restrição de que (A,U) - par de controles correntes e função valor de continuação -

seja admissível com respeito a V em Q0 = Q.

Atkeson (1991) estende esse resultado para mostrar que a alocação ótima de Pareto Restrito

pode ser encontrada como parte da solução de uma equação funcional similar a uma equação

de Bellman e que e a alocação ótima é necessariamente Markov em estrutura, pois é sempre

possível para tomador e emprestadores trocar um maior repagamento corrente por melhoras no

contrato de continuação, sem que haja violação na compatibilidade de incentivos do contrato

original. Para tanto, assume-se que a função valor V é contínua e prova-se que a função valor de

continuaçãoU que resolve o programa de maximização restrita necessariamente satisfazU = V .
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Finalmente, Atkeson mostra que o contrato ótimo de empréstimo tem como propriedade

que o tomador sofra fuga de capitais sempre que realizações baixas de produto indicarem baixos

níveis de investimento. Isso aparece na análise das condições de primeira ordem do Lagrangiano

do problema redefinido em termos de controles correntes e função valor de continuação, tiradas

em relação aos valores de continuação Ud Y í :

1+ µ4
gI Y í ; I
g Y í ; I = µ5 Y í − µ3

onde µ3, µ4e µ5 são, respectivamente, os multiplicadores das restrições de imunidade a

ameaças de repúdio e compatibilidade de incentivos.

Dado que os multiplicadores são não negativos, e µ4 > 0, temos que µ3 > 0 (a restrição

de imunidade a ameaças de repúdio está ativa) quando 1+ µ4
gI (Y í ; I)
g(Y í ; I) < 0, ou seja, quando

gI (Y í ; I)
g(Y í ; I) é suficientemente pequeno, indicando que realizações baixas do produto se devem a

níveis de investimento baixo. Neste caso o tomador é levado à sua utilidade de reserva.

Define-se assim uma situação em que o contrato de empréstimo de equilíbrio, que é eficiente

restrito, implica em fuga de recursos caso a variável observável realizada seja baixa, surge assim

a motivação para analisar as características do equilíbrio dos contratos de depósito, dentro

do contexto de realização do estado ruim da natureza, foco da última extensão do modelo

apresentado no Capítulo 2.

1.2 A Relação Banco-Tomador

A segunda parte do trabalho se concentra em analisar a outra grande relação econômica dos

intermediários financeiros que é a provisão de financiamento a agentes deficitários. Neste ponto,

o foco se volta para o mercado de crédito abordando, especificamente, os aspectos vinculados à



1. Introdução 12

precificação das operações de empréstimos. Tendo em vista a relevância desta questão no Brasil

atual, a opção é por uma análise empírica, baseada em dados do mercado bancário brasileiro e

tendo como objetivo a análise do spread.

A questão do spread bancário, embora amplamente discutida nos últimos anos, não conta

com muitas contribuições acadêmicas no Brasil. Além dos trabalhos do Departamento de

Estudos e Pesquisas do Banco Central do Brasil - que serão analisados aqui - pouco se

produziu a respeito do tema. Busca-se, assim, contribuir com a formalização dessa discussão,

diagnosticando problemas presentes na atual metodologia de cálculo e decomposição do spread

e introduzindo novas abordagens.

A escassez de trabalhos nesta área não está restrita, contudo, à produção acadêmica

brasileira. Pouco se publicou internacionalmente sobre a questão da formação dos spreads

bancários e seus impactos sobre o funcionamento da economia. No campo empírico destacam-se

o trabalho de Barajas et al (1998)[17], que analisa a composição dos spreads bancários para a

Colômbia, o de Heffernan (2001)[47] e o de Gambacorta (2004)[41], que analisam a precificação

dos empréstimos bancários para na Itália e Reino Unido, respectivamente. Por outro lado, do

ponto de vista da literatura teórica, alguns trabalhos importantes foram produzidos, quer via

instrumental de equilíbrio geral - e aí incerteza joga um papel fundamental na explicação da

formação do spread - quer via abordagem de organização industrial, onde concorrência e poder

de mercado ampliam o escopo de análise.

1.2.1 Os Bancos na Teoria de Equilíbrio Geral

A abordagem clássica de equilíbrio geral pressupõe uma formulação tradicional, onde o

equilíbrio é único e os bancos têm papel secundário na alocação de recursos. Formalmente,
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em um modelo em dois períodos, com um único bem que deve ser consumido em t = 1 ou

investido para consumo em t = 2, temos consumidor, firma e banco atuando de forma racional

conforme exposto a seguir:1

Problema do consumidor:

max
c1,c2

u(c1, c2)

sj a: c1 + bD + s = d

Problema da firma:

max
I,s,L

π f = f (I )− (1+ r) s − (1+ rl) l F

sj a: I = s + l

Problema do banco:

max
l,b,s

πb = rll B − rbbB − rs

sj a: l = s + b

O equilíbrio é definido pelos vetores (rb, r, rl) de taxas de juros, c1, c2, s, b para o

consumidor, (I, s, l) para a firma e (l, s, b) para o banco, tais que cada agente resolve seu

problema de maximização e todos os mercados (de bens, de depósitos, de empréstimos e

financeiro) se equilibram.

O único equilíbrio possível é então tal que
1Os modelos expostos nesta sub-seção estão detalhados em Freixas e Rochet (1996)[37].
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r = rl = rb

Ou seja, neste caso, em uma economia à la Arrow-Debreu, não só os bancos têm lucro

zero em equilíbrio, como suas decisões não têm impacto sobre os consumidores pois estes

são indiferentes às formas de poupança e empréstimo disponíveis. Mesmo no caso em que

há incerteza sobre realizações futuras dos estados da natureza, mas com mercados completos,

a extensão deste modelo prevê, mais uma vez, a irrelevância dos bancos e portanto não explica

sua existência e a complexidade de suas atividades. Duas são, porém, as abordagens que a

literatura econômica explora visando a análise da atuação dos bancos: ainda do ponto de vista

de equilíbrio geral, a existência de mercados incompletos, com a introdução do instrumental

de informação incompleta na formulação do mercado bancário. E, com base na abordagem de

organização industrial, tratando os bancos como firmas que oferecem serviços financeiros - e

portanto cobram pelo seu produto.

Bancos e informação incompleta

Com o desenvolvimento do instrumental novo baseado no conceito de assimetria de informação,

a microeconomia de bancos experimentou um grande avanço nestas últimas duas décadas.

Desde Fama (1980)[36], Diamond e Dybvig (1983)[34] e Diamond (1984)[33], a academia

não parou de produzir elementos novos que em muito têm contribuído para o desenvolvimento

de um arcabouço teórico que permita um melhor entendimento do funcionamento do setor

bancário, especificamente da composição da firma bancária na sua alocação de investimento

e na intermediação de poupança.

A relação depositante banco deixou de ser uma simples decisão individual entre consumir
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hoje e consumir amanhã, passando a incorporar noções de seguro de liquidez e gestão de risco. A

relação banco tomador de recursos assimilou conceitos de monitoramento delegado, de coalizões

para divisão ótima de risco e eficiência alocativa. Economias de escopo e escala passaram a

fazer parte da justificativa para a existência da intermediação financeira, completando o conjunto

de explicações que surgiram na base da nova teoria bancária. Dessa forma, a existência de

um diferencial entre taxas de juros de captação de recursos e taxas de juros para concessão de

empréstimos passa a ter espaço, compondo não só a remuneração da atividade de intermediação

financeira mas também incorporando outros custos vinculados a incerteza, como risco de crédito

e instrumentos de correção de mercado (direcionamento de crédito e limitações de juros).

Na teoria de equilíbrio geral - agora agregada de incerteza e incompletude de mercados -

esses aspectos são incorporados de forma independente, com modelos estanques que buscam

explicar fatores distintos que justificam, de forma geral, a existência de intermediários

financeiros e, de forma particular, os fatores que compõem o spread bancário.

Dois modelos de spread por risco de crédito:

Um dos principais componentes do spread bancário é o risco de crédito associado ao empréstimo

concedido pelo banco. Em um ambiente de informação incompleta o projeto financiado

apresenta retornos aleatórios, contingentes à realização de diferentes estados da natureza. Isso

impacta o retorno do banco e conseqüentemente sua capacidade de pagamento dos depósitos

captados. Para fazer frente a esse risco o banco, diferentemente da abordagem tradicional sem

incerteza, cobra um prêmio sobre a taxa do ativo sem risco. A mensuração desse risco é função

da probabilidade do tomador não honrar seu empréstimo, o que por sua vez depende de fatores

como existência ou não de colateral e da situação institucional presente.
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Bierman e Hass (1975)[21] e Yawitz (1977)[96] desenvolvem um modelo supondo que

a probabilidade de não pagamento pela firma obedece a uma distribuição de Poisson com

parâmetro λ: pk = e−λtk .

Seja:
n

k=1
Pk pke−Rtk =

n

k=1
Pke−r tk e−λtk

onde:

e−r o fator de desconto do banco.

(P1, ..., Pn) os pagamentos a serem efetuados pelo empréstimo L nas datas t = 1, .., n.

D =
n

k=1
Pke−r tk −

n

k=1
Pk pke−r tk o custo esperado do empréstimo: a diferença entre o valor

do empréstimo em caso de pagamento e o valor esperado do empréstimo.

O spread é definido aqui como sendo a diferença entre a taxa de juros R cobrada pelo banco

e a taxa do ativo sem risco: s = R − r.

A única solução possível é dada por:

R = r + λ⇒

s = λ

Ou seja, o spread é dado pela probabilidade de não pagamento, que é acessada pelos bancos

de forma independente, para cada classe de tomadores. A simplicidade do modelo implica em

limitações, geradas principalmente pela adoção de hipóteses de risco instantâneo exógeno e

constante.

Por outro lado, Merton (1974)[69] desenvolve uma outra abordagem, baseada na modelagem

de opções e que associa ao spread outras variáveis, como relação dívida/ativos e volatilidade dos

ativos da firma, conforme exposto a seguir.
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Sejam:

D = D0erLT o valor final de pagamento do empréstimo.

V (t) o valor de liquidação da firma na data t

min (D, V (T )) o payoff do banco

max (0, V (T )− D) o valor de mercado da firma em T

dV
V
= αdt + σdZ - os retornos em V são iid.

Por Black-Sholes:

D0 = V − C - onde C é o valor de mercado da opção em V

Portanto:

D0 = V N (h1)+ DerLT N (h2)

com N (x) = 1√
2π

x
−∞ e− 1

2 t
2 dt

e

h1 = 1
σ
√
T
log

De−rT

V
− 1

2
σ
√
T

h2 = − 1
σ
√
T
log

De−rT

V
− 1

2
σ
√
T

Logo, o spread s, definido pelo diferencial entre a taxa cobrada pelo banco no empréstimo e

a taxa do ativo sem risco, é dado por:

s = rL − r = 1
T
log

D0

De−rT
, ou seja:

s = − 1
T
log

V N (h1)

DerLT
+ N (h2)

Sendo portanto o spread s crescente com a razão dívida/ativos
DerLT

V
e crescente com a

volatilidade σ dos ativos da firma. O risco global sT é crescente em T indicando que maior o

prazo do empréstimo, maior a taxa a ser cobrada pelo banco.
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1.2.2 Os Bancos na Teoria de Organização Industrial

Barajas et al (1998)[14], desenvolvem um modelo baseado no processo de maximização dos

bancos para analisar os determinantes dos spreads bancários na Colômbia. Os autores estimam

uma equação e decompõem o spread em fatores relacionados a custos operacionais, taxação,

poder de mercado e qualidade dos empréstimos.

O conceito de spread utilizado pelos autores é dado pela diferença entre a taxa média de

empréstimos e a taxa média de captação onde:

- taxa média de empréstimos é a taxa ex-post calculada através da razão entre juros recebidos

e os empréstimos performados, ajustada pelo total de créditos direcionados em relação ao total

de créditos e a taxa cobrada nesses empréstimos.

- taxa média de captação é calculada usando uma média ponderada do total de depósitos (a

prazo e à vista).

Vale atentar para o fato de que essa taxa subestima o spread como normalmente calculado

pois incorpora como fator de desconto o custo dos empréstimos não performados que, segundo

os autores, incorporam taxas de juros mais elevadas pois antecipam um risco de crédito mais

alto. A defesa para a utilização desse spread é feita com base na decomposição dos fatores

de tendência e sazonalidade das duas taxas (através da utilização do filtro HP), sendo que

a taxa conforme definida pelos autores apresenta uma componente de tendência constante,

contrariamente à calculada da forma tradicional, que apresenta tendência declinante.

Os autores partem da igualdade contábil e explicitam a condição de balanço:

L j + R j = Dj + ONL

onde:

L j - são os empréstimos do banco j
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R j - são as reservas do banco j

D j - são os depósitos do banco j

e ONL representam outros passivos do banco.

Sendo j o percentual de reservas compulsórias, tem-se:

L j − Dj 1− j − ONL = 0

E portanto os bancos maximizam

Uj − il L j − id D j − C L j , w, x

com w representando os salários e x outros custos associados à atividade de intermediação.

Neste ambiente não há incerteza e os bancos escolhem o volume de empréstimos de forma a

atender a seguinte condição de primeira ordem:

il − id
1− j

= −L j ∂il
∂L j

+ Dj ∂id
∂Dj

+ CL j

Definindo-se portanto o termo à esquerda como o spread líquido (diferença entre a taxa de

empréstimo e a taxa de depósito ajustada pelo nível de taxação financeira (reservas, etc)).

Reescrevendo a equação acima, temos:

il − id
1− j

= −L L j
L

∂il
∂L

∂L
∂L j

+ DDj
D

∂id
∂D

∂D
∂Dj

1
1− j

+ CL j

sendo
L j
L
∂L
∂L j

e
Dj
D
∂D
∂Dj

os market shares do banco em empréstimos e depósitos,

respectivamente.

Reescrevendo em termos da taxa de juros de empréstimo:
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il =
id

φd
φl

1− j
+ CL j
φl

onde:

φ = 1+ θ
η

e

θ l e θd são definidos como parâmetros de market share e

ηd e ηl as elasticidades juros da demanda por depósitos e empréstimos, respectivamente.

A taxa de empréstimo é, portanto, uma função da taxa de captação, das elasticidades juros

da demanda por empréstimo e por depósitos, da taxa de compulsório e dos custos marginais

associados à concessão de empréstimos.

Para o Brasil, o entendimento da formação das taxas de juros de empréstimo bancários em

geral e do spread em particular, tem uma importância significativa. Primeiramente para que se

possa analisar os fatores que fazem com as taxas sejam tão elevadas - e os volumes de crédito tão

reduzidos. Em segundo lugar pela necessidade de se criar um ambiente propício ao crédito, para

que ele desempenhe de forma eficiente seu papel de promotor do crescimento econômico via

financiamento de projetos de investimento. A condição necessária para que isso aconteça é que

o mercado seja acessível, tanto em termos de volume quanto em termos de custo. E é com esse

objetivo de entendimento que o Capítulo 3 aborda a questão da formação do spread e apresenta

algumas correções à metodologia atual de decomposição.

1.3 Sistemas Legais de Insolvência

O Capítulo 4 se concentra em analisar a reforma da Lei de Falências brasileira, que voltou

à tona das discussões nos últimos anos, motivada pelo envio do Projeto de Lei 4.376/93, ao
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Congresso Nacional. Sua importância foi ressaltada pelo Banco Central e Ministério da Fazenda,

novamente no início de 2003, dada sua estreita relação com o custo e volumes de crédito privado

no Brasil, o que levou à sua aprovação, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em outubro

desse ano. Desde então, não só se busca melhorar o Projeto de Lei original, hoje PL 71/2003, já

aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, mas principalmente acelerar

sua votação e encaminhar a sua aprovação final, para que se tenha a substituição da atual Lei de

Falências – obsoleta e ineficaz.

Do ponto de vista da teoria econômica, os sistemas legais de insolvência desempenham

papel importante, tanto em termos de eficiência alocativa quanto em termos de incentivos, com

impactos diretos sobre os agentes produtivos e o setor real. Um dos principais mecanismos

para se entender essa relação é o canal de empréstimos bancários que responde por um aspecto

fundamental das possibilidades de crescimento econômico, que é o financiamento da atividade

produtiva.

A atividade creditícia em geral – e o crédito bancário em particular – são sensíveis a fatores

de risco e portanto dependem da percepção dos agentes financiadores quanto à possibilidade

de recuperação e retorno do capital utilizado para financiar projetos de investimento. Essa

possibilidade, por sua vez, se traduz nas probabilidades de ocorrência de estados da natureza,

bons ou ruins, que indicam a probabilidade de pagamento dos valores pelo tomador de recursos

e portanto de recuperação por parte do emprestador. Essas probabilidades estão associadas a

diversos fatores, a maioria deles fora do controle dos agentes financiadores, mas vinculada à

estrutura de incentivos, esta determinada por componentes institucionais, legais e estruturais

de uma economia. O sistema legal de resolução de processos de insolvência é uma dessas

componentes, com impactos profundos sobre a variável risco e portanto sobre a quantidade
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e preço do crédito, pois reflete diretamente na probabilidade de realização dos estados da

natureza possíveis e logo, sobre o valor esperado dos empréstimos concedidos pelos agentes

financiadores.

1.3.1 Estrutura Legal e Incentivos

Em teoria econômica, o desenho de um sistema legal de insolvência está ligado a questões

básicas de eficiência e de estrutura de incentivos. E mais do que isso, ele se justifica na medida

em que se observa que a relação devedor credor é regida por contratos incompletos, dada a

impossibilidade de se estipular todas as ações em todos os possíveis estados da natureza. Cabe

então, ao sistema legal de insolvência, resolver alguns desses problemas de incompletude.

Justamente por interferir em uma relação onde assimetrias informacionais existem, há que

se prever que o mecanismo implícito nos sistemas de insolvência tem reflexos sobre a estrutura

de incentivos dos agentes e portanto gera resultados mais ou menos eficientes. O desafio

está exatamente na escolha de um desenho que implique em um mecanismo que, dadas as

especificidades de cada país, resulte em maior eficiência tanto em termos de recuperação quanto

de alocação de recursos.

Um ponto fundamental na discussão acerca do desenho das leis de insolvência é a divisão

de direitos entre devedores e credores. Como detalhado em LaPorta et al.(2001)[61], grandes

diferenças existem nessa relação nos diversos países do mundo. Nos países de origem legal

anglo-saxã os credores são mais protegidos em média. Já naqueles cuja estrutura jurídica se

baseia no direito francês, as leis de insolvência tendem para uma maior proteção dos devedores.

Mas essa tendência vem sendo revista. A partir da crise asiática do final dos anos 90, surge um

esforço mundial no sentido de rediscutir as leis de insolvência, visando a criação de estruturas
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que permitam a minimização dos efeitos das crises sistêmicas financeiras sobre o setor real e

incentivem esforços de recuperação eficientes. E dentro desse contexto a escolha entre uma lei

orientada para o direito dos credores, ou uma estrutura legal onde o devedor é mais protegido,

passou a ser analisada com mais cuidado.

A literatura recente defende, em sua grande maioria, dois aspectos fundamentais: o primeiro

se concentra na criação de alternativas de recuperação, estabelecendo assim a possibilidade de

resolução de problemas de insolvência com menor custo em termos de valores intangíveis e de

emprego (e o exemplo mais importante – e também mais copiado, é o Capítulo 11 do código

americano de falências). O segundo aspecto diz respeito à participação ativa dos credores em

processos de resolução de insolvência, eles que são os grandes interessados em maximizar o

valor dos ativos da empresa em dificuldade para receberem o pagamento dos seus créditos.

Embora intuitivamente claros, esses aspectos inserem uma série de questões que tornam a

discussão mais complexa do que a princípio possa parecer. Cada um deles tem efeitos indiretos

importantes e que merecem uma discussão mais detalhada.

Em relação à criação de alternativas de recuperação, além de uma certa unanimidade

acadêmica, verifica-se uma tendência mundial nesse sentido. Isso porque a resolução de

problemas de insolvência, mantendo-se a empresa em funcionamento – e dada a hipótese

de desequilíbrio momentâneo, significa maximização do valor dos seus ativos, evita rupturas

econômicas maiores e mantém empregos. Logo, a possibilidade de recuperação – tanto judicial

como extrajudicial – sugere que ganhos de eficiência possam ser conseguidos. Mas quem deve

se manter na gestão da empresa durante o processo de recuperação? O devedor, sob cuja

administração a empresa entrou em dificuldades, ou um gestor externo, escolhido pela justiça ou

pelos credores? A primeira opção tem como defensores aqueles que acreditam que o devedor tem
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condições de resolver a insolvência em menor espaço de tempo – minimizando a probabilidade

de perda de valor dos ativos. Um outro aspecto diz respeito a incentivos ex-ante: o devedor –

ou o gerente em nome dos acionistas – que sabe que perderá totalmente sua renda nos estados

de falência, tende a transferir renda desses estados para os estados de pré-falência, reduzindo o

total de recursos disponíveis no processo de resolução (Stiglitz 2001)[92].

Por outro lado, existem aqueles que acreditam que não só o devedor deve ser punido com

o afastamento da empresa, como devem ser adotados critérios de prioridade absoluta, segundo

os quais o devedor não recebe nada até que sejam pagos na totalidade todos os outros credores.

São posições opostas e que ilustram a dificuldade de se criar sistemas em que um equilíbrio seja

estabelecido.

A solução não é portanto trivial, nem neste nem em vários outros aspectos que determinam

a estrutura dos sistemas de resolução de insolvências. O desafio é buscar um equilíbrio que

permita maximizar os resultados em termos de bem estar geral.

Equilíbrio entre direitos de credores e direitos de devedores

O equilíbrio da relação entre direitos de credores e direitos de devedores se baseia em aspectos

específicos, como detalhado em Stiglitz (2001)[92] e apresentado a seguir. Esse equilíbrio é

fundamental para a busca de avanços tanto em termos de eficiência quanto para uma justa

distribuição de risco, sempre condicionado a fatores institucionais e conjunturais específicos

a cada país.

Existe, atualmente, uma tendência a se defender de forma indiscriminada, uma maior

proteção dos credores nas relações de crédito. A base dessa defesa é a necessidade de se

promover os mercados de crédito e melhorar as percepções de risco dos emprestadores, com
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reflexos positivos nos preços dos empréstimos. Sem dúvida que há, nessa argumentação, uma

grande verdade: uma forma direta de se elevar os volumes e reduzir o custo do crédito se

dá por meio da diminuição das incertezas quanto à possibilidade de recuperação dos recursos

emprestados. E a melhor forma de diminuí-las é justamente reduzir a probabilidade de realização

de estados da natureza em que os pagamentos não são feitos. Um sistema legal que imponha

restrições sobre a capacidade dos devedores de não pagarem suas dívidas minimiza a incerteza.

Por outro lado, porém, há que se analisar os efeitos de uma orientação pró-credor sobre as

ações dos devedores. E eles se traduzem em dois aspectos importantes: primeiro impactam

negativamente em duas funções fundamentais dos contratos de empréstimo, prejudicando tanto

a qualidade da seleção ex-ante dos projetos financiados quanto o monitoramento ex-post. Isso

porque, ao aumentar os direitos dos credores, menos interesse há, por parte deles, de se

engajarem em processos de seleção e monitoramento que minimizem as possibilidades de não

pagamento. Em segundo lugar, uma estrutura legal de insolvência com ênfase demasiada nos

direitos dos credores pode piorar a divisão de risco ao incentivar os devedores a transferirem

renda dos estados de falência (onde não recebem nada) para os estados pré-falimentares

aceitando, por exemplo, taxas de juros mais elevadas ou se voltando para projetos de alto risco.

Mas a análise não termina aqui. Também a orientação pró-devedor apresenta problemas

evidentes, sendo o encolhimento do mercado de crédito o mais direto deles. Os emprestadores,

ao perceberem que o sistema legal favorece o não pagamento nos casos em que o estado da

natureza falência ocorre, tendem a ser mais restritivos em volumes e mais rígidos em preço.

Além disso, sistemas de insolvência que não insiram sanções suficientemente fortes ao devedor,

significam um incentivo para a leniência e para a construção de uma indústria de falência,

com os agentes maximizando seus ganhos individuais a partir das possibilidades geradas pela
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benevolência do sistema.

Stiglitz (2001)[92] sugere que o balanceamento ideal dessa relação dependerá,

fundamentalmente, do estágio do mercado de crédito de cada país. Países onde a cultura de

crédito está mais avançada, os ganhos marginais de se aumentar os direitos dos credores são

limitados. As leis, neste caso, devem estar mais voltadas para os devedores, garantindo assim

os ganhos em termos de incentivos e de alocação de risco. Já onde o mercado de crédito é

menos avançado e a aversão à falência não está arraigada, a lei deve estar orientada para a

proteção dos direitos dos credores de modo a evitar que a utilização das leis de insolvência se

torne uma forma de maximizar ganhos individuais, com reflexos nefastos sobre um mercado de

crédito já limitado a priori. Além disso, do ponto de vista teórico, há ganhos de bem estar com

a introdução de penalidades ao devedor (e portanto balanceamento dos direitos de credores e

devedores), relativamente a situações extremas onde só o devedor ou só o credor arcam com os

custos da insolvência (Araújo 2000)[3].

Essa análise pode ser feita sob uma ótica microeconômica simples, onde o banco, como

qualquer firma, age maximizando uma função lucro que é dada, basicamente, pela diferença em

termos esperados, entre a remuneração do depositante e o retorno dos recursos emprestados,

ou seja, do pagamento por parte do tomador (além dos custos administrativos e operacionais

envolvidos). O tomador, por sua vez, maximiza sua utilidade esperada, função da sua renda

contingente, esta determinada por salários, pelo crédito tomado e pago e pela punição em caso

de não pagamento.

Formalmente, pode-se analisar essa relação banco-tomador por meio de modelos de seleção

adversa, supondo que:

1. O Principal - o banco - oferece um menu de contratos de empréstimo ao tomador.
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2. O Agente - o tomador - pode ser mais ou menos arriscado.

3. O nível de risco do tomador - seu tipo - é informação privada do Agente.

O problema do banco é caracterizado pela maximização de sua função lucro, sujeito às

restrições normativas de alocação de recursos e às restrições de participação e de incentivos do

Agente. Estas últimas definem, em última instância, o perfil da carteira de empréstimos formada

pelo banco, e portanto seu perfil de risco ex-post.

O contrato é composto por duas variáveis: o tipo Lk de empréstimo e a taxa de juros il

cobrada pelo banco.

Ambiente 1 Principal risco neutro - o banco

1 Agente - o tomador

O Agente pode ser do tipo θ1 (baixo risco) ou θ2 (alto risco).

tempo discreto

2 períodos: t = 1, 2

incerteza no segundo período quanto à realização do estado bom ou ruim da natureza

no primeiro período o banco oferece contratos de empréstimo

π (Lk, θh, ) é a probabilidade de realização do estado bom da natureza no segundo período.

A título de simplificação, supõe-se D π = 0, ou seja, a probabilidade de realização do estado

bom da natureza independe de choques exógenos na economia.

Além disso, Dθπ < 0; D2
θπ > 0, ou seja, a probabilidade de ocorrência do estado bom

da natureza se reduz quanto mais arriscado for o Agente. Para este caso com apenas dois tipos

possíveis: π (θ1) > π (θ2) .
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Função Utilidade do Agente O tomador de empréstimo deriva sua utilidade do consumo,

sendo que este se divide em consumo no primeiro período e consumo no segundo período,

contingente ao estado da natureza realizado.

SejaW p a renda do indivíduo no período p, a utilidade, caso ocorra o estado bom da natureza

(defido como W 2 ≥ Lh (1+ ih)), será dada por:

U c1, c2, i, θ = uθh W 1 + Lh + uθh W 2 − Lh (1+ ih)

Caso ocorra o estado ruim da natureza (defido como W 2 = W 2D < Lh (1+ ih)) a utilidade

será dada por:

U c1, c2, i, θ = uθh W 1 + Lh + (1− λ)uθh W 2D

onde λ ∈ [0,∞] é a penalidade imposta ao agente em caso de realização do estado ruim da

natureza.

O tomador tem uma utilidade de reserva, dada pelo seu consumo quando ele não aceita

qualquer dos contratos oferecidos pelo banco:

U c1, c2, i, θ = uθh W 1 + uθh W 2 = uθh W

O Agente se depara portanto com a seguinte função utilidade esperada:

EU = πh uθh W 1 + Lh + uθh W 2 − Lh (1+ ih) +

(1− πh) uθh W 1 + Lh + (1− λ)uθh W 2D

Atendidas as restrições de compatibilidade de incentivos e de participação usuais, a saber, o
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tomador do tipo i prefere fracamente o empréstimo Li a L j e a utilidade esperada ao se tomar o

empréstimo é superior à utilidade esperada de autarquia, a solução indica que:

1. A exemplo de Araújo (2002)[4], se λ for muito alto a restrição de participação não estará

atendida e a solução ótima do Agente, independente de θh , é não participar do mercado

de crédito.

2. Existe λ∗, tal que a opção de pagamento, mesmo quando o estado ruim se realiza, é a

solução ótima.

Ou seja, a punição funciona como um incentivo para o devedor - pois determina um

balanceamento favorável ao pagamento, vis-à-vis ao custo do não pagamento. Por outro lado, do

ponto de vista do emprestador, eleva-se o valor esperado do retorno do banco e determina, como

efeito de segunda ordem, um equilíbrio com quantidades maiores e preços mais reduzidos.

Trata-se apenas de uma descrição formal simples de um conceito intuitivamente muito

claro do ponto de vista econômico: se a percepção de risco quanto ao cumprimento das bases

contratuais é alta e a punição pelo não-cumprimento é baixa - ou o enforcement não é claro

- a precificação incorpora essa incerteza e a decisão de emprestar fica restrita em quantidade.

Isto significa dizer que, ao não ter garantias de que os empréstimos concedidos serão pagos

ou honrados nas formas contratuais estabelecidas, os bancos cobram mais caro pela concessão

de financiamentos ou, no limite, restringem suas carteiras, direcionando recursos para ativos

de maior retorno esperado. Esse conceito vem ao encontro de um dos objetivos que os

procedimentos de resolução devem ter segundo Hall (2000)[45], que é a preservação do papel

das dívidas por meio da penalização adequada de gerentes e controladores.

O sistema de resolução de insolvências, ou de forma mais precisa, as leis de falências,

desempenham o papel da punição e portanto impactam no valor esperado do retorno do banco,
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estabelecendo custos ao não-cumprimento dos contratos de empréstimos e, por outro lado,

minimizando as perdas esperadas dos bancos. Como efeito indireto, mas significativo, surgem o

barateamento e a ampliação do crédito concedido. O mecanismo de atuação é claro e mostra a

importância de uma lei de falências bem desenhada.

Tal explicação se baseia na preocupação central do banco na sua decisão de concessão

e precificação dos empréstimos, que é a possibilidade de recuperação do principal e uma

justa remuneração do seu capital de forma a cobrir custos e riscos da atividade de crédito.

Dessa forma, a decisão do banco depende de aspectos relacionados a custo, mas também

de fatores vinculados ao risco de crédito das operações. Assim sendo, não só o risco de

crédito está incorporado na decisão de quanto dos recursos disponíveis o banco irá emprestar

– e de que forma ele dividirá esses recursos entre as modalidades de crédito disponíveis -

mas também na decisão do preço a cobrar nos empréstimos concedidos. É justamente nesse

ponto que a normatização relacionada à resolução de empresas em dificuldades financeiras

entra. Ela determina uma estrutura de incentivos para a empresa, tendo reflexos diretos sobre a

probabilidade de recuperação dos ativos bancários alocados em empréstimos e portanto indiretos

sobre a decisão dos bancos de quanto e a quanto emprestar.

A descrição desse mecanismo tem, no Brasil um exemplo claro de funcionamento. A

Lei de Falência atual – juntamente com a normatização que rege a figura da concordata -

exibe uma estrutura com várias fontes de distorções: ela não maximiza a probabilidade de

recuperação da empresa, pois determina uma estrutura de recomposição excessivamente rígida;

ela não maximiza o retorno esperado do ativo, pois o processo é burocrático e quase nunca

levado a cabo pelos maiores interessados nessa maximização; ela incorpora a possibilidade

de recebimento de créditos trabalhistas mesmo para administradores – o que elimina uma das
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restrições de incentivos e apresenta como único fator positivo para os credores o reconhecimento

dos créditos como prejuízos. Essas vantagens contábeis, aliadas à falta de alternativas viáveis,

têm implicações perversas no sentido de incentivar os processos falimentares como forma de

minimização de prejuízos individuais, eliminando a possibilidade de maximização do retorno

do total de ativos.

O Capítulo 4 deste trabalho se propõe a analisar os avanços da nova Lei de Falências, sob a

ótica de incentivos, tendo em mente a experiência internacional e os princípios reconhecidos

como de "melhores práticas". Busca-se avaliar em que medida a nova lei cria incentivos

corretos e estabelece o balanceamento entre direitos de credores e de devedores. Para tanto,

a discussão - de cunho institucional - baseia-se na análise geral do PL. 71/2003, sob uma ótica

puramente econômica, apontando aspectos que têm impacto direto na criação de um ambiente

propício à concessão de crédito pelos agentes financiadores privados – notadamente instituições

financeiras.

Em síntese, o trabalho que se segue está dividido da seguinte forma: o Capítulo 2

apresenta uma abordagem teórica focada nos contratos de depósitos bancários, analisando

as características do equilíbrio da relação entre bancos e depositantes em seus aspectos de

eficiência, a partir de uma modelagem alternativa. O Capítulo 3 faz uma aplicação da teoria

de alocação de custos conjuntos a partir de uma estimação econométrica da função custo para

o setor bancário brasileiro, com vistas a revisitar a metodologia de decomposição do spread

bancário no Brasil. O Capítulo 4 se concentra na apresentação institucional da relação entre

sistemas de insolvências e mercado de crédito, abordando a nova lei de falências brasileira do

ponto de vista de incentivos e eficiência. O Capítulo 5 apresenta as conclusões finais do trabalho.



Capítulo 2

A Relação Depositante-Banco

2.1 Introdução

A modelagem dos contratos de depósitos bancários tem como marco o trabalho de Diamond

e Dybvig (1983)[34], cujo resultado principal indica que os contratos tradicionais de depósito

apresentam múltiplos equilíbrios, dentre eles um equilíbrio “ruim” em que corridas bancárias

ocorrem. No modelo de DD contratos de depósitos bancários emergem como uma alocação

dominante em relação ao mercado de trocas e a suspensão de conversibilidade - ou a provisão de

seguro depósito pelo governo - pode eliminar a possibilidade de ocorrência do equilíbrio ruim.

Vários outros importantes trabalhos na área de corridas bancárias foram desenvolvidos nessa

linha. Extensões da análise de DD, com novas caracterizações do equilíbrio, (Postlewaite

e Vives(1987)[80]); tentativas de se diferenciar entre corridas bancárias geradas por pânico

ou por problemas informacionais (Jacklin e Bhattacharya (1988)[52]); ou uma modelagem

mais rigorosa da hipótese original de saques seqüenciais nos contratos bancários (Wallace

(1988)[95]), todos foram trabalhos que partiram da mesma estrutura, buscando analisar as

32
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características do equilíbrio na relação entre depositantes e bancos. Além desses, trabalhos

mais recentes surgiram, como o de Green e Lin (2000)[43], que mostram que, sob determinadas

condições, o equilíbrio eficiente ex-ante pode ser implementado como solução única de

equilíbrio e - no outro extremo - Peck e Shell (2003)[79], que modelam a relação banco

depositante introduzindo uma fonte de incerteza extrínseca e demonstram que contratos ótimos

de depósito são consistentes com corridas bancárias.

O tema não está, portanto, esgotado na literatura econômica. Ainda hoje, vinte anos após

a publicação do trabalho de DD, a teoria econômica tem muito a explorar nessa relação entre

tomadores e emprestadores de crédito, especificamente na relação entre consumidores e bancos

e os contratos que a caracterizam.

Esta é a motivação central desta parte do trabalho: a de contribuir com essa discussão através

do uso de outras bases de modelagem e focando questões pouco exploradas na literatura de

corridas bancárias, como questões de eficiência, bem estar e concorrência.

O presente trabalho parte, portanto, de uma modelagem diferente. Apesar de focado na

análise do equilíbrio do mercado bancário e portanto na possibilidade de soluções ótimas em

que corridas bancárias surgem, o ponto de partida é diferente daquele que caracteriza DD e os

que daí se seguiram. Aqui também se trabalha com modelos com assimetria de informações, mas

a variável não observável não é mais o tipo de depositante (ou o choque a que ele está sujeito),

mas sim o esforço empreendido pelo banco na seleção dos projetos que ele decide financiar.

E esse esforço - não observável pelo depositante - impacta diretamente na probabilidade de

realização do estado bom da natureza para o banco e portanto no retorno esperado da sua carteira

de empréstimos. O depositante opta por aceitar o contrato de um banco, de outro ou dos dois,

de forma a maximizar a sua utilidade esperada.
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Os resultados, tanto em termos de eficiência quanto de alocação de risco e concentração,

diferem de acordo com o espaço de contratos factíveis. Um primeiro resultado surge na

comparação entre o ambiente concentrado e o competitivo. Com o relaxamento da hipótese

de exclusividade, o modelo aponta para a superioridade da concentração e alocação de todo o

risco para o banco como condição suficiente para o equilíbrio.

Um resultado inverso é encontrado ao se introduzir restrições às transferências dos bancos,

quando então a diversificação de risco e a competição bancária dominam, estabelecendo um

trade-off entre eficiência e solidez do mercado.

A primeira parte do trabalho se concentra na formulação de um modelo da relação entre

bancos e depositante onde a informação privada, o esforço empreendido pelo banco na escolha

da qualidade dos projetos que ele financia, impacta na probabilidade de realização dos estados

bom ou ruim da natureza. A probabilidade de realização dos diferentes estados da natureza

é independente entre os bancos e não há mercado interbancário. Não se considera portanto,

nesta versão inicial, a possibilidade de corridas bancárias, tendo em vista que o objetivo aqui é

somente modelar a estrutura básica de decisão de bancos e depositante. Ainda nessa sub-seção,

faz-se uma análise das características do equilíbrio, dada uma hipótese de exclusividade nos

contratos bancários. A idéia aqui é analisar as características do equilíbrio com um único banco e

posteriomente eliminar a hipótese de exclusividade para que se possa comparar o novo equilíbrio

ao encontrado na solução restrita. Na sub-seção seguinte define-se um novo espaço de contratos

factíveis, a restrição a patrimônio líquido é introduzida e os novos resultados são analisados.

Finalmente, uma quinta sub-seção amplia a dimensão temporal para incorporar a possibilidade

de não renovação dos contratos de depósito e analisar a relação de longo prazo. As conclusões

são detalhadas na última seção.
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2.2 O Modelo básico da Relação Depositante-Banco

O modelo está inicialmente formulado em dois períodos: t = 0, 1, incerteza no segundo

período e dois tipos de agentes: um depositante e dois bancos. Os bancos captam recursos dos

depositantes e financiam projetos de investimento. O retorno desses investimentos está sujeito a

choques individuais e independentes para cada banco, o que determina a realização dos estados

bom ou ruim da natureza.

No primeiro período o depositante aloca sua dotação d0 entre consumo c0 e depósitos

bancários
i=1,2

b0
i , com b0

i ≥ 0, para i = 1, 2. Depositante e bancos celebram um contrato

de depósito Ci que estipula o retorno para o depositante, em cada estado da natureza no segundo

período, do depósito bancário b0
i que ele efetua no banco i no primeiro período. Ci ∈ 5

associando ao depósito b0
i um pagamento contingente a cada estado da natureza. Ci é um sinal

imperfeito de ei , informação privada do banco e que indica o nível de esforço que o banco

empreende na escolha de contratos de financiamento de qualidade.

Os bancos, por sua vez, investem os depósitos captados em uma tecnologia de empréstimo

– não acessível ao depositante – cujo retorno Rsi é dado, contingente ao estado s da natureza

realizado no segundo período. π i (ei) é a função que define a probabilidade de ocorrência do

estado bom da natureza (sucesso), para o banco i , dado o esforço ei . π i (ei) ∈ C2 , com π > 0

e π < 0, associando a cada nível de esforço uma probabilidade de ocorrência do estado bom

da natureza. A função desutilidade do esforço g (ei ) ∈ C2, com g > 0 e g > 0, define o custo

que o banco i tem ao empreender esforço na escolha de contratos de qualidade.

Cabe ao banco oferecer o contrato de depósito ao depositante, sendo que, para cada contrato

possível, ele escolhe o esforço ei que maximiza sua função objetivo, definida pela diferença entre

o lucro esperado que ele tem através da aplicação dos recursos que ele capta na tecnologia de
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empréstimo e o custo do esforço que ele empreende na escolha dos projetos a serem financiados.

Tem-se portanto que, em t = 0, os bancos oferecem um contrato de depósito C∗i para

o depositante e escolhem o esforço ótimo associado e∗i . O depositante, dados os contratos

oferecidos, aloca sua dotação entre consumo hoje e depósitos bancários de acordo com a

utilidade que cada contrato lhe gera, contingente aos quatro estados da natureza possíveis

no segundo período. Os bancos aplicam o depósito captado na tecnologia de empréstimo,

escolhendo os projetos financiados de acordo com o esforço ótimo e∗i definido pelo contrato

oferecido.

Em t = 1, o estado da natureza realizado é observado. O depositante recebe remuneração

i=1,2
RsDi b

0
i

onde RsDi = 1+ rsDi , com rsDi > 0

O banco apura lucro

lsi = Rsi − RsDi b0
i

Ambiente:

(I) Estados da natureza:

Temos S = 4 estados da natureza possíveis com s = (s1, s2) sendo si = sucesso ou

fracasso, o choque do investimento do banco i.Sucesso determina retorno RSi > 1 da carteira de

empréstimos, e fracasso RFi < R
S
i .

(II) Agentes:

(II.1) Bancos
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Neste modelo os bancos são instituições intermediadoras de recursos, captando depósitos

e financiando projetos de risco via tecnologia de empréstimo. A qualidade da carteira de

empréstimos é determinada pelo esforço empreendido pelo banco na escolha dos projetos que

ele financia.

As funções lucro e desutilidade do esforço definem uma função objetivo para o banco:

V b0
i , li , ei = Ev b0

i , li − g (ei) (2.1)

com

V (0, 0, 0) = 0

E o comportamento de v b0
i , li definido conforme segue:

vl ≥ 0; vb ≥ 0

dT v d ≤ 0 ∀d ⇒ vbb ≤ 0 ; vbb.vll − vbl
2 ≥ 0

Ou, para o caso particular em que escala deixa de importar, ou seja, quando o volume de

depósitos impacta igualmente o lucro do banco e sua desutilidade em empreender esforço:

V (bi , li , ei) = Ev (li , bi)− g (ei , bi ) (2.2)

Além disso, adota-se a hipótese de bancos risco neutros, usual na literatura e amparada pela

capacidade dos bancos de diversificarem risco via pulverização dos projetos financiados.

(II.2) Depositante

O depositante avesso ao risco, dados os contratos oferecidos pelos bancos, aloca sua dotação

inicial entre consumo hoje e depósitos bancários que lhe gerem utilidade esperada no mínimo

equivalente à sua utilidade de reserva. No segundo período ele recebe um retorno sobre o

depósito bancário conforme definido pelo(s) contrato(s) celebrado(s) e contingente ao estado
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da natureza observado. Define-se, portanto, a função utilidade esperada do depositante:

EU = u d0 − b0
i + π i (ei ) u b0

i R
S
Di + (1− π i (ei)) u b0

i R
F
Di (2.3)

A escolha ótima de esforço pelo banco para cada contrato Ci e a decisão ótima do

depositante, dados C∗i eC∗j , são determinadas a partir da solução dos problemas de maximização

restrita dos agentes, conforme segue.

2.2.1 Problema do banco, dado o contrato Ci e b0
i > 0:

Quando escala não importa:

Dadas as hipóteses sobre as funções utilidade e lucro do banco, temos que a função objetivo do

banco é côncava:

dados os contratos Ci = RSDi , R
F
Di , escolher ei de forma a maximizar

V (li , ei ) = Ev (li) .b0
i − g ei , b0

i (2.4)

Ou seja, dado o contrato Ci = RSDi , R
F
Di o banco risco neutro i escolhe o nível de esforço

ei de forma a resolver o seguinte problema de maxiwmização:

max
ei

π i (ei) l Si + (1− π i (ei)) l Fi − g (ei) (2.5)

cuja condição de primeira ordem é

li = ∂g (ei) /∂ei
∂π (ei) /∂ei

= h (ei ) .
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Estabelece-se assim uma relação direta positiva entre diferencial de lucro para os diversos

estados da natureza e nível de esforço ótimo pois

∂h (ei)
∂ei

=
∂2g (ei)
∂e2
i

∂π (ei)
∂ei

− ∂π
2 (ei )
∂e2
i

∂g (ei)
∂ei

∂π (ei)
∂ei

2 > 0.

Logo, dados RS e RF e f : 2 → , pode-se definir a função esforço do banco como sendo

ei = h−1 ( li) = f RSDi , R
F
Di (2.6)

Como neste caso particular a escolha do esforço ótimo não depende de b0
i - mas somente

do contrato oferecido Ci - cada banco empreende, para cada contrato, esforço idêntico ao

que ele empreenderia no caso de um único banco atuante. Conseqüentemente, neste caso, as

probabilidades de realização dos diversos estados, funções que independem de b0
i , não sofrerão

modificações em relação ao caso com um único banco. O que implica que não haverá reflexos

sobre as probabilidades de realização dos estados da natureza possíveis pois a função π (ei)

independe de escala neste caso.

Quando escala importa:

No caso mais geral em que o volume de depósitos b0
i tem efeitos sobre o lucro do banco, mas

não sobre a desutilidade do esforço - contrariamente à formulação anterior onde b0
i impactava a

função desutilidade do esforço: g ei , b0
i = g (ei) .b0

i - o problema individual de maximização

do banco passa a ser

max
ei

π (ei) l Si + 1− π (ei) l Fi b0
i − g (ei) (2.7)
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Cuja condição de primeira ordem que caracteriza plenamente a solução do problema do

banco, dadas as hipóteses sobre o comportamento das funções v (.) e g (.), é dada a seguir:

∂π (ei)
∂ei

( li) b0
i =

∂g (ei)
∂ei

⇒ li b0
i =

∂g (ei)
∂ei

∂π (ei)
∂ei

= h (ei )

Sendo li b0
i = RSi − RSDi − RFi − RFDi b0

i = h (ei )

e, dada a concavidade da função π (ei) :

∂h (ei)
∂ei

> 0

Além disso,

ei = h−1 li b0
i = f RSi − RSDi − RFi − RFDi b0

i

Sendo que, o esforço será portanto nulo se o lucro apurado caso o estado ruim se realize for

maior do que no caso de realização do estado bom. E será maior quanto maior for o diferencial

positivo de lucro entre os estados bom e ruim da natureza, indicando que o banco terá mais

incentivos a empreender níveis de esforço mais altos quanto maior o ganho dele no estado bom

da natureza, relativamente ao estado ruim da natureza. Formalmente:

se

RSi − RSDi > RFi − RFDi

ou

li > 0

⇒ ei = h−1 li b0
i
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e se

RSi − RSDi ≤ RFi − RFDi

ou

li < 0

⇒ ei = 0

Além disso, para o caso em que escala importa, o nível de esforço é também função crescente

do depósito captado pelo banco pois, dado li > 0, maior o valor de b0
i , maior o ganho que o

banco tem, em termos absolutos, ao empreender mais esforço.

Logo, o nível de esforço ei pode ser escrito como uma função inversa do diferencial de lucro

entre os estados bom e ruim da natureza e do volume do depósito captado. Sendo que, maior a

diferença entre o lucro do banco no estado bom relativamente ao do estado ruim, maior será o

esforço ótimo na solução do problema do banco e maior o volume do depósito, mais incentivo o

banco terá em empreender esforço.

Assim, dados os retornos RSi e RFi da tecnologia de empréstimo e o volume captado b0
i , o

esforço do banco será função inversa da remuneração dos depósitos no estado bom da natureza e

direta da remuneração dos depósitos no estado ruim da natureza, pois DRSDi
li < 0 e DRFDi

li >

0

Define-se então, dados RSi e RFi e li > 0 a função esforço do banco, para o caso em que

escala importa, como sendo

ei = h−1 li b0
i = f RSDi , R

F
Di , b

0
i (2.8)
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com
∂ f
∂RSDi

< 0 e
∂ f
∂RFDi

> 0 e
∂ f
∂b0
i
> 0

2.2.2 Problema do depositante, dados os contratos C∗i e C∗j

O depositante se defronta com os contratos oferecidos pelos dois bancos e escolhe como alocar

sua dotação entre consumo hoje e depósitos nos bancos 1 e 2. Ele escolhe a parcela α ∈ [0, 1]

do contrato do banco 1 e (1− α) do contrato do banco 2 de forma a maximizar sua utilidade

esperada dada por:

EU C∗i ,C∗j = u d0 − b0
i

+π i (ei )π j e j u b0
i αRSDi + (1− α) RSDj + (2.9)

+π i (ei ) 1− π j e j u b0
i αRSDi + (1− α) RFDj +

+ (1− π i (ei))π j e j u b0
i αRFDi + (1− α) RSDj +

+ (1− π i (ei)) 1− π j e j u b0
i αRFDi + (1− α) RFDj

Equilíbrio com cláusula de exclusividade

Nesta sub-seção a análise recai sobre o caso particular em que o depositante escolhe apenas

um contrato - e portanto um banco - entre os dois oferecidos. Isso é feito impondo-se uma

restrição de exclusividade no espaço de contratos através da adoção da seguinte hipótese:

Hipótese: O banco i oferece um contrato de depósito com a restrição de que, se aceito pelo

depositante,

α ∈ {0, 1}

Redefine-se portanto o problema individual do banco i como sendo o de, dado o contrato



2. A Relação Depositante-Banco 43

oferecido pelo banco j , oferecer o contrato que maximize sua função objetivo

β Ci ,C j V b0
i , li , ei

onde

β Ci ,C j ∈ {0, 1}

é a função que determina a escolha dos depositantes quando estes se defrontam com os

contratos Ci e C j no mercado. Dada a continuidade das funções objetivo e a compacidade do

conjunto de contratos a existência do equilíbrio definido a seguir está garantida:

Definição 1: Equilíbrio neste modelo é definido como uma situação em que um banco, dado

o contrato oferecido pelo outro, oferece o contrato que maximiza sua função objetivo e a escolha

do depositante recae sobre o contrato que lhe gera maior utilidade esperada.

Os depositantes certamente escolhem o contrato cuja utilidade esperada é estritamente

superior e, caso os contratos Ci eC j gerem a mesma utilidade, temos uma fração de depositantes

que escolhe o contrato do banco 1 e outra que escolhe o contrato do banco 2.

Formalmente:

Um perfil C∗i ,C∗j , e∗i , e∗j e uma função β∗ C∗i ,C∗j é equilíbrio se e somente se:

1. C∗i ,C∗j , e∗i , e∗j resolve

max
Ci ,C j ,ei

β Ci ,C j V b0
i , li , ei

2. β∗ C∗i ,C∗j é tal que:1

1Adota-se, para fins de simplificação, a seguinte notação:
u b0

i R
s
Di = usi , para s = S, F
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• β∗ C∗i ,C∗j = 1

se

π i (ei ) uSi + (1− π i (ei)) uFi > π j e j uSj + 1− π j e j uFj

• β∗ C∗i ,C∗j = 0

se

π i (ei ) uSi + (1− π i (ei)) uFi < π j e j uSj + 1− π j e j uFj

• β∗ C∗i ,C∗j ∈ [0, 1]

se

π i (ei ) uSi + (1− π i (ei)) uFi = π j e j uSj + 1− π j e j uFj

A partir daí define-se um pseudo problema de maximização visando a analisar a escolha do

depositante, restrito aos contratos efetivamente oferecidos pelos bancos, que são os contratos

que geram lucros não negativos. Propõe-se que a solução de equilíbrio é dada pela solução

desse pseudo problema.

Pseudo Problema do Depositante:

max
bi ,RSDi ,R

F
Di

u d0 − b0
i + π i (ei) u b0

i R
S
Di (2.10)

+ (1− π i (ei)) u b0
i R

F
Di

sujeito a: π (ei) l Si + 1− π (ei) l Fi bi − g (ei) ≥ 0

Proposição 1 Se C∗i é um contrato escolhido em equilíbrio pelo depositante então C∗i resolve o

seguinte pseudo problema de otimização: escolher o contrato que maximiza a utilidade esperada

do depositante, sujeito a que este contrato não gere utilidade negativa para o banco.
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Prova. O contrato C∗i = b∗i , R
S∗
Di , R

F∗
Di resolve (2.10) se e somente se resolve:

max
bi ,RSDi ,R

F
Di

u d0 − b0
i + π i (ei) u b0

i R
S
Di

+ (1− π i (ei)) u b0
i R

F
Di

sujeito a: π (ei) l Si + 1− π (ei) l Fi bi − g (ei) = 0

Seja então C∗i ,C∗j , e∗i , e∗j um equilíbrio competitivo conforme anteriormente definido.

Se C∗i é escolhido em equilíbrio, então C∗i resolve

max
Ci ,C j ,ei

β Ci ,C j V b0
i , li , ei .

Logo, C∗i é tal que:

EU C∗i ≥ EU C∗j

Vamos supor queC∗i não seja eficiente, ou seja, ∃C∗∗i = b∗i , R
S∗∗
Di , R

F∗∗
Di que resolve (2.10),

com V C∗∗i > 0

Mas V C∗∗i > 0 permite ao banco j oferecer C∗∗j que estipule uma remuneração RS∗∗Dj =

RS∗∗Di + ε no estado bom da natureza e RF∗∗Dj = RF
∗∗
Di +ε no estado ruim, com ε > 0. Isso implica

em mesmo diferecial de lucro para o banco e portanto mesmo esforço, mas melhora estritamente

o depositante.

Mas esse contrato, para ε suficientemente pequeno, significa lucro positivo para o banco j e

portanto β Ci ,C j V C∗∗j > 0. Dessa forma ambos melhoram, o que contradiz C∗∗i resolver

(2.10).

Logo, o contrato de equilíbrio C∗i só pode ser tal que resolva o problema do depositante e

gere lucro zero para o banco.
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A Proposição 1 é, para este problema do mercado bancário, equivalente ao primeiro teorema

do bem estar social. A solução competitiva, em que um banco escolhe oferecer um contrato que

maximize sua função objetivo, dado o contrato que ele espera que o outro banco vá oferecer, é

eficiente. Pois dados os contratos de depósito oferecidos em equilíbrio pelos dois bancos, um

deles estará maximizando a utilidade esperada do depositante, restrito à condição de factibilidade

V C∗i ≥ 0. Portanto, o contrato escolhido em equilíbrio pelo depositante não estará gerando

utilidade inferior à utilidade de reserva para o banco.

Por outro lado, o equivalente ao segundo teorema do bem estar social, para este mercado

bancário, pode ser enunciado e provado:

Proposição 2 O contrato eficiente C∗i pode ser implementado como solução de equilíbrio.

Prova. Implementando o contrato eficiente como solução de equilíbrio:

Seja C∗i = C∗j a solução eficiente que, por definição deve satisfazer

V C∗i = V C∗j = 0

e

EU C∗i = EU C∗j

O banco i nunca oferecerá C∗∗i = b∗∗i , RS
∗∗
Di , R

F∗∗
Di que implique V C∗∗i < V C∗i = 0

pois neste caso C∗∗i lhe geraria utilidade inferior à sua utilidade de reserva V (0, 0, 0) = 0.

Logo, C∗∗i não pode ser equilíbrio.

Supondo que ele ofereça Cí = bí , RSDi ,́ R
F
Di´ , tal que V Cí > V C∗i = 0.

Isso só é possível,dado π (ei) , se RSDí < RSDi´ e RFDi´ < RFDi ,́ pois do contrário teríamos

V C∗j < 0, contradizendo C∗i ser eficiente.
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Mas RSDi´< RSDí ou RFDí < RFDi´ implicam em EU Cí < EU C∗i o que levaria, dada a

definição de equilíbrio, o depositante a optar pelo contrato do banco j .

Logo, C∗i é equilíbrio.

Análise do Equilíbrio

Além das propriedades de eficiência acima demonstradas, algumas outras características

interessantes desse equilíbrio restrito merecem ser destacadas. A dedução desses resultados

está detalhada no Apêndice A.

O pseudo problema do depositante, conforme enunciado em (2.10), pode ser resolvido

usando o Teorema da Função Implícita.

Seja

RSD = η RFD, b
0 .

tal que a condição de lucro zero do banco esteja localmente atendida.

Redefine-se portanto o pseudo problema para o caso particular em que só há um banco no

mercado, como sendo o de resolver o seguinte problema de maximização:

Pseudo problema reduzido:

max
bo,RSD,R

F
D

u c0 + π f η RFD, b
0 , RFD, b

0 u boη RFD, b
0 (2.11)

+ 1− π f η RFD, b
0 , RFD, b

0 u boRFD

O que, em equilíbrio, implica:

ú c0 = π fboηbo (uS − uF)+ πuS 1+ b
0ηbo

η
+ (1− π) uF RFD

e



2. A Relação Depositante-Banco 48

π fRFD
ηRFD

+ 1 (uS − uF)+ b0 πuSηRFD
+ (1− π) uF = 0.

Pode-se demonstrar o seguinte resultado:

Proposição 3 O contrato de equilíbrio, dada a restrição sobre o espaço de contratos, será tal

que:

i. Se, em equilíbrio, a probabilidade de realização do estado bom da natureza for maior

do que a probabilidade de realização do estado ruim da natureza o contrato ótimo implicará

em remuneração igual para o depositante em qualquer dos estados da natureza possíveis e

portanto, a utilidade do depositante no estado ruim deve ser igual à sua utilidade no estado

bom. Formalmente: se π ≥ (1− π), uS = uF .

ii. Se, em equilíbrio, a probabilidade de realização do estado ruim da natureza for maior

do que a probabilidade de realização do estado bom da natureza o contrato ótimo implicará em

remuneração para o depositante no estado ruim no mínimo igual à do estado bom e portanto,

a utilidade do depositante no estado ruim deve ser no mínimo igual à sua utilidade no estado

bom. Formalmente: se (1− π) > π , uS ≤ uF.

iii. Os contratos oferecidos em equilíbrio serão tais que o banco nunca lucrará mais com a

realização do estado ruim da natureza relativamente ao seu lucro no estado bom da natureza,

definindo portanto um diferencial não negativo de lucro entre os dois estados da natureza

possíveis para cada banco. Formalmente: li ≥ 0 para todo i.

Ou seja, a condição necessária para o equilibrio no ambiente com um único banco prevê

que os contratos de equilíbrio remunerem o depositante igualmente nos dois estados possíveis

da natureza qualquer que seja a distribuição de probabilidade de realização dos estados, a



2. A Relação Depositante-Banco 49

remuneração poderá ser maior no caso de realização do estado ruim somente na situação em que

a probabilidade de realização desse estado for maior. Do ponto de vista do banco, os contratos de

equilíbrio nunca determinam lucro efetivo maior caso o estado ruim da natureza se realize, o que

significa, portanto, que o esforço ótimo será sempre função do contrato de depósito oferecido.

2.2.3 Equilíbrio sem cláusula de exclusividade

Na sub-seção 2.2.2, a análise partiu da hipótese de que os contratos oferecidos pelos dois bancos

apresentavam como restrição a impossibilidade de diversificação. Nesta sub-seção essa hipótese

é abandonada. O espaço de contratos do depositante é ampliado com a possibilidade de que ele,

ao se defrontar com os contratos C∗i e C∗j no mercado, aloque uma parcela α da sua dotação não

consumida no banco i e (1− α) no banco j .

O objetivo desta sub-seção é verificar em que medida a ampliação do espaço de contratos do

depositante implica em mudança do equilíbrio e quais são os impactos sobre as propriedades do

equilíbrio do abandono da restrição sobre o espaço de contratos do depositante. Avalia-se assim

se o equilíbrio no mercado bancário, com a introdução de concorrência, mantém as propriedades

de eficiência encontradas na estrutura restrita.

Analogamente à seção anterior, o problema do depositante pode ser considerado como sendo

equivalente a resolver o seguinte problema de otimização:
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Pseudo Problema do Depositante com dois bancos

max
α,RSDi ,R

F
Di

u c0 + π i (ei)π j e j u b0
i αRSDi + (1− α) RSDj +

+π i (ei) 1− π j e j u b0
i αRSDi + (1− α) RFDj +

+ (1− π i (ei))π j e j u b0
i αRFDi + (1− α) RSDj +

+ (1− π i (ei)) 1− π j e j u b0
i αRFDi + (1− α) RFDj

sujeito a:

α π i RSi − RSDi bo + (1− π i) RFi − RFDi bo − g (ei) = 0

(1− α) π j RSj − RSDj bo + 1− π j RFj − RFDj bo − g e j = 0

O efeito direto do relaxamento da hipótese de exclusividade é o impacto sobre o nível ótimo

de esfoço dado que, neste caso,

ei = f RSDi , R
F
Di , b

0
i = h−1 li b0

i

com
∂ f
∂b0
i
> 0.

Logo, o esforço que resolve o problema do banco para o caso de dois bancos é menor do que

o esforço ótimo para o caso de um único banco, sempre que houver divisão dos depósitos entre

os dois bancos. Com isso, um efeito indireto surge, com a probabilidade de realização do estado

bom da natureza π (ei) sendo menor para cada banco i como conseqüência de um menor nível

de esforço ótimo.

Mas dado que esse efeito atua no sentido de reduzir a probabilidade de realização do estado

bom da natureza, e portanto reduzir o produto total esperado da economia, a análise pode partir
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do caso particular onde a função esforço não é função de b0
i quando o banco tem a seguinte

função objetivo:

V (li , ei) = Ev (li)− g (ei) (2.12)

Neste caso a função esforço é uma função estritamente crescente do diferencial de lucro li

ei = h−1 ( li) = f RSDi , R
F
Di (2.13)

com
∂ f
∂RSDi

< 0 e
∂ f
∂RFDi

> 0.

Cada banco i empreenderá, para cada contrato, o mesmo esforço que no caso de um único

banco, não havendo efeito sobre a função π (ei).

Além disso, adota-se como hipótese que RSi = RSj e RFi = RFj , ou seja, a realização dos

projetos nos estados bom e ruim da natureza é igual para os dois bancos.

Dado que os bancos estão sujeitos a choques independentes e obedecem portanto ao

comportamento individual de maximização, isso é possível tanto para π (ei) ≥ (1− π (ei))

quanto para (1− π (ei)) > π (ei ).

O resultado sugerido neste novo ambiente difere do anterior pois, conforme apresentado na

Proposição 4, a eliminação da hipótese de exclusividade permite a formulação de um resultado

mais geral:

Proposição 4 O equilíbrio com dois bancos é equivalente à solução eficiente do ponto de vista

de bem estar. Sem a hipótese de exclusividade e independente de escala, os contratos oferecidos

em equilíbrio são tais que remuneram igualmente o depositante qualquer que seja a realização

do estado da natureza. Neste caso, portanto, não há risco para o depositante. E mais, o

depositante estará melhor se concentrar seus recursos em um único banco. Formalmente: C∗i
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é tal que RS∗Di = RF∗Di para i = 1, 2, estabelecendo que o depositante receberá remunerações

iguais nos quatro estados da natureza possíveis no segundo período e α∗ ∈ {0, 1}.

Prova. Seja o problema de maximização do retorno esperado do depositante, sem a restrição

de exclusividade, dado por:2

maxπ1π2 α RS1 − l S1 + (1− α) RS2 − l S2 +

+π1 (1− π2) α RS1 − l S1 + (1− α) RF2 − l F2 +

(1− π1)π2 α RF1 − l F1 + (1− α) RS2 − l S2 +

(1− π1) (1− π2) α RF1 − l F1 + (1− α) RF2 − l F2

sujeito a:

α π1 RS1 − RSD1
bo + (1− π1) RF1 − RFD1

bo − g (e1) = 0

(1− α) π2 RS2 − RSD2
bo + (1− π2) RF2 − RFD2

bo − g (e2) = 0

Reescrevendo o problema:

maxπ1π2

 α RS1 − α(1−π1)l F1 +g1
απ1

+ (1− α) RS2 − (1−α)(1−π2)l F2 +g2
(1−α)π2



+π1 (1− π2)

 α RS1 − α(1−π1)l F1 +g1
απ1

+ (1− α) RF2 − (1−α)(1−π2)l F2 +g2
(1−α)π2



+ (1− π1)π2

 α RF1 − l F1
+ (1− α) RS2 − (1−α)(1−π2)l F2 +g2

(1−α)π2


+ (1− π1) (1− π2) α RF1 − l F1 + (1− α) RF2 − l F2

Cujas condições de primeira ordem são dadas por:
2No Apêndice B o pseudo problema do depositante, como originalmente formulado, está redefinido sem a

cláusula de exclusividade e resolvido em termos de utilidade esperada.
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∂

∂l F1
= 0 :

DlF1 g1 + α RS − RF DlF1 π1 = 0

∂

∂l F2
= 0 :

DlF2 g2 + (1− α) RS − RF DlF2 π2 = 0

∂

∂α
= 0 :

π1 (1− π2) RS − RF = (1− π1)π2 RS − RF

e portanto:

α RS − RF =
DlF1 g1

DlF1 π1
= eD1 (2.14)

(1− α) RS − RF =
DlF2 g2

DlF2 π2
= eD2 (2.15)

π1 = π2

Pelo lado dos bancos:

max
e1
α π1 RS1 − RSD1

bo + (1− π1) RF1 − RFD1
bo − g (e1)

max
e2
(1− α) π2 RS2 − RSD2

bo + (1− π2) RF2 − RFD2
bo − g (e2)

⇒

α l S1 − l F1 = De1g1

De1π1
= eB1 (2.16)

(1− α) l S2 − l F2 = De2g2

De2π2
= eB2 (2.17)

Substituindo (2.16) em (2.14) e (2.17) em (2.15):

RSD1
= RFD1

RSD2
= RFD2
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E mais, como pela condição de equilíbrio as probabilidades de realização do estado bom da

natureza são iguais - e portanto o nível de eforço ótimo é igual - para os dois bancos, tem-se

que:

1. Se C∗1 = C∗2 :

α l S1 − l F1 = (1− α) l S2 − l F2

Logo α = 0, α = 1 ou α = 1
2 .

Mas α = 1
2 não é condição suficiente pois a concentração em um único banco implica em

maior esforço por parte desse banco e portanto maior retorno esperado da economia.

2. Se C∗1 = C∗2 :

α = 1 ou α = 0

Supondo que não. Seja Ci o contrato de equilírio com ei = e∗i , alocando portanto algum risco

para o depositante.

Ci equilíbrio implica em UE Ci ≥ UE C∗i e além disso V E Ci ≥ 0, para i = 1, 2.

Mas como Ci aloca algum risco para o depositante avesso ao risco, isso só é possível com

RE Ci > RE C∗i .

Por outro lado, sabemos que, pelo problema de maximização de retorno para o depositante

C∗i resolve

max RE (Ci)

sujeito a:

V E (Ci) = 0

Logo, RE Ci > RE C∗i só é possível com V E Ci < V E C∗i = 0, o que contraria

Ci ser equilíbrio.
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Define-se portanto um benchmark onde, relaxada a hipótese de exclusividade e considerados

os efeitos de escala sobre o lucro dos bancos, a concentração bancária e a alocação de todo o

risco para o banco é eficiente.

Logo, o resultado mostra que em um ambiente em que os bancos são risco neutros e os

depositantes avessos ao risco, a assimetria de informação não está impactando sobre a eficiência

do equilíbrio. Dentro desse contexto todo o risco fica alocado para o banco e o principal, embora

desinformado, está plenamente segurado contra os choques negativos a que os bancos estão

sujeitos3.

Introduzindo Restrições de Patrimônio Líquido

O resultado anterior, embora teoricamente consistente, faz com que questionamentos sejam

levantados quando se observa o funcionamento do setor bancário. Em primeiro lugar no que

se refere à alocação de risco - com o banco assumindo todo o ônus da realização do estado da

natureza ruim. Em segundo lugar pela possibilidade - implícita nos resultados - de lucro negativo

real para o banco.

Com o objetivo de melhor representar essa relação - e o próprio funcionamento do setor

bancário, optou-se por estender o modelo básico, introduzindo uma restrição adicional ao

problema dos bancos: eles só podem oferecer contratos que remunerem o depositante no

máximo no valor do retorno dos projetos que eles financiam. Isso equivale a impor aos bancos

uma restrição de patrimônio líquido não negativo pois impede que eles ofereçam contratos que

podem, dada a realização de determinado estado da natureza, implicar em lucro negativo para

o banco. O objetivo da introdução desse novo conjunto de restrições é analisar se há perdas
3Esse é um resultado cosistente com a teoria pois, conforme detalhado em Laffont e Martimort (2002)[58], em

um ambiente com agente risco neutro e principal avesso ao risco, problemas de perigo moral não têm reflexos sobre
eficiência.
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de bem estar para o depositante nesse novo ambiente, embora haja ganhos de estabilidade pois

limita-se o espaço de perdas do banco. Além disso, a introdução dessas novas restrições reflete

uma maior fidelidade em relação ao real funcionamento do setor bancário.

Nesse novo ambiente, configura-se um novo problema de maximização para o banco.

Problema do banco, dado o contrato Ci e b0
i > 0:

max
ei

π (ei) l Si + 1− π (ei ) l Fi b0
i − g (ei)

sujeito a :

l Si ≥ −c

lFi ≥ −c

É fácil verificar que, para 0 ≤ c ≤ π (ei) ǵ (ei)
π´(ei) ou, no limite, com c = 0, apenas a segunda

restrição está ativa,4 o que gera as seguintes condições de primeira ordem que, dadas as hipóteses

sobre o comportamento das funções v (.) e g (.), caracterizam plenamente a solução do problema

do banco:

l Si b
0
i =

∂g (ei)
∂π (ei)

= h (ei)

l Fi = 0

Sendo

l Si b
0
i = RSi − RSDi b0

i = h (ei)

Tem-se, portanto:

ei = h−1 l Si b
0
i = f RSDi , b

0
i

4A dedução desse resultado está detalhada no Apêndice C.
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O que sugere uma modificação nos argumentos da função esforço, que agora passa a

depender apenas da escala e da remuneração do depositante no estado bom da natureza.

Problema Transformado do Depositante: Seja

RSDi , R
F
Di , b

0
i = π (ei) l Si + 1− π (ei) l Fi b0

i − g (ei)

Dada a restrição ativa l Fi = 0:

RSDi , R
F
Di , b

0
i = π (ei) l Si b0

i − g (ei)

(.) pode ser resolvida localmente para RSDi , b
0
i = 0, com b0

i como função de RSDi .

Existe portanto η (.) tal que b0
i = η RSDi , sendo

DRSDi
η RSDi = −

DRSDi
RSDi , b

0
i

Db0
i

RSDi , b
0
i

e portanto:

DRSDi
η RSDi =

b0
i

RS − RSDi
> 0

O problema do depositante, incorporando as restrições, gera a seguinte condição de primeira

ordem:

π f 1+ η (uS − uF)+ πuS η RSDi + η + (1− π) uFη RF = 0 (2.18)

Mas como a segunda parte da expressão (2.18) é positiva, ou seja

πuS η R
S
Di + η + (1− π) uFη RF > 0
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a primeira parte:

π f 1+ η (uS − uF)

deve, necessariamente, ser negativa.

Isso só é possível, dado que π f < 0, para uS > uF e portanto RSDi > RF .5 Ou seja, o

equilíbrio é caracterizado por contratos de depósito contingentes ao estado da natureza realizado.

O que permite formular a seguinte proposição:

Proposição 5 No equilíbrio restrito os bancos individualmente escolhem oferecer contratos que

remuneram diferentemente os depositantes em cada estado da natureza. Além disso, o esforço

ótimo associado é inferior àquele encontrado no equilíbrio irrestrito.

A primeira parte da proposição está provada no argumento apresentado anteriormente.

Quanto à segunda parte, o raciocínio é trivial pois sabe-se, da seção 2.2.3, que o esforço no

caso irrestrito é dado pela diferença entre as realizações da economia nos estados bom e ruim,

formalmente: eI Ri = l I Ri = RS − RF . Com a introdução da restrição a lucro o esforço

no caso restrito passa a ser dado por eRRi = l RRi = RS − RSDi . Mas como os contratos de

equilíbrio definem uma remuneração no estado bom superior à realização da economia no estado

ruim, ou seja, RSDi > R
F , é direto observar que l RRi = RS − RSDi = eRRi < RS − RF =

l I Ri = eI Ri .6

Reformulando o pseudo problema com dois bancos

O pseudo problema do depositante com dois bancos, incorporando as restrições de patrimônio

líquido, pode ser reescrito conforme segue:
5A condição de segunda ordem que garante se tratar de um máximo está atendida.
6Supor h−1linear aqui simplifica o argumento sem perdas qualitativas para a análise. Isto será feito outras vezes

ao longo do texto.



2. A Relação Depositante-Banco 59

maxπ1 f RSD1
,αb0 π2 f RSD2

, (1− α) b0 u αRSD1
+ (1− α) RSD2

b0

+π1 f RSD1
,αb0 (1− π2) f RSD2

, (1− α) b0 u αRSD1
+ (1− α) RF b0

+ (1− π1) f RSD1
,αb0 π2 f RSD2

, (1− α) b0 u αRF + (1− α) RF RSD2

+ (1− π1) f RSD1
,αb0 (1− π2) f RSD2

, (1− α) b0 u RFb0

sujeito a:

απ1 f RSD1
,αb0 RS − RSD1

b0 ≥ g1 f RSD1
,αb0

(1− α)π2 f RSD2
, (1− α) b0 RS − RSD2

b0 ≥ g2 f RSD2
, (1− α) b0

Cujas condições de primeira ordem necessárias e suficientes para caracterização do ótimo

são dadas por:7

π1 f1π2 uSS − uFS + (1− π2) uSF − uFF

+π1αb0 π2uSS + (1− π2) uSF + λ1

= 0

π2 f2 π1 uSS − uSF + (1− π1) uFS − uFF

+π2 (1− α) b0 π1uSS + (1− π1) uFS + λ2

= 0
7Nesta seção optou-se, novamente pela notação simplificada, com:
u αRsD1

+ (1− α) RsD2
b0 = uss , para s = S, F.
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π1 f1 π2 uSS − uFS + (1− π2) uSF − uFF

+π2 f2 π1 uSS − uSF + (1− π1) uFS − uFF +

b0

 π1 (1− π2) uSF RSD1
− RF + π2 (1− π1) uFS RF − RSD2

+π1π2uSS RSD1
− RSD2


= 0

Mas como

π1 αb0π2uSS + (1− π2) uSF + λ1 > 0

para αb0 > 0 e π1 f1 < 0, tem-se que

π2 uSS − uFS + (1− π2) uSF − uFF

deve ser necessariamente positivo.

O que só é possível com uSS > uFS e uSF > uFF e portanto

RSD1
> RFD1

= RF

conforme já encontrado na solução do problema individual de maximização do banco 1 e

portanto característica dos contratos oferecidos em equilíbrio pelo banco 1.

De forma análoga,

π2 (1− α) b0 π1uSS + (1− π1) uFS + λ2

é sempre positivo para (1− α) b0 > 0 e π2 f2 < 0, o que implica ter
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π1 uSS − uSF + (1− π1) uFS − uFF

necessariamente negativo.

O que só é possível com uSS > uSF e uFS > uFF e portanto

RSD2
> RFD2

= RF

conforme já encontrado na solução do problema individual de maximização do banco 2 e

portanto característica dos contratos oferecidos em equilíbrio pelo banco 2.8

Esse resultado sugere, novamente, remunerações contingentes e estipula a superioridade da

diversificação. Isso permite a formulação de uma nova proposição:

Proposição 6 No problema com dois bancos com restrição a lucro negativo os contratos de

equilíbrio remuneram o depositante diferentemente em cada estado da natureza. Além disso, a

solução prevê que o depositante não mais concentre seus recursos em um único banco, buscando

na diversificação a suavização do seu consumo.

Uma nova situação de equilíbrio emerge, portanto, do problema restrito. Por um lado a

solução sugere que o depositante avesso deixa de estar completamente segurado (contrariamente

à solução do caso irrestrito), assumindo algum risco contingente. Por outro, a concentração das

aplicações por parte do depositante em um único banco, que na formulação original emergiu

como condição de equilíbrio, deixa de ser ótimo aqui pois a divisão dos depósitos permite uma

suavização do consumo do agente avesso via diversificação de riscos.
8Além disso, com α = 0 ou α = 1 as condições estão atendidas apenas para uS = uF , o que contradiz as

condições de maximização dos bancos e portanto as características dos contratos oferecidos em equilíbrio.
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Além disso, a assimetria de informação no problema restrito passa a desempenhar um papel

importante pois cria ineficiências alocativas ao determinar um esforço ótimo - e portanto um

retorno esperado da economia - inferior ao exercido no problema irrestrito. Nesse sentido,

embora eficiente restrito pois não há como melhorar nenhum dos agentes, há perdas de bem

estar associadas à diminuição do espaço factível de contratos de depósito.9

2.3 A Relação de Longo Prazo

Este trabalho se concentrou, até este ponto, na análise das características do equilíbrio da relação

depositante-banco, em um modelo com apenas dois períodos. O foco esteve voltado para

questões como alocação de risco, concentração x competição, eficiência. Mas um outro ponto,

igualmente importante e motivador da análise desenvolvida até aqui, não foi ainda abordado.

Trata-se justamente da questão relativa à existência de corridas bancárias em equilíbrio e seus

efeitos sobre eficiência.

A questão que se coloca a partir daqui está voltada para a relação de longo prazo entre

depositante e bancos. A constatação empírica mostra que os contratos de depósito são passíveis

de serem rompidos - ou não renovados, mesmo que estejamos tratando com depositantes

pacientes, que derivam maior utilidade no consumo futuro. Esse é o cerne da corrida bancária,

conforme tratada na literatura econômica.

Várias foram as explicações que surgiram para esse fenômeno. Algumas delas foram

expostas no capítulo introdutório deste trabalho. Fato é que, em sua grande maioria, os trabalhos
9Embora em linha com a evidência empírica, a solução restrita insere um trade-off cuja discussão ultrapassa o

escopo deste trabalho. Se por um lado restringir o espaço de contratos possíveis implica em perdas de bem estar
pela redução nos níveis de esforço ótimo, por outro significa ganhos em termos de solidez do sistema ao limitar
inferiormente as perdas dos bancos. Esse é um tema que a literatura ligada à regulação de solvência tem explorado
vastamente, vide por exemplo, Bensaid, Pagès et Rochet (1995)[18].
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que tratam do tema se concentraram em modelar o problema com vistas a resolver a questão do

ponto de vista de existência ou não de corridas bancárias em equilíbrio. Mais do que isso,

o fizeram tratando a questão via variável de incerteza extrínseca (de forma implícita em DD

(1983)[34] e explícita em, por exemplo, Peck e Shell (2003)[79]).10

Considerações acerca de causalidade e características dos contratos de depósito do ponto

de vista de eficiência não são parte dessa literatura de forma objetiva. Nesse contexto,

esta sub-seção visa a contribuir para essa ampliação do escopo da discussão da relação

depositante-banco, analisando o fenômeno de quebras - e em última instância corridas bancárias

- de um ponto de vista alternativo. Embora a questão central dos fatores determinantes da não

renovação de um contrato de depósito pelo depositante seja tratado aqui via uma hipótese ad

hoc, (os depositantes observam a realização do estado da natureza no primeiro período e sacam

seus recursos caso ele seja ruim), resultados interessantes surgem. Mais do que isso, amplia-se

a análise para mostrar que a ameaça constante de não renovação dos contratos de depósitos - e

portanto a ameaça a quebras - funciona como um mecanismo de incentivos para que o banco

exerça o esforço eficiente.

O objetivo desta sub-seção é, portanto, analisar o equilíbrio dos contratos de depósitos

bancários quando a relação depositante-banco dura mais do que um único período. Para tanto,

desenvolve-se um modelo em três períodos, que se traduz em um jogo repetido com informação

assimétrica.

Três abordagens diferentes são adotadas, seguindo o que já foi feito na seção anterior para

o modelo em dois períodos. Inicialmente o banco se depara apenas com restrições relativas à

livre entrada, ou seja, os contratos de equilíbrio são caracterizados por gerarem utilidade zero
10Uma exceção é o trabalho de Samartín (2003)[88] que estende o trabalho de Diamond e Dybvig (1983)[34],

introduzindo incerteza no retorno dos ativos bancários.
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para o banco. Numa segunda abordagem incluímos as restrições a patrimônio líquido negativo

em ambos os períodos da relação. Finalmente, uma abordagem alternativa é considerada com o

banco enfrentando a restrição a patrimônio líquido negativo apenas no último período. A idéia

dessa última abordagem é a de captar o descasamento tradicional das operações de intermediação

financeira dos bancos. Ou seja, os contratos de depósito à vista garantem ao depositante liquidez

imediata enquanto os projetos financiados pelos bancos com os recursos captados têm maturação

mais longa. Isso se traduz aqui pela possibilidade do depositante renegar o contrato de depósito

ao fim do primeiro período, quando a tecnologia de empréstimo é improdutiva, o que pode

culminar na quebra do banco pela situação de iliquidez - e não necessariamente insolvência -

que a não continuidade da relação insere.

2.3.1 O modelo em três períodos

O ambiente desta nova versão, à exceção da introdução de um terceiro período e os ajustes nas

funções utilidade e lucro do banco, é o mesmo da versão original, ou seja:

t = 0, 1, 2, incerteza nos dois últimos períodos.

choques independentes.

As funções lucro e desutilidade do esforço definem uma função objetivo para o banco, dada

por:11

V b0
i , l

t
i , e

t
i = Ev b0

i , l
1
i − g e1

i + δ Ev b0
i , l

2
i − g e2

i (2.19)

e uma função utilidade esperada do depositante:
11Nesta sub-seção, a análise se dá na versão sem escala pois sua inclusão gera complexidade adicional, sem que

haja ganhos qualitativos na análise.
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EU = u d0 − b0
i + π i e1

i u b0
i R

S1
Di + 1− π i e1

i u b0
i R

F1
Di (2.20)

+δ π i e2
i u b0

i R
S2
Di R

s1 + 1− π i e2
i u b0

i R
F2
Di R

s1

Cronologia das ações:

t = 0

- os bancos oferecem contratos de depósito de longo prazo ao depositante.

- cada contrato tem um esforço associado e estipula uma remuneração contingente em cada

período subsequente.

- o depositante escolhe os contratos de um banco, de outro ou dos dois.

t = 1

- estado s1 da natureza se realiza.

- sob a hipótese de comprometimento pleno o depositante nunca renega o contrato.

- sem a hipótese de comprometimento pleno o depositante escolhe a ação ah = a1
h, a

2
h ,

onde a1
h = 0 representa sacar o seu depósito do banco, renegando o contrato e a2

h = 1 representa

mantê-lo, determinando a continuidade da relação por mais um período.

- caso o depositante decida-se por a1
h = 0 , ele recebe sua remuneração e o banco é liquidado

(introduz-se aqui a possibilidade de quebra do banco para representar o fato da tecnologia de

investimento ser improdutiva no curto prazo).

- caso o depositante decida-se por a2
h = 1, inicia-se um outro período com o banco

reafirmando o contrato inicialmente pactuado.

t = 2

- o estado da natureza s2 se realiza, o depositante recebe remuneração Rs2D Rs1D e o banco

apura lucro ls2 Rs2D , R
s1
D .
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Tecnologia:

O banco investe os recursos em uma tecnologia de empréstimos R que gera um retorno

estocástico R, sendo que, como nas seções anteriores, existem apenas dois retornos possíveis:

RS com probabilidade π (e) e RF com probabilidade (1− π (e)). Os retornos são distribuídos

independentemente no tempo, o que equivale a dizer que as realizações passadas não trazem

informações acerca da probabilidade das realizações correntes.

Função utilidade, separável no tempo, do depositante avesso:

EU = u Rs1 − ls1 + δu Rs2 − ls2

como a remuneração do depositante é dada por Rst − lst = RstD , a função utilidade pode ser

reescrita em termos da remuneração oferecida pelo contrato conforme abaixo:

EU = u Rs1D + δu Rs2D

O contrato de longo prazo é portanto definido por: CLP = Rs1D , R
s2
D Rs1D

Restrições:

Os bancos - agentes neutros informados - se deparam, em sua relação de longo prazo com

os depositantes, com restrições de participação e de incentivos, tanto no segundo quanto no

primeiro período, quando a análise intertemporal se sobrepõe:12

12A hipótese natural de esforço alto socialmente preferível a esforço baixo é adotada a priori.
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Restrições de Incentivos para o segundo período:

π e2 l S2 Rs1 − 1− π e2 l F2 Rs1 − g e2 (2.21)

≥ π e2 l S2 Rs1 − 1− π e2 l F2 Rs1 − g e2

para todo e2 ∈ [0, 1] .

Restição de Incentivos para o primeiro período:

π e1 l S1 + δ π e2 l S2 RS1 + 1− π e2 l F2 RS1 − g e2 (2.22)

+ 1− π e1

l F1 + δ

 π e2 l S2 RF1

+ 1− π e2 l F2 RF1 − g e2


− g e1

≥ π e1 l S1 + δ π e2 l S2 RS1 + 1− π e2 l F2 RS1 − g e2

+ 1− π e1

l F1 + δ

 π e2 l S2 RF1

+ 1− π e2 l F2 RF1 − g e2


− g e1

para todo e1, e2 ∈ [0, 1]

Restrição de Participação Intertemporal:

π e1 l S1 + δ π e2 l S2 RS1 + 1− π e2 l F2 RS1 − g e2 (2.23)

+ 1− π e1

l F1 + δ

 π e2 l S2 RF1

+ 1− π e2 l F2 RF1 − g e2




≥ g e1

Restrição de Participação para o segundo período:

π e2 l S2 RS1 + 1− π e2 l F2 RS1 − g e2 ≥ ls2 Rs1 (2.24)
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Dada a cronologia de ações já explicitada, pode-se resolver o problema recursivamente: o

banco oferece contratos de depósito que resolvem o seguinte programa no segundo período:

max
e2
i

π e2
i RS2 Rs1 − RS2

D Rs1 + 1− π e2
i RF2 Rs1 − RF2

D Rs1 − g e2
i

cuja condição de primeira ordem, suficiente para a caracterização do problema, é dada por:

l S2 Rs1 − l F2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2

Por outro lado, o problema intertemporal é dado pelo seguinte programa:

max
e1
i ,e

2
i

π e1
i RS1 − RS1

D + 1− π e1
i RF1 − RF1

D − g e1
i

+δ

 π e2
i RS2 (Rs1)− RS2

D (R
s1)

+ 1− π e2
i RF2 (Rs1)− RF2

D (R
s1) − g e2

i


Condições de primeira ordem:

l S1 − l F1 = ǵ e1

π´ e1 = h e1

l S2 Rs1 − l F2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2 = z e2

Tem-se, portanto, que o esforço em ambos os períodos é uma função da remuneração do

depositante no caso de realização do estado bom da natureza, pois:

h−1 l1 = f Rs1D = e1
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z−1 l2 = f Rs2D Rs1 = e2

Problema do Depositante:

O depositante escolhe, dentre os contratos oferecidos pelo banco, aquele que maximiza sua

utilidade esperada sujeito a (2.21) - (2.24).

Usando a abordagem de Primeira Ordem, o problema do depositante pode ser resolvido com

a substituição das restrições de incentivos globais pelas restrições locais:

l S1 − l F1 = ǵ e1

π´ e1 (2.25)

l S2 Rs1 − l F2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2 (2.26)

O problema pode ser escrito conforme segue:13

max
RS1D ,R

F1
D , RS2D (R

s1),RF2
D (R

s1)

π e1 uS1 + δ π e2 uS2S1 + 1− π e2 uF2S1

+ 1− π e1 uF1 + δ π e2 uS2F1 + 1− π e2 uF2F1

sujeito a (2.23), (2.24), (2.25) e (2.26).

Contrato de continuação para o segundo período: O depositante resolve, no segundo

período, o seguinte pseudo problema:

max
RS2D (R

s1),RF2
D (R

s1 )

π e2 uS2s1 + 1− π e2 uF2s1

13A partir daqui a notação passa a ser simplificada, com us1 = u Rs1D e us2s1 = u Rs2D (R
s1)
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sujeito a:

l S2 Rs1 − l F2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2

π e2 l S2 Rs1 + 1− π e2 l F2 Rs1 − g e2 ≥ ls2 Rs1

Define-se como V2 Rs2D (R
s1) o valor desse problema, que determina o pay-off de

continuação do depositante.

Sendo λ e µ os multiplicadores associados respectivamente às restrições de incentivos e de

participação do segundo período, temos µ = π e2 uS2s1´+ 1− π e2 uF2s1́ > 0 e portanto

ambas as restrições estão ativas.

Logo:

l F2 Rs1 = RF2 − RF2
D Rs1 = Rs2 − Rs2D Rs1 + g e2 − π e2 ǵ e2

π´ e2

l S2 Rs1 = RS2 − RS2
D Rs1 = Rs2 − Rs2D Rs1 + g e2 + 1− π e2 ǵ e2

π´ e2

Tem-se, portanto, o custo de implementação do esforço ótimo no segundo período dado por:

C2 Rs2D Rs1 = π e2 u Rs2 − Rs2D Rs1 + g e2 + 1− π e2 ǵ e2

π´ e2

+ 1− π e2 u Rs2 − Rs2D Rs1 + g e2 − π e2 ǵ e2

π´ e2

e o contrato de continuação para o depositante fica então definido como:

V2 Rs2D Rs1 = π e2 u RS2 − Rs2 − Rs2D Rs1 + g e2 + 1− π e2 ǵ e2

π´ e2

+ 1− π e2 u Rs2 − Rs2D Rs1 + g e2 − π e2 ǵ e2

π´ e2
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Voltando à formulação original, o problema do depositante pode ser reescrito em termos da

utilidade corrente e de um valor de continuação do contrato que define a utilidade no segundo

período, cuja solução é dada a partir do seguinte programa:

max
RS1D ,R

F1
D , RS2D (R

s1),RF2
D (R

s1)

π e1 uS1 + 1− π e1 uF1

+δ π e1 V2 Rs2D RS1 + 1− π e1 V2 Rs2D RF1

sujeito a

l S1 − l F1 = ǵ e1

π´ e1 = h e1

l S2 Rs1 − l F2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2 = z e2

π e1 l S1 + δls2 RS1 + 1− π e1 l F1 + δls2 RF1

≥ g e1 + δg e2

Otimizando em relação a RS1
D e RF1

D tem-se:

µ = π e1 uS1́ + 1− π e1 uF1́ > 0

Portanto, a restrição intertemporal de participação está ativa no problema.

Além disso,

λ1 = π e1 1− π e1 uS1́ − uF1́
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Otimizando agora em relação a Rs2D RS1 e Rs2D RF1 implica em:

µ = π e1 V2́ Rs2D RS1 + 1− π e1 V2́ Rs2D RF1

Mas este segundo período do jogo equivale ao jogo em um período já desenvolvido na seção

anterior e que tem como solução contratos que remuneram o depositante igualmente em todos

os estados da natureza. Ou seja, tem-se que

RS2
D Rs1 = RF2

D Rs1 = R2
D Rs1

e portanto RS2 − RF2 = ǵ e2

π´ e2 e, para o caso em que ls2 (Rs1) = 0 : 14

l F2 Rs1 = g e2 − π e2 RS2 − RF2

l S2 Rs1 = g e2 + 1− π e2 RS2 − RF2

⇒ l S2 Rs1 > 0

Logo, o lucro do banco no segundo período, caso o estado bom da natureza se realize, será

smpre positivo pois, por hipótese, RS2 > RF2 e g e2 > 0 para π e2 = 1.

Dadas a convexidade estrita de função desutilidade do esforço g (.), a concavidade da função

probabilidade π (.), e a monotonicidade crescente de ambas as funções, o contrato oferecido

em equilíbrio estipulará lucro negativo para o banco no segundo período, caso o estado ruim

da natureza se realize. Pois, como ambas g e2 e π e2 são crescentes mas ǵ́ e2 > 0 e

π´́ e2 < 0 tem-se
g e2

π e2 <
ǵ e2

π´ e2 .

14Isso é garantido pela hipótese de livre entrada pois, com ls2 (Rs1) > 0 outros bancos podem oferecer contratos
que melhorem estritamente tanto o depositante quanto o banco.
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E como

l F2 Rs1 = g e2 − π e2 RS2 − RF2

para
g e2

π e2 < RS2 − RF2 = ǵ e2

π´ e2 tem-se l F2 (Rs1) < 0.

Além disso, o problema original pode ser reescrito incorporando o valor de continuação do

contrato, ou seja:

max
RS1D ,R

F1
D , RS2D (R

s1 ),RF2
D (R

s1)

π e1 uS1 + 1− π e1 uF1 + δV2 R2
D Rs1

sujeito a

l S1 − l F1 = ǵ e1

π´ e1 = h e1

π e1 l S1 + δls2 RS1 + 1− π e1 l F1 + δls2 RF1

≥ g e1 + δg e2

Otimizando em relação a RS1
D e RF1

D e resolvendo para µ :

µ = π e1 uS1́ + 1− π e1 uF1́ > 0

Otimizando agora em relação a R2
D (R

s1):

µ = V2́ R2
D Rs1

Além disso λ1 = π e1 1− π e1 uS1́ − uF1́ > 0.
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Mas tem-se, mais uma vez, a repetição do jogo em um período desenvolvido na seção

anterior, que gera como condição suficiente para o equilíbrio, que os contratos estipulem

remuneração igual para o depositante em todos os estados da natureza, ou seja RS1
D = RF1

D ,

e portanto l S1 − l F1 = ǵ e1

π´ e1 = RS1 − RF1

Tem-se, portanto:

l F1 = g e1 − π e1 RS1 − RF1 < 0

l S1 = g e1 + 1− π e1 RS1 − RF1 > 0

para e1 > 0.15

Mas como RF1
D = RS1

D , é direto verificar que:

h−1 e1 = ǵ e1

π´ e1 = RS1 − RF1 > 0

Isso permite afirmar que sob a hipótese de livre entrada, em equilíbrio, o contrato de depósito

de longo prazo aloca todo o risco para o banco e prevê lucro negativo caso o estado ruim da

natureza se realize em qualquer dos períodos. Além disso o esforço ótimo associado é sempre

positivo. Configura-se, portanto, a situação de vulnerabilidade já destacada na versão inicial em

dois períodos.

Introduzindo restrições a patrimônio líquido negativo nos dois períodos: A exemplo do

que foi feito na versão em dois períodos introduz-se, no modelo original, as restrições a

patrimônio líquido negativo, restringindo, assim, o espaço de possibilidade de contratos dos
15O raciocínio aqui é exatamente o mesmo utilizado para l F2 (Rs1) < 0.
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bancos, ao impor que eles não podem oferecer contratos que gerem lucro negativo, qualquer que

seja a realização do estado da natureza. Neste caso, o problema do banco passa a incorporar

limitações de remuneração ao depositante e portanto limites para as perdas dos bancos:

max
ei
π e1

i RS1 − RS1
D + (1− π (ei )) RF1 − RF1

D − g e1
i

+δ

 π e2
i RS2 (Rs1)− RS2

D (R
s1)

+ 1− π e2
i RF2 (Rs1)− RF2

D (R
s1) − g e2

i


sujeito a:

ls1 ≥ −c

ls2 Rs1 ≥ −c

para s = S, F.

Novamente tem-se que, com c = 0, as restrições acima estão ativas apenas para l F1 e

l F2 (Rs1). Logo, a partir da cronologia de ações previamente especificada, pode-se definir as

funções esforço do banco como sendo:

l S1 = ǵ e1

π´ e1 (2.27)

l S2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2 (2.28)

O problema do depositante passa a ser então o de escolher o contrato que maximize sua

utilidade esperada, sujeito a (2.23), (2.24), (2.27) e (2.28), cuja solução deve atender:
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l S2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2

e

π e2 l S2 Rs1 − g e2 = ls2 Rs1

Logo:

l F2 Rs1 = 0

l S2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2

Ou seja, o contrato de equilíbrio deve estipular remuneração para o depositante equivalente

à realização da economia, caso o estado ruim da natureza se realize.

Mas por outro lado, l S2 (Rs1) = ǵ e2

π´ e2 = ls2 (Rs1)+ g e2

π e2 , o que, para ls2 (Rs1) = 0

implica em
ǵ e2

π´ e2 = g e2

π e2 .

O que só é possível para l S2 (Rs1) = 0.

Logo, o banco tem lucro zero efetivo, qualquer que seja o estado da natureza realizado no

segundo período. O esforço associado e2
LL é portanto nulo neste caso.

O custo de implementação do esforço ótimo no segundo período é dado por:

C2 Rs2D Rs1 = π e2 u
ls2 (Rs1)+ g e2

π e2 = 0

E o contrato de continuação para o depositante fica definido como:
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V2 Rs2D Rs1 = π e2 u RS2 − RS2 − Rs2D (Rs1)+ g e2

π e2

+ 1− π e2 u RF2 = u RF2

Voltando ao problema original:

max
RS1D , RS2D (R

s1 )

π e1 u(RS1 − l S1)+ 1− π e1 u RF1

+δ π e1 V2 Rs2D RS1 + 1− π e1 V2 Rs2D RF1

l S1 = ǵ e1

π´ e1 = h e1

l S2 Rs1 = ǵ e2

π´ e2 = z e2

π e1 l S1 + δls2 RS1 + 1− π e1 δls2 RF1 ≥ g e1 + δg e2

Mas como

π e1 δls2 RS1 + 1− π e1 δls2 RF1 = δg e2

tem-se

l S1 = ǵ e1

π´ e1 = g e1

π e1

o que só é possível com e1
LL = 0.16

Segue-se a seguinte proposição:
16Pela restrição intertemporal de participação pois
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Proposição 7 Sob livre entrada e com restrições de solvência em ambos os períodos, o contrato

de equilíbrio prevê lucro zero para o banco em ambos os períodos, tendo como esforço ótimo

associado o esforço nulo.

Introduzindo restrições a patrimônio líquido negativo apenas no segundo período: Nesta

seção uma das restrições de solvência é relaxada: o banco não pode oferecer contratos que gerem

lucro negativo apenas no segundo período, qualquer que seja a realização do estado da natureza.

A idéia por trás desta formulação é modelar a relação dinâmica que estipula a possibilidade

de insolvência banco no caso de não renovação do contrato de depósitos. Isso se justifica com

base na modelagem adotada, onde todos os depositantes são pacientes e seus saques não estão

previstos a priori.

Neste caso, o problema do banco passa a ser:

max
ei
π (ei ) RS1 − RS1

D + (1− π (ei )) RF1 − RF1
D − g (ei)

+δ

 π (ei) RS2 (Rs1)− RS2
D (R

s1)

+ (1− π (ei)) RF2 (Rs1)− RF2
D (R

s1) − g (ei )


sujeito a:

l S2 Rs1 ≥ −c

lF2 Rs1 ≥ −c
π e1 ls2 RS1 + 1− π e1 ls2 RF1

= ls2 (Rs1)+ g e2 .
E ls2 (Rs1) = 0 por livre entrada, tem-se
π e1 ls2 RS1 + 1− π e1 ls2 RF1 = g e2 .
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para s = S, F.

O que gera, seguindo o que foi desenvolvido nas sub-seções anteriores, relações entre o

contrato de depósito e o esforço empreendido em cada período, conforme explicitado a seguir:

h−1 l1 = f Rs1D, R
s1
D = e1

L

e

z−1 l S2 Rs1 = f Rs2D Rs1 = e2
L

É fácil verificar que o problema no segundo período é idêntico ao problema da seção anterior

e portanto a solução, neste caso, é a mesma: os contratos que caracterizam a solução são tais

que:

l F2 Rs1 = 0

l S2 Rs1 = 0

e2
L = 0

Voltando ao problema original e otimizando em relação a RS1
D e RF1

D observa-se que a

restrição intertemporal de participação está ativa no problema, pois:

µ = π e1 ú(RS1
D )+ 1− π e1 ú(RF1

D ) > 0

E o contrato de equilíbrio estipula lucro negativo para o banco no primeiro período:

l F1 = g e1 − π e1 ǵ e1

π´ e1 < 0
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Além disso, a restrição de incentivos no primeiro período não está ativa pois:

λ1 = π e1 1− π e1 ú(RS1
D )− ú(RF1

D ) = 0

O que significa que a remuneração do depositante é maior caso o estado ruim se realize

(RS1
D = RF1

D ) e portanto o esforço empreendido é positivo pois:

l1 = RS1 − RS1
D − RF1 − RF1

D > 0

⇒ e1
L > 0

Este último resultado nos permite formular uma nova proposição:

Proposição 8 Sob livre entrada e com restrições de solvência apenas no último período, o

contrato de equilíbrio prevê lucro zero para o banco no último período, tendo como esforço

ótimo associado nesse período o esforço nulo. No primeiro período o banco exerce esforço

positivo sendo que recebe lucro negativo caso o estado ruim da natureza se realize.

O modelo sem comprometimento pleno

Os resultados anteriores partem todos de uma suposição de comprometimento pleno por parte

do depositante, ou seja, uma vez aceito o contrato de depósito, ele mantém a relação pelos dois

períodos. Mas essa não é uma característica dos contratos de depósito à vista. Por terem como

função prover liquidez em caso de choques negativos, eles possibilitam que depositantes (tanto

impacientes quanto pacientes) não renovem a relação em qualquer período do tempo. E no caso

específico deste modelo, em que apenas depositantes pacientes são considerados na análise,

isso equivale a perdas de depósito superiores ao que seria esperado no caso em que apenas os



2. A Relação Depositante-Banco 81

depositantes impacientes sacam. Este é o ponto central de uma quebra bancária, quando a perda

de depósitos supera os limites previstos - e portanto suportáveis - e acarreta a quebra do banco.

Visando a analisar esse ponto específico, introduz-se agora uma restrição adicional de

comprometimento, supondo que o depositante tenha como determinante na sua decisão de

renegar ou não o contrato a observação do estado da natureza que se realiza no final do segundo

período. Ou seja, ao observar o estado da natureza realizado em t = 1 o depositante mantém

a relação caso esse estado seja o bom (ele observa RS1), e renega o contrato caso o estado

realizado seja o ruim (RF1). O que se está sugerindo com esta hipótese é que a decisão

do depositante quanto a manter ou não a relação com o banco está baseada no estado da

economia, cuja realização depende (em probabilidade) do esforço não observável exercido pelo

banco. Elimina-se com isso a exogeneidade característica das decisões de saque por parte dos

depositantes pacientes, incluindo como variável determinante um sinal imperfeito da variável

não observada.

Tem-se, portanto, uma nova restrição que representa o pay-off futuro nulo do banco para o

caso em que o depositante renega o contrato em t = 1.

Restrição de comprometimento pleno:

A cronologia das ações insere agora, em t = 1, uma ação ah = a1
h, a

2
h por parte do

depositante. A variável determinante nessa escolha é a realização Rs1 da economia no primeiro

período.

Se Rs1 = RS1 o depositante escolhe a1
h = 1, que equivale a manter a relação por mais um

período.

Se Rs1 = RF1 o depositante escolhe a1
h = 0, que equivale a renegar o contrato e sacar o seu

depósito.
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O problema do banco, restrito no segundo período, passa a ser:

max
ei
π (ei) l S1 + (1− π (ei)) l F1 − g (ei)

+δ π (ei) l S2 Rs1 + (1− π (ei)) l F2 Rs1 − g (ei)

sujeito a:

l S2 RF1 = 0

l F2 RF1 = 0

para s = S, F.

Proposição 9 Os contratos de depósito de equilíbrio com a imposição de uma restrição de

comprometimento pleno para o depositante são tais que:

i. o esforço ótimo associado é um esforço positivo em ambos os períodos.

ii. o esforço associado equivale ao esforço eficiente.

Prova. O banco oferece contratos que resolvem seu problema de maximização no segundo

período e intertemporalmente. Isso implica em uma condição de primeira ordem que define o

esforço a ser empreendido no segundo período:

l S2 RS1 − l F2 RS1 = ǵ e2

π´ e2 ⇒ e2
FC > 0

Além disso, no primeiro período, o contrato prevê

λ1 = π e1 1− π e1 ú(RS1
D )− ú(RF1

D ) = 0
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o que significa que RS1
D = RF1

D e portanto

l1 = RS1 − RS1
D − RF1 − RF1

D > 0 ⇒ e1
FC > 0

Por outro lado tem-se:

e∗ = e1 + e2 = RS1 − RF1 + RS2 − RF2

e∗FCL = e1
FC + e2

FC = (RS1 − RF1)+ (RS2 − RS2
DFCL )+ (RF2 − RF2

DFCL )

e∗FCL − e∗ = RS2
DFCL − RF2

DFCL ⇒ e∗FCL − e∗ ≥ 0. Mas e∗FCL de equilíbrio requer RS2
DFCL =

RF2
DFCL e portanto e∗FCL = e∗.

Portanto, ao se defrontar com a possibilidade de não continuidade da relação por parte do

depositante, o banco opta, como escolha ótima, por exercer o esforço eficiente e∗.

2.4 Conclusão

Este trabalho partiu da formulação de um modelo teórico geral da relação depositante banco

visando a analisar o equilíbrio dos contratos de depósitos bancários. A versão inicial do modelo,

estruturada em um período, mostrou que embora a relação entre bancos e depositantes tenha

problemas informacionais estruturais, a solução de equilíbrio é eficiente. Por outro lado, ela

está caracterizada por uma situação de insolvência do banco, caso o estado ruim da natureza se

realize. Ao limitar inferiormente as perdas do banco, impondo restrições de solvência, se ganha

em termos de solidez à custa de perda de eficiência. Nesse caso, o esforço exercido pelo banco

será inferior, chegando a ser nulo sob condições bastante gerais.

Na análise dinâmica outros resultados surgem, igualmente contingentes ao espaço factível

de contratos de depósitos. Aqui, novamente, a perda de eficiência emerge da solução, a partir
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da introdução das restrições de solvência em ambos os períodos da relação. Além disso, os

resultados mostram que a imposição de limites de solvência apenas no segundo período - e

portanto a manutenção da fragilidade intrínseca à intermediação financeira - melhora em termos

de eficiência os resultados encontrados anteriormente.

Finalmente, a extensão do modelo incorporando a possibilidade de existência de corridas

bancárias em equilíbrio - aqui representadas pelo não comprometimento pleno do depositante,

que pode renegar o contrato no primeiro período caso ele observe o estado ruim da natureza -

tem solução equivalente, em termos de esforço, à solução eficiente. Isso sugere que, embora

possibilite a ocorrência de quebras bancárias, a estrutura de insolvência - e paralelamente a

ameaça de corridas - funciona como um incentivo para que o esforço eficiente seja atingido.

Os resultados sugerem portanto que, sem as restrições de solvência, os contratos de equilíbrio

implicam em lucro negativo para o banco sempre que o estado ruim da natureza se realize,

em ambos os períodos, justificando assim a introdução de restrições no intuito de reduzir as

probabilidades de quebras bancárias. Com a introdução das restrições nos dois períodos a

solução ótima está associada a esforço zero em ambos os períodos, fruto da redução da punição

do banco em caso de fracasso. Neste caso há perdas inequívocas de bem estar, apesar da

eliminação da possibilidade de quebra do banco. Já com a restrição de solvência apenas no

último período o contrato de equilíbrio tem associado um nível de esforço positivo no primeiro

período, com o banco assumindo o risco de insolvência caso o estado ruim se realize. Este último

resultado reforça o papel dos bancos como provedores de liquidez e a fragilidade associada

à atividade de financiamento de projetos ilíquidos a partir da captação de recursos líquidos,

evidenciando, porém, que essa situação é eficiente e a fragilidade intrínseca funciona como um

mecanismo ótimo de incentivos.
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Este trabalho abre frente para que uma série de extensões sejam exploradas. A introdução

de um mercado interbancário, a análise dos impactos da introdução de contratos de depósitos

segurados e o papel de um emprestador de última instância são alguns exemplos de campos

que podem ser objeto de estudo futuros visando sempre um melhor entendimento da relação

depositante-banco e seus impactos de bem estar e eficiência.



Capítulo 3

A Relação Banco-Tomador: Modelos de

Spread Bancário

3.1 Introdução

O crédito privado representa um importante motor de crescimento econômico. Desde Bagehot

(1873)[21] e Schumpeter (1912)[91] até trabalhos mais recentes como King e Levine (1993)[54]

e Levine (1997)[65], a literatura econômica sempre destacou a relevância dos mercados

financeiros para o desenvolvimento econômico dos países. No caso específico brasileiro,

onde o mercado de capitais responde por uma parcela restrita de financiamento privado, o

crédito bancário, em particular, desempenha papel fundamental na intermediação de poupança

e portanto na viabilização de projetos de investimento. Para tanto, torna-se necessário que o

acesso a crédito seja amplo e os custos não comprometam a viabilidade dos projetos.

Elevados custos dos empréstimos são, porém, causas não só de restrições nos volumes de

crédito, mas também fontes de outros fenômenos que a teoria econômica moderna permite

86
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estudar com clareza. Problemas de risco moral e seleção adversa, estruturalmente ligados aos

contratos bancários - tanto do ponto de vista do depositante quanto do tomador - acabam por

impor ao mercado bancário restrições adicionais que refletem no equilíbrio encontrado.

Dentro desse contexto, taxas de juros de financiamento muito altas dão origem a problemas

de seleção adversa, onde apenas projetos de elevado risco são financiados. Dificuldades de

colaterização real geram problemas de risco moral, com incentivos errados determinando o

comportamento dos agentes. Estas são questões que emergem em ambientes com problemas

informacionais e que estão presentes no funcionamento da intermediação financeira. O que se

verifica, a partir daí, são situações de equilíbrio com racionamento, onde o mercado funciona

com volumes ofertados inferiores ao que se esperaria em situações de informação completa.

A análise do caso brasileiro permite avaliar esses problemas do ponto de vista aplicado. O

país tem hoje uma das mais baixas relações volume de crédito privado/PIB do mundo. Essa

razão gira em torno de 26%, frente a 54% do Chile, cerca de 85% no Japão e mais de 100%

na área do Euro, por exemplo (Belaisch (2003)[17]). Por outro lado, o Brasil se caracteriza

também por taxas de empréstimos muito elevadas, completando um ambiente de crédito escasso

e caro. Explicações para esse quadro são claras e dentre elas se destacam a alta remuneração

dos títulos públicos, que representam assim a possibilidade de retorno elevado a baixo risco

- determinando um efeito de "crowding out"; altos níveis de inadimplência - perpetuados por

um sistema institucional e jurídico que protege o devedor, não reconhece garantias e expõe o

sistema a processos de execução extremamente longos;1 incertezas relacionadas à instabilidade

econômica, que impede a oferta de crédito de longo prazo e limita a oferta de crédito de maneira

geral.
1Esse é o tema explorado no Capítulo 4 deste trabalho.
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Há, porém, um outro ponto que impacta de forma negativa os volumes de concessões de

crédito privado no Brasil e que, da mesma forma, está ligado a fatores de risco de crédito, seleção

adversa e risco moral que hoje permeiam a discussão sobre crédito na literatura econômica.

Trata-se da distância entre o retorno do poupador e o custo do empréstimo para o tomador.

Especificamente no caso da intermediação financeira bancária, estudar a formação do spread é

importante para definir políticas que potencialmente representem o barateamento do crédito e

com isso se tenha a expansão nos volumes de concessões, concomitantemente à minimização de

problemas de seleção adversa nas carteiras de crédito dos bancos. Esta é uma via que permite,

por um lado, a expansão do financiamento do investimento produtivo e por outro, a manutenção

de incentivos à poupança privada em um ambiente bancário estável.

A questão dos juros e spread bancário no Brasil tem ganhado grande relevância ultimamente.

Isso se explica, em grande medida, pelos níveis elevados que as taxas de empréstimos bancários

têm atingido e pelos reduzidos volumes de créditos concedidos pelos bancos. Há, porém, que

se esclarecer alguns pontos fundamentais para que algumas interpretações equivocadas sejam

evitadas.

Primeiramente há que se definir precisamente o que seja spread. E este é definido como

sendo a diferença entre o custo de captação dos bancos e o custo cobrado por esse banco quando

ele concede um empréstimo. Portanto não se configura aí o lucro do banco pois há que se deduzir

os custos vinculados à atividade de captação e empréstimo. Além disso, existem outras fontes

de lucro que não estão necessariamente ligadas à atividade de concessão de crédito. Mas, dessa

forma, as taxas de empréstimo já têm, naturalmente, uma limitação inferior determinada pelo

custo de captação doméstico, balizado pela taxa Selic.

Mas isso pode explicar o nível inferior dos juros bancários mas não explica a amplitude do
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spread. E este também merece algum detalhamento para que se possa entender a sua formação.

De forma geral, e particularmente no Brasil, o spread bancário é formado a partir da agregação

de vários fatores de custo e de margem.

Os fatores de custo se referem a custos administrativos e demais custos operacionais

vinculados à atividade bancária; a custos regulatórios da intermediação financeira – e aí entram

compulsórios, os subsídios cruzados e custos com as contribuições para o sistema de seguro

depósito; custos fiscais dados pela incidência de diversos impostos sobre a intermediação

financeira e custos de inadimplência, vinculados ao risco de crédito implícito na concessão de

empréstimos.

Mas há também uma parcela do spread composta por componentes de margem, grande foco

da discussão quando se trata de analisar superficialmente a questão. Por margem entenda-se

a remuneração do capital do banco, que é determinada pelos ganhos gerados na atividade de

intermediação, deduzidos os custos inerentes à sua prática. Por margem como componente do

spread entenda-se a parcela do spread que é apropriada pelos bancos depois de deduzidos todos

os custos gerados na concessão do empréstimo realizado – e recuperado. Essa parcela pode

variar de banco para banco, de acordo com questões como eficiência, poder de mercado ou

escala.

Sob um ponto de vista mais formal, tem-se um problema clássico de otimização, onde

o banco – como qualquer firma – maximiza uma função objetivo, que no caso é uma

função lucro, sujeito a um conjunto de restrições. Restrições normativas, baseadas em regras

tributárias, de compulsórios, de capitalização, de contribuições, de alocação direcionada;

restrições conjunturais, vinculadas principalmente ao ambiente macroeconômico e restrições

institucionais, baseadas em fatores microeconômicos que incorporam problemas de assimetrias
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de informação e de estrutura de mercado e que vão desde aspectos legais e de recuperação

de garantias até características não observáveis dos tomadores e níveis de concorrência. E neste

problema geral, preço/quantidade de crédito concedido é variável endógena, ou seja, surge como

resultado dessa maximização restrita e portanto responde apenas, dada a função objetivo dos

bancos, a modificações nessas restrições.

Define-se portanto spread bancário como sendo, para fins deste estudo, a diferença entre a

taxa que remunera o depositante e a taxa que define o custo do empréstimo para o tomador de

recursos. Dessa forma abstraímos, a princípio, da distorção criada pela CPMF que embora reflita

tanto no retorno do depositante quanto no custo final do tomador, não representa diferencial

cobrado pelo banco e portanto não está inserida no que se convencionou aqui chamar de spread

bancário.2

Nos últimos anos poucos foram os estudos divulgados nessa área, destacando-se o de Barajas

et al (1998)[17] e o de Gambacorta (2004)[41] que analisa a formação das taxas de juros no

setor bancário italiano. Especificamente no Brasil, muito pouco foi desenvolvido na academia

até então. Os principais estudos divulgados têm como origem o Departamento de Pesquisa do

Banco Central do Brasil e tiveram início no final do ano de 1999.

A motivação central desses trabalhos - e que vem ao encontro do nosso objetivo - é a de fazer

um diagnóstico da composição do spread bancário no Brasil, explicitando suas componentes e

assim atacando fatores que estejam restringindo a concessão de crédito no País.

O grande diferencial deste estudo se concentra, porém, no desenvolvimento de uma

metodologia que busca, por um lado, corrigir problemas identificados nos estudos do BC e

por outro, permitir o entendimento do spread bancário brasileiro de uma forma mais ampla.
2A introdução da CPMF no modelo - e portanto nos resultados do trabalho - não insere maiores dificuldades.
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Aqui a base é o spread por modalidade de crédito, por banco, que tem a vantagem de permitir

a análise de dois pontos até hoje pouco explorados pela literatura: a questão da alocação dos

custos administrativos e operacionais dentre as diversas carteiras dos bancos, e a avaliação mais

precisa da margem de lucro do setor bancário brasileiro. No primeiro ponto, busca-se corrigir

um problema de alocação proporcional identificado no estudo original. No segundo ponto,

corrige-se o viés das análises efetuadas até então em relação ao setor bancário brasileiro - e

conclue-se sobre suas margens de lucro - a partir da aplicação das melhorias introduzidas em

uma amostra ampliada.

Este capítulo está dividido da seguinte forma: a seção 3.2 sistematiza os trabalhos do

BC e levanta alguns questionamentos relativos às metodologias adotadas. A seção 3.3 faz a

apresentação de uma metodologia alternativa e apresenta a estimação de uma função custo para

o setor bancário brasileiro a partir de uma forma funcional flexível, a translog híbrida. A seção

3.4 faz a aplicação da teoria de alocação de custos conjuntos à divisão de custos administrativos

entre as diversas unidades de negócios da firma bancária, em particular à unidade de concessão

de créditos livres, substituindo assim o critério de proporcionalidade adotado originalmente. Na

seção 3.5, uma nova decomposição do spread é apresentada. As conclusões são detalhadas na

seção 3.6.

3.2 Uma Avaliação dos Trabalhos do BC

A partir da segunda metade de 1999, estabelecido o regime cambial e implantado o sistema de

metas de inflação, o Banco Central passou a se preocupar com os determinantes do spread

bancário no Brasil. Tal preocupação visava à identificação da composição do spread, mas

principalmente o diagnóstico de mecanismos que pudessem reduzir o custo do crédito e
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conseqüentemente expandir os volumes de concessão de crédito privado no Brasil.

O primeiro trabalho, divulgado pelo BC em outubro de 1999 tem o mérito de iniciar essa

discussão de forma sistematizada, desenvolvendo uma primeira metodologia de análise da

composição do spread bancário. Essa primeira análise, embora contemple a composição global,

se concentra no estudo da cunha fiscal e seu impacto sobre o custo do crédito para o tomador

final. Limitações surgem, principalmente devido à falta de detalhamento dos dados contábeis nos

balanços e informações gerenciais prestadas pelos bancos, impactando negativamente a acurácia

das informações e os resultados encontrados.

O segundo estudo, publicado um ano mais tarde, apresenta alguns avanços metodológicos,

possíveis principalmente graças à melhora na qualidade e na quantidade de informações

disponíveis – notadamente no que se refere a detalhamentos de volumes de crédito e

inadimplência, relativamente aos dados anteriores. As conclusões aqui, embora inconsistentes

com as do trabalho anterior, corrigem em grande medida as limitações do primeiro estudo

e incluem resultados baseados em estudos econométricos e não só nas avaliações contábeis

desenvolvidas na metodologia anterior.

O terceiro estudo, publicado em 2001, mantém a metodologia contábil desenvolvida no ano

anterior, avança na análise da evolução dos volumes de crédito e introduz uma nova metodologia

de análise – baseada em um estudo de cointegração das séries de spread e seus determinantes

– que permite algum grau de previsão quanto às respostas do spread a mudanças nas variáveis

explicativas.

O quarto estudo, de escopo mais amplo, foi publicado em dezembro de 2002. Nesse

trabalho, o BC mantém a mesma linha da publicação anterior: a metodologia de decomposição

contábil do spread é mantida e outros trabalhos de economia bancária são incluídos. Questões
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importantes no âmbito da economia bancária são incorporadas via abordagens que vinculam

política monetária, taxa de juros e risco de crédito ao funcionamento dos bancos no Brasil.

Uma análise conjunta dos quatro documentos – "Juros e Spread Bancário no Brasil", "Juros

e spread Bancário no Brasil - Avaliação de 1 ano do projeto", "Juros e spread Bancário no

Brasil - Avaliação de 2 anos do projeto"e "Economia Bancária e Crédito - Avaliação de 3 anos

do projeto Juros e spread Bancário no Brasil" – permite sistematizar a metodologia inicial,

identificar os erros cometidos no primeiro estudo e avaliar os avanços conseguidos com as

alterações metodológicas que se seguiram. A partir daí, as sugestões de correção de alguns dos

problemas metodológicos diagnosticados são o ponto inicial para o desenvolvimento de uma

abordagem mais precisa.

3.2.1 “Juros e Spread Bancário no Brasil” – Outubro de 1999

Este primeiro trabalho teve como objetivo identificar e explicar as componentes do spread

bancário no Brasil. Trata-se de um trabalho pioneiro, baseado no conceito clássico de spread,

ou seja, na diferença entre a taxa de empréstimos e a taxa de captação, onde a taxa de captação

é dada pela taxa média dos CDB´s emitidos pelo sistema bancário e a taxa de empréstimos é

calculada a partir da média ponderada das operações consolidadas do sistema bancário, com

base no custo médio e nos volumes mensais por segmento.

A primeira mensuração do spread bancário brasileiro e de suas componentes é feita, tomando

como base a média das taxas de captação e empréstimo de 17 grandes bancos privados.3

Como conclusão, o documento do BC diagnostica que inadimplência e baixo nível de

alavancagem de empréstimos explicam, em grande parte, os altos spreads bancários verificados
3Itaú, Bradesco, Real, Safra, BCN, Sudameris, BBA, ABN-Amro, Mercantil Finasa, CCF-Brasil, Citibank,

Bozano-Simonsen, Bank Boston, Unibanco, Santander, HSBC e BFB.
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no Brasil. O primeiro por impactar diretamente nos juros cobrados pelos bancos, o segundo por

limitar a diluição de custos administrativos e de capital.

As modalidades de crédito consideradas no estudo são as de hot money, conta garantida,

desconto de duplicatas, desconto de promissórias, capital de giro, aquisição de bens e vendor

(representativos de 27,7% do total dos créditos para indústria, comércio e serviços) para pessoa

jurídica e cheque especial, crédito pessoal e aquisição de bens (56% do total dos créditos a

pessoa física). São utilizados dados de saldos diários a partir de outubro de 1996.

A estimação é feita em duas etapas: primeiramente são identificados os impostos, taxas

e recolhimentos compulsórios incidentes sobre a intermediação financeira. A partir daí, com

base nos dados contábeis, inadimplência e custos administrativos são calculados. O primeiro

toma como base, no caso de operações com pessoas físicas, informações de financeiras e para

pessoas jurídicas os dados de inadimplência inscritos na conta de Provisões para Devedores

Duvidosos (PDD) de 7 grandes bancos que operam predominantemente com grandes empresas

(ABN-Amro, Credibanco, Citibank, BBA, BankBoston, Bozano-Simonsen e CCF). Para o

caso das despesas administrativas a mensuração é feita com base na estimação dos custos

administrativos imputáveis à unidade de negócios “captações e aplicações tradicionais” e

aplicação desse percentual ao total de operações de crédito dos bancos para se estimar um

custo administrativo médio. Adota-se como hipótese que os bancos alocam seus recursos

administrativos proporcionalmente à renda bruta gerada por suas distintas unidades de negócios.

Uma outra componente importante é a cunha fiscal, tanto sobre a intermediação financeira

como sobre o spread. A diferença aqui cabe à CPMF que incide apenas sobre a intermediação,

não incide sobre o spread, contribuindo apenas para que o nível das taxas de captação e de

empréstimo seja mais elevado.
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Dentro desse contexto metodológico, algumas críticas podem ser feitas, e partem da

identificação de problemas que comprometem os resultados encontrados. A primeira delas

se refere à amostra utilizada para o cálculo das taxas de inadimplência. Tanto para as

modalidades de crédito para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas, a utilização das

amostras escolhidas não permite que se tenha um retrato real da inadimplência no setor bancário.

Nos primeiros, os dados de inadimplência de financeiras não necessariamente representam os

dados de inadimplência das operações com pessoas físicas do sistema bancário. Exatamente

por sua especialização as financeiras acabam por cobrar taxas diferentes dos bancos e operar

com níveis de inadimplência que podem diferir daqueles verificados nos bancos. Por outro

lado, na estimação da inadimplência das pessoas jurídicas, ao optar pela amostra de 7 grandes

bancos que operam predominantemente com empresas grandes, cria-se um grave viés de seleção

pois esses bancos apresentam taxas de inadimplência inferiores dado que, na maioria das vezes,

operam com custos diferenciados – tanto de captação quanto administrativos e mesmo de risco

de crédito – e portanto com taxas de juros menores. Dessa forma, seus níveis de inadimplência

tendem a subestimar os níveis do mercado tanto pelo fato de estarem financiando empresas com

menor risco de crédito como pelo fato de emprestarem a custo mais reduzido do que aquele

verificado nas operações dos bancos que operam no segmento de middle market.

Além disso, ao considerar os dados de inadimplência a partir da rubrica de PDD um outro

problema surge: as operações são inscritas nessa rubrica do balanço de acordo com normas

determinadas pela Receita Federal, sendo inscrito o valor do principal de acordo com limites

de prazos de atraso e garantias vinculadas. Essa conta não representa uma boa estimativa de

inadimplência por não refletir com acurácia a real possibilidade de perda ou recuperação das

operações, dado que, em muitos casos ela mais obedece a questões fiscais do que reflete a
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qualidade do crédito.

No que se refere à estimação dos custos administrativos, questionamentos da metodologia

compreendem a utilização da conta de “captações e aplicações tradicionais” como base de

cálculo para medição do montante de custos imputáveis às operações de empréstimos livres

(para ser consistente com a hipótese adotada). Essa unidade engloba outras operações além

daquelas que estão sendo medidas e com isso pode estar distorcendo os dados pois algumas das

operações tradicionais são muitas vezes deficitárias, embora tragam possibilidades de ganhos em

outras modalidades. Isso não está considerado na metodologia utilizada e pode estar implicando

em uma subestimação dos resultados.

Mais uma vez pode-se levantar a questão do viés de seleção. Os dados utilizados não levam

em conta vários bancos menores – e normalmente com despesas administrativas mais elevadas

– nem tampouco os bancos que foram liquidados, intervindos ou incorporados à época e cujos

custos administrativos são, com certeza, mais elevados do que a amostra sugere. Isso pode ser

verificado, inclusive, através da baixa redução dos custos administrativos ao longo do período

de análise do estudo. Essa pequena redução indica que esses bancos já entraram no período

pós-Real ajustados, o que não ocorreu com o sistema como um todo.

Um último ponto de dúvida se concentra na estimação da cunha fiscal. Primeiro por depender

das estimativas de inadimplência e de despesas administrativas. Isso faz com que os resultados

sejam vistos com ressalva se consideramos os comentários feitos em relação a essas duas

componentes. Além disso, a inclusão de impostos diretos na composição da cunha é uma

ressalva importante, dado que a formação de preços pelos bancos - e nenhum outro setor na

economia - deve, necessariamente, levar em conta os impostos sobre rendimento dos fatores.

Algumas dessas questões foram objeto de modificações pelo próprio Banco Central nos
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trabalhos que sucederam esse primeiro esforço. Outras ainda permanecem, conforme exposto

na próxima seção.

3.2.2 “Juros e Spread Bancário no Brasil” - Avaliação de 1 ano do projeto

Neste segundo trabalho o Banco Central visa a avaliar um ano do projeto original e a analisar a

evolução dos juros, das operações de crédito e dos componentes do spread bancário, do impacto

econômico da queda dos juros e das medidas propostas no primeiro trabalho.

O grande mérito deste segundo documento é o de corrigir alguns problemas metodológicos

verificados no documento original, dando maior consistência aos resultados obtidos. O custo

disso é a impossibilidade de comparar os resultados dos dois trabalhos o que acaba sendo

contornado com a aplicação da nova metodologia ao período contemplado no primeiro.

O conceito de spread e as modalidades de crédito consideradas, assim como a amostra

composta de 17 grandes bancos permanecem neste estudo conforme anteriormente definidos.

A cunha fiscal é calculada da mesma forma como foi introduzida no estudo anterior. Elimina-se,

porém, o cálculo da participação do compulsório no spread, justificado a partir de uma hipótese

de independência de mercados, onde o compulsório sobre depósitos não afeta a precificação no

mercado de crédito.

O aperfeiçoamento metodológico se concentra na apuração das taxas de captação e de

empréstimos e na estimação da taxa de inadimplência. A taxa de captação passa a ser

calculada a partir de uma média ponderada pela captação líquida de CDB´s de cada instituição –

diferentemente do estudo anterior que utilizava como custo de captação a taxa média dos CDB´s

emitidos pelo sistema bancário. E as taxas de juros de empréstimos passam a se basear no

levantamento de informações diárias dos fluxos das operações, com a possibilidade de calcular as
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médias ponderadas das taxas praticadas para cada instituição financeira pelo volume de crédito

concedido, substituindo as médias mensais calculadas no trabalho anterior que eram médias

aritméticas simples e que portanto apresentam distorções quando os grandes bancos praticam

taxas que divergem das praticadas pelos pequenos. As taxas de inadimplência passam a ser

estimadas com base no quociente entre as despesas com provisões para operações de crédito de

liquidação duvidosa, ajustadas pelas receitas com reversões e recuperações de crédito e o total de

créditos livres. As taxas são calculadas individualmente para cada instituição e posteriormente

ponderadas pelo volume de crédito livre de cada uma delas para se encontrar uma taxa média de

inadimplência.

A estimação das despesas administrativas também sofre modificações: embora seja em duas

etapas: inicialmente estima-se a participação da atividade de concessão de crédito livre dentro

das receitas totais do banco. Esse percentual é isolado do total das despesas administrativas por

operações de crédito para se calcular o custo médio administrativo por unidade de empréstimo.

Mantém-se aqui a hipótese anterior de que os bancos alocam suas despesas administrativas

proporcionalmente à receita bruta gerada por cada unidade de negócio, além da amostra

anteriormente citada.

Uma outra diferença importante se refere à definição da componente “margem líquida dos

bancos”. Esta componente é calculada por resíduo, depois de computadas todas as outras

componentes do spread, a saber, cunha do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), inadimplência,

despesas administrativas e cunha fiscal. O trabalho aponta para o fato de que a margem

líquida engloba receitas que não necessariamente correspondem ao lucro do banco pois estariam

embutidos aí custos com operações não rentáveis como os direcionamentos de crédito, por

exemplo.
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Também nesse documento algumas questões podem ser levantadas, não se desconsiderando

o inquestionável avanço metodológico realizado e em grande parte possível por modificações nas

normas que regem o fornecimento de informações ao Banco Central do Brasil (Circular 2.957 de

30/12/99). No que se refere à apuração das taxas de juros, a mudança metodológica permitiu um

cálculo mais preciso da taxa geral de aplicação, além de melhorar a estimação da taxa geral de

captação, antes baseada apenas em uma média aritmética simples. Em relação à inadimplência,

não só se abandona a idéia das informações baseadas na PDD mas também elimina-se a idéia de

amostras viesadas utilizadas como proxys para as diversas modalidades de crédito. Dessa forma,

o avanço se deu em dois pontos: reduz-se o viés de seleção ao trabalhar com uma amostra mais

ampla de bancos e trabalha-se com rubricas de balanço que permitem avaliar de uma forma mais

realista os níveis de inadimplência que atingem as operações de crédito dos bancos.

Quanto à definição de margem líquida, ela representa um avanço por um lado, mas um

problema por outro. Ao passar a trabalhar com a margem líquida, definindo-a em uma nota de

rodapé, o estudo dá espaço para que haja uma interpretação equivocada da composição do spread

bancário no Brasil. Dentro dessa nova metodologia incorpora-se nessa componente “margem

líquida” custos oriundos de distorções causadas por direcionamentos de crédito compulsórios,

taxas de juros subsidiadas, além de custos associados a problemas institucionais como custos

de recuperação de garantias que não estão quantificados nas despesas com provisões para

perdas. Além disso, erros de medida eventualmente presentes nas demais componentes, são

capturados nessa variável. A análise conforme levantada leva, portanto, a uma avaliação errada

da participação dos ganhos dos bancos na composição dos spreads bancários, e por conseqüência

nos custos do crédito ao tomador.

Vale atentar para o fato de que, na decomposição contábil, não há consistência alguma
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entre os resultados apresentados neste trabalho e aqueles apresentados no trabalho anterior.

A participação relativa das componentes do spread variou de forma significativa, mas devido

às mudanças metodológicas implementadas e não a modificações no contexto econômico.

Inclusive, o trabalho faz a aplicação dessa nova metodologia (dentro das limitações que os

dados disponíveis apresentam para os períodos anteriores às mudanças normativas impostas

pelo Bacen) ao período considerado no estudo anterior. A Tabela 3.1 apresenta a composição do

spread para o mesmo mês (abril de 1999), mas com as duas metodologias distintas, e demonstra

a discrepância dos resultados encontrados:

Tabela 3.1: Spread Bancário no Brasil - Quadro Comparativo (abril 1999)

Componente Metodol. 1o. Trabalho Metodol. 2o. Trabalho
Spread 3,36% 3,71%
Desp. Administrativas 0,86% 0,47%
Impostos Indiretos 0,41% 0,55%
Impostos Diretos 0,28% 0,62%
Lucro do Banco/ML 0,58% 1,25%
Inadimplência 1,23% 0,82%

Participação Relativa
Spread 100% 100%
Desp. Administrativas 25,60% 12,70%
Impostos Indiretos 12,20% 14,80%
Impostos Diretos 8,33% 16,70%
Lucro do Banco/ML 17,30% 33,70%
Inadimplência 36,60% 22,10%

Fonte: Juros e Spread Bancário no Brasil - BCB

O segundo documento do BC introduz ainda uma outra contribuição, esta de caráter

econométrico, e que visa a avaliar o impacto sobre o spread decorrente de variações nas suas

componentes. Estima-se uma equação para o spread utilizando o método de cointegração de

Johansen com o objetivo de investigar a presença de uma relação de longo prazo estável entre

o spread e suas componentes. Neste outro exercício, os sinais da relação são os esperados
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para variações no compulsório, na taxa Selic, nos índices de inadimplência e nas despesas

administrativas, tendo impactos diretos e positivos sobre a magnitude do spread. A resposta

quantitativa mais significativa ficou a cargo da variável compulsório, sendo que melhorias

institucionais que impliquem em maior eficiência bancária e redução do risco de crédito também

impactam de forma menos importante mas também significativa.

A simulação econométrica introduzida no trabalho se revela interessante na medida em

que aborda a questão com um objetivo de previsão, contrariamente ao caráter explicativo da

análise contábil. Os cuidados normalmente necessários à validade dessas análises parecem ter

sido tomados (presença de cointegração entre as séries, além dos testes de heterocedasticidade,

endogeneidade e normalidade) e os resultados são consistentes com o que seria esperado, tanto

em termos qualitativos quanto quantitativos. A aplicabilidade fica restrita, porém, à possibilidade

de manobras nas variáveis componentes do spread, na maioria das vezes condicionada a outros

objetivos que não a sua redução.

O terceiro trabalho, exposto na próxima seção, não traz modificações metodológicas na

abordagem contábil mas introduz abordagens econométricas alternativas.

3.2.3 “Juros e spread Bancário no Brasil” - Avaliação de 2 anos do projeto

Dentre os três trabalhos divulgados pelo BC até aqui este é o que menos se detém na análise

metodológica da composição do spread bancário. A abordagem tem cunho institucional e avalia

os avanços das medidas propostas nos trabalhos anteriores e as condições conjunturais adversas

que fizeram o spread apresentar uma elevação em relação a dezembro do ano anterior. Além

disso, não há qualquer modificação na metodologia contábil utilizada no cálculo da composição

do spread.
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Este terceiro trabalho do BC avalia a estabilidade da participação relativa das componentes

do spread, concluindo que a tendência crescente apresentada é fruto de adversidades

conjunturais que não só impactaram negativamente as percepções de risco, mas também

neutralizaram os avanços institucionais conquistados nos últimos anos. Há, por outro lado,

um claro desinteresse em buscar maiores avanços metodológicos baseados nas informações

contábeis dos balanços dos bancos. Todo o investimento volta-se para uma metodologia baseada

em modelos econométricos que, segundo os coordenadores, teriam poder explicativo maior do

que o modelo contábil básico. Essa postura acaba por eliminar a possibilidade de, já nesse

trabalho, avançar em pontos que ainda apresentam problemas na identificação das componentes

do spread como o detalhamento da componente "margem líquida" - que permitiria uma melhor

avaliação de políticas de direcionamento de crédito e taxas subsidiadas sobre a formação do

spread das operações livres. Essa avaliação poderia jogar luz sobre o custo do subsídio de

crédito a alguns setores, permitindo uma análise de eficiência alocativa do setor bancário. Um

outro problema mantido se refere à amostra de apenas 17 grandes bancos para avaliação de

índices de inadimplência e custos administrativos. Embora representativos (respondem por 2/3

dos empréstimos totais), essa amostra limitada sugere algum viés de seleção que pode estar

impactando os resultados encontrados. O custo operacional de se ampliar essa amostra não deve

ser impeditivo, haja visto que as informações de todo o sistema bancário estão sistematizadas no

próprio Bacen, com periodicidade e abertura homogêneas.

Um último ponto surge a partir da necessidade de construção de séries históricas do spread

bancário no Brasil - ponto esse levantado no trabalho original. Essa preocupação fica prejudicada

com a eliminação da análise dos bancos públicos, privatizados e liquidados/intervindos (o que

impacta principalmente na margem líquida). Isso compromete a construção de uma série
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histórica representativa da trajetória do spread no Brasil, principalmente quando se considera

o processo de reestruturação que o setor bancário sofreu na década de 90 e o novo desenho que

ele assumiu a partir daí. Limitar a análise aos bancos que sobreviveram a esse processo, embora

não apresente problemas na metodologia desenvolvida - cria um viés que certamente impacta na

análise dinâmica.

O presente trabalho apresenta, porém, uma outra abordagem para identificar as componentes

do spread bancário. Aqui não mais se utilizam os dados contábeis mas sim uma análise

econométrica de forma a verificar a sensibilidade do spread a variações nas suas componentes

(Koyama e Nakane (2001)[55]).

Além disso, dois outros trabalhos são apresentados, um que avalia o spread como fruto de

fatores inerciais e conjunturais, baseado na construção de um modelo econométrico seguindo a

metodologia de Box Jenkins (Koyama e Nakane (2001)[56]). O outro que analisa, também com

base na estimação de um modelo econométrico, os fatores macroeconômicos que explicam a

inadimplência no Brasil (Chu (2001)[27]).

Mantém-se, portanto, neste terceiro trabalho, a preocupação em aplicar novas metodologias

à investigação da composição do spread bancário no Brasil, paralelamente ao cálculo contábil,

mais descritivo porém limitado no que se refere às análises de estática comparativa.

3.2.4 “Economia Bancária e Crédito” - Avaliação de 3 anos do projeto

Juros e Spread Bancário

Assim como o terceiro trabalho divulgado pelo BC, este também abstrai de possíveis alterações

em relação à metodologia de decomposição do spread bancário no Brasil. A parte voltada

para a análise da evolução dos juros e spread repete a metodologia anterior e se concentra na
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atualização dos dados - e na análise quantitativa de sua evolução ao longo do ano.

A análise está contudo enriquecida pela avaliação dos avanços conquistados em termos

das medidas de política sugeridas nos trabalhos anteriores - principalmente no que se refere à

importância das centrais de informação de crédito (Chu (2002)[28]) e da necessidade de reforma

da lei brasileira de falências (Lundberg (2002)[68]).

Especificamente no que se refere ao spread, o trabalho de Alencar (2002)[2] apresenta

simulações dentro de um ambiente de equilíbrio geral, com resultados importantes do ponto

de vista aplicado. O autor faz uma análise da estrutura de mercado da indústria bancária

brasileira no que se refere à sua influência sobre o spread, a taxa de inadimplência e o volume de

empréstimos, sugerindo que reduções das barreiras de entrada no setor ou melhoria das práticas

contábeis ou do sistema falimentar teriam efeitos positivos em termos de nível de atividade da

economia.

Vê-se portanto que, a partir do trabalho pioneiro de 1999 e a par de alguns avanços

metodológicos no trabalho de 2000, não houve investimento maior na melhoria da decomposição

contábil do spread bancário no Brasil, o que deixa uma lacuna quando se busca um maior

entendimento do atual nível que estes alcançaram. Além disso, somente a partir de avanços

metodológicos poderá se corrigir problemas originalmente presentes. Problemas esses que, por

resultarem em um cálculo viesado, tendem a refletir de forma imprecisa a composição do spread

para o setor bancário brasileiro e conseqüentemente, podem gerar formulações de política que

não terão, necessariamente, os efeitos benéficos esperados.
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3.3 Um Modelo Alternativo de Spread Bancário

Conforme exposto nas seções anteriores, ao mesmo tempo em que se tem a necessidade de

estudar os possíveis instrumentos de redução do spread bancário no Brasil, observa-se a presença

de limitações metodológicas que inviabilizam um diagnóstico preciso da questão.

O objetivo desta seção é contribuir com a discussão do tema, desenvolvendo uma abordagem

alternativa, visando assim a ampliar o entendimento da composição do spread bancário e

com isso tornar possível a identificação de outras fontes de distorções e outros instrumentos

potenciais de redução.

Dentre os problemas metodológicos levantados anteriormente, três serão atacados nesta parte

do trabalho:4

1. Viés de seleção introduzido pela utilização de uma amostra de 17 grandes bancos para a

composição da taxa média de empréstimo. Embora representativos do mercado de crédito

bancário, sua escolha limita a análise ao quadro atual, desconsiderando não só a trajetória

real do spread em outros momentos no tempo mas também as diferenças que existem entre

os diversos segmentos do setor bancário.

2. Rateio dos custos administrativos. A metodologia do BC assume como hipótese que os

bancos alocam seus recursos administrativos proporcionalmente à receita bruta gerada

pelas operações. Isso desconsidera a existência de operações obrigatórias que absorvem

recursos administrativos independente do retorno associado (que muitas vezes implicam,

inclusive, em retorno negativo).
4Um problema identificado na metodologia original e não tratado aqui se refere à desconsideração da

contribuição dos bancos liquidados e intervindos. Com isso o cálculo do spreadmédio não leva em conta bancos que
operavam com margem líquida negativa e que sofreram impactos negativos de descasamento de taxas ou elevação
dos níveis de inadimplência. Este problema permanece na abordagem apresentada aqui, tendo em vista falta de
disponibilidade de dados dessas instituições para a cross-section escolhida.
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3. Definição de composição da margem líquida. Os últimos estudos do BC trabalham

com uma variável residual do spread que é definida como margem líquida dos bancos.

Além de um certo grau de ambigüidade em função da nomenclatura escolhida, não há a

decomposição dessa variável para um melhor entendimento de sua formação, problema

agravado pela captura dos erros de medida que tendem a superestimá-la.

O viés de seleção, amplamente difundido na literatura aplicada e responsável pelo baixo

poder representativo dos resultados, está minimizado aqui a partir da ampliação da amostra

utilizada. Trabalha-se com um universo inicial de 148 bancos - comerciais, múltiplos, CEF e BB

- dos 167 bancos atuantes em dezembro de 2002. Consegue-se assim maior representatividade

tanto em termos quantitativos, quanto em relação à composição do sistema - fato desconsiderado

na amostra original utilizada nos trabalhos do Banco Central, composta por 17 bancos privados.

O rateio proporcional de custos administrativos baseado na hipótese de comportamento

maximizador, embora seja a priori intuitivo, não considera os efeitos das restrições normativas

sobre o comportamento dos bancos. Conseqüentemente, se as restrições estão ativas - e a

observação do setor bancário brasileiro permite supor que sim - a conseqüência é a subestimação

dessa variável em termos relativos. Dentro desse contexto, optou-se por adotar uma metodologia

alternativa de alocação de custos, o que permitiu um rateio desses custos com base em noções

de eficiência restrita e dentro de uma ótica de custos e não de receita.

Em relação à componente margem líquida do banco - que para fins deste trabalho passa a ser

denominada “resíduo do banco” - seu tratamento continua a ser por resíduo. Isso se deve a uma

dificuldade em calcular a parcela relativa ao subsídio cruzado entre operações da carteira livre

e da carteira direcionada e que, potencialmente, ainda compõe essa variável. Tal dificuldade

está vinculada ao detalhamento dos dados das operações obrigatórias, disponíveis em bases
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específicas, requerendo um tratamento cuidadoso para que mantenham a consistência com o

cálculo efetuado aqui.

Um quarto ponto - apenas parcialmente resolvido aqui - se refere às despesas de

inadimplência. Os dados utilizados neste trabalho continuam sendo as despesas de provisão,

cuja proporção para o sistema acaba por corrigir erros de medida presentes nos trabalhos

originais. Há que se ressaltar, porém, que a acurácia dessa medida, baseada que está em uma

posição contábil apresentada pelos bancos, depende da política de provisionamento utilizada

pelas instituições. Ela será tão mais próxima da realidade quanto maior for o grau de adequação

das provisões, o que vem sendo observado nos últimos anos, principalmente a partir da adoção

dos critérios de classificação de riscos pelas instituições financeiras (Res. 2.682/99).

Além disso, retoma-se aqui o cálculo da participação do compulsório na decomposição do

spread. Essa posição se justifica a partir de uma análise teórica simples, baseada em Barajas

et al.(1998)[14], em que o banco maximizador de lucro, restrito a normas de recolhimentos

compulsórios e direcionamentos de crédito, se depara com uma condição de equilíbrio que

relaciona taxa de empréstimo e alíquota de recolhimento compulsório.

A metodologia alternativa proposta neste trabalho, além de tratar dos problemas apontados,

parte de uma função custo para o setor bancário brasileiro. Essa função custo permite o cálculo

dos preços de Aumann-Shapley para cada insumo utilizado na produção bancária e a alocação de

custos correspondente a cada produto. Com base nessa nova alocação, a composição do spread

é recalculada de forma a minimizar erros de medida e imprecisões presentes na metodologia

anterior e totalmente captadas pela variável "margem líquida do banco". Dessa forma, sugere-se

uma nova decomposição que pretende ser mais próxima da real estrutura de preços do setor

bancário brasileiro.
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Esta seção obedece à seguinte divisão: na próxima sub-seção estima-se, a partir de uma

forma funcional translog híbrida, a função custo para o setor bancário brasileiro. A sub-seção

3.3.2 apresenta a metodologia de Aumann-Shapley, utilizada para calcular a parcela dos custos

administrativos relativa aos créditos livres, a partir da função custo estimada na sub-seção

anterior. Finalmente, a sub-seção 3.3.3 apresenta os novos resultados para a decomposição do

spread para o segmento livre do mercado de crédito brasileiro.

3.3.1 A Função Custo Translog para a Firma Bancária

A literatura que trata de temas como eficiência e produtividade no setor bancário avançou

bastante no que se refere à utilização de formas funcionais mais flexíveis do que as tradicionais

Cobb-Douglas ou CES como representativas das estruturas de custos das firmas bancárias.

Desde Hall (1970)[45], um dos pioneiros na discussão de especificações de tecnologia para

firmas multiprodutos, muito se avançou nesse campo, principalmente a partir da introdução

das formas logarítmicas transcendentais (translog) e a aplicação da teoria da dualidade à

análise aplicada de problemas econômicos (Diwert (1971)[35]). A forma translog de custo foi

originalmente proposta no trabalho de Christensen, Jorgenson e Lau (1973)[26] como forma

de resolver as limitações impostas pelas hipóteses de homogeneidade e aditividade presentes

nas formulações anteriores. Posteriormente, Caves, Christensen e Tretheway (1979)[24]

generalizam a forma translog multiproduto, visando a eliminar limitações de aplicabilidade

empírica, dentre elas a presença de observações com quantidade zero para alguns dos produtos,5

o que inviabilizava a utilização da estrutura logarítmica na estimação. Mais recentemente, Pulley
5A literatura apresenta algumas formas diferentes de tratamento dos zeros da amostra como a simples eliminação

das observações que apresentam produção zero para algum produto ou a substituição dos zeros por quantidades
arbitrariamente pequenas (Kim (1987)[53]).
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e Braunstein (1992)[81] apresentam uma forma composta para a função custo.6

Formulação do modelo

A formulação de um modelo de produção bancária apresenta, já de início, uma dificuldade

particular que é a definição do que sejam produtos e insumos da firma bancária. Essa é uma

questão polêmica e ainda não resolvida na literatura econômica. Abordagens distintas - com

justificativas igualmente diversas - surgem a cada nova análise de produção, custo ou eficiência

bancária.

Os focos principais de dissonância recaem sobre as categorias de conta corrente e depósitos.

Do ponto de vista estritamente técnico a consideração natural seria tratá-los como produtos,

tendo em vista serem ambos, à primeira vista, um resultado da operação bancária, sendo

ofertados pelo banco e demandados pelo cliente. Mas a análise não é, porém, tão direta quanto

parece a princípio. Conforme exposto em Sealey e Lindley (1977)[89], a análise da operação

bancária, dentro da concepção de firma maximizadora de lucro, deve ir além da abordagem

puramente técnica. Uma visão econômica da firma financeira deve sobressair. Neste contexto,

consideram-se produtos apenas aqueles que o são do ponto de vista do processo de maximização

de lucro. Ou seja, aqueles que estão associados à receita e que são mais valorizados pelo

mercado, relativamente aos insumos.

Tendo em vista essa abordagem, depósitos são considerados insumos e não produtos pois

são utilizados na produção de ativos rentáveis para o banco. Este trabalho segue esse conceito e

define a seguinte categorização para produtos e insumos:
6Uma outra abordagem defende a utilização de um método semi não paramétrico de estimação, baseado nas

séries de Fourrier. Adota-se a forma funcional flexível de Fourrier para aproximar a função custo real do setor
bancário. Há, contudo, um trade-off entre erro de especificação e erro de aproximação que deve ser considerado.
Mitchell e Onvural (1996)[73].
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Produtos: Os bancos ofertam quatro tipos de produtos no mercado: produtos de tesouraria,

empréstimos - livres e obrigatórios e operações de câmbio. Ou seja, considera-se como produto

bancário operações de tesouraria e de crédito, sendo que esta última divide-se em recursos

livremente alocados (em moeda nacional e moeda internacional) e direcionamentos obrigatórios

de crédito.

Define-se portanto:

- tvm = saldos de títulos e valores mobiliários mantidos em carteira pelo banco, que serve

como proxy para operações de tesouraria.

- livre = saldos de operações de empréstimos da carteira livre.

- obrig = saldos de operações de empréstimos obrigatórios (crédito rural e habitacional).7

- cambio = saldos das operações de câmbio (importações e exportações).

Insumos: Os insumos, por outro lado, são compostos por variáveis necessárias ao processo

produtivo do banco, que incorre nos custos de sua utilização: capital físico, trabalho - salários e

honorários - recursos administrativos e depósitos, sendo:

- cap = capital fixo de uso do banco.

- trab = despesas de pessoal .

- adm = despesas administrativas.

- dep = despesas com recursos captados.

Conseqüentemente, definem-se os preços dos insumos como sendo:

- pcap = capital fixo de uso do banco relativamente ao ativo permanente.
7No caso de crédito rural, o plano de contas das instituições financeiras contempla a divisão entre operações

livres e obrigatórias. Para operações de financiamento habitacional, contudo, essa divisão não é explicitada.
Adota-se, para fins de definição desta variável, a hipótese de que os recursos alocados nessas operações são
obrigatórios na sua totalidade. O que é consistente com a observação de que os bancos alocam recursos nessa
modalidade de crédito no limite da exigibilidade imposta pela regulamentação vigente.
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- ptrab = despesas de salários e honorários, relativamente ao número de funcionários e

diretores.

- padm = despesas administrativas relativamente ao ativo circulante.

- pdep = despesas com recursos captados relativamente ao total de depósitos.

Tendo em vista a classificação escolhida, o próximo passo se concentra na estimação de

uma função custo para o setor bancário brasileiro. Seguindo Caves, Christensen and Tretheway

(1979)[25], optou-se por uma forma geral quadrática flexível, usando logaritmos naturais dos

preços dos insumos e a transformação de Box-Cox como métrica para a quantidade dos produtos.

Dessa forma, a função fica definida para observações com quantidade zero de algum produto e -

via imposição das restrições usuais - garante-se homogeneidade linear nos preços dos produtos.

Além disso, a adoção da forma translog híbrida se justifica pelos argumentos tradicionais de

não imposição de restrições nas possibilidades de substituição entre os fatores de produção

e variabilidade das economias de escala em relação aos níveis de produto, o que permite a

observação de funções custo com formato de U usual.

Seja então:

lnCusto = α0 +
4

i=1
αi Y ∗i +

4

i=1
β i ln Pi

+1/2
4

i=1

4

j=1
αi jY ∗i Y ∗j

+1/2
4

i=1

4

j=1
βi j ln Pi Pj

+
4

i=1

4

j=1
γ i j Y ∗i ln Pj

onde Custo se refere à soma dos custos administrativos, operacionais, trabalhistas,
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de captação e de capital da firma bancária, Pj é preço dos insumos, com j =

(cap, trab, adm, dep) e Y ∗i é a transformada de Box-Cox para a quantidade de produto, com

Y ∗i =
Y λi − 1
λ

, para λ = 0

Y ∗i = lnYi , para λ = 0

i = (tvm, livre, obrig, cambio)

Além disso, conforme destacado em Christensen e Greene (1976)[25], a função custo tem

como conveniência a facilidade de cálculo das funções de demanda pelos insumos, permitindo

que se derivem as equações de participação no custo por insumo, a partir do lema de Shephard,

pois:

CSi = ∂ lnCusto
∂ ln Pi

= ∂Custo
∂Pi

× Pi
Custo

= Pi Xi
Custo

onde Xi representa a quantidade utilizada do insumo i e CSi a participação do insumo i no

custo total.

Tem-se portanto:

CSi = β i +
j
γ i j Y

∗
i +

j
β i j ln Pi

sendo que restrições usuais de homogeneidade nos preços dos fatores e de simetria são

impostas, garantindo-se assim a relação dual entre as funções de transformação e de custo da

firma bancária:
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i
βi = 1

j
β i j = 0 , i = 1, 2, 3, 4

i
γ i j =

j
γ i j = 0

e

αi j = α ji

β i j = β ji

Estimando a Função Custo para o Setor Bancário Brasileiro

Os dados Os dados utilizados neste trabalho têm como origem o banco de dados do Banco

Central do Brasil, especificamente as informações reportadas pelos bancos com base no

Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Utilizou-se uma

cross-section composta de 148 bancos comerciais e múltiplos, além da Caixa Econômica

Federal, saldos de dezembro de 2002. Além disso, a justificativa para a utilização da translog

híbrida está baseada no perfil da amostra, que apresenta vários bancos com quantidade zero para

alguns produtos. Precisamente, do total de 148 bancos, 7 apresentam quantidade zero para tvm,

12 para livre, 102 para obrig e 86 para cambio.8

A explicitação das contas do COSIF utilizadas na composição de cada um dos produtos e

insumos, conforme definidos anteriormente, é feita no Apêndice D. O Apêndice E apresenta a

relação dos bancos que compõem a amostra.
8Embora, para dezembro de 2002, tenhamos 167 bancos em funcionamento dentro dessas categorias, a falta de

algumas das informações necessárias nos fez limitar a amostra às 147 instituições com dados disponíveis.
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As características da amostra são dadas pela Tabela 3.2, que apresenta a média, o desvio

padrão, os valores mínimo e máximo para cada uma das variáveis utilizadas. Os valores estão

expressos em R$.

Tabela 3.2: Características da Amostra

Séries Obs Média Desvio Padrão Valor Mínimo Valor Máximo

tvm 148 2.084.476.362 7.571.773.599 0 67.419.186.996
livre 146 1.824.272.378 4.901.443.157 0 39.086.426.292
obrig 146 275.587.892 1.426.687.562 0 14.752.029.280
cambio 146 268.226.405 961.456.737 0 8.405.263.065
adm 148 83.742.453 247.130.526 397.261 1.933.443.506
depósitos 148 4.063.003.561 13.044.493.511 6.613 101.555.143.108
trabalho 148 98.915.557 338.185.592 1.120 2.794.414.971
capital 148 73.100.968 258.531.506 16.230 2.128.344.511
custo 148 4.318.762.538 13.864.195.027 1.585.304 108.411.346.095
despdep 148 547.300.590 1.580.829.585 1 14.328.362.556
recserv 148 75.749.367 305.430.641 0 2.217.728.923
ptrab 148 157.591 505.959 144 4.782.412
pdep 148 10,4076 124 0 1.505
padm 148 0,1761 0,7138 0 6,9790
pcap 148 0,3194 0,3298 0 0,9850

O método de estimação utilizado segue Christensen e Greene (1976)[25]. A função lnCusto

e as funções de participação CSj são tratadas como um sistema multivariado não linear de

regressão e estimadas conjuntamente, por mínimos quadrados não linear, visando assim a

ampliar o volume de informação disponível e obter parâmetros estimados mais eficientes. Dado

que as funções de participação no custo devem somar um, a função CScap de participação no

custo relativa ao insumo capital foi eliminada, evitando-se assim a singularidade da matriz de

resíduos.9 A cada uma das equações incluídas é adicionado um resíduo, sendo que a hipótese

usual de distribuição conjunta normal dos resíduos é adotada. Além disso, dos 46 coeficientes

iniciais, foram mantidos apenas 31, pela exclusão dos coeficientes não significativos, optando-se
9Extensão do resultado de Barten (1969) para um sistema multivariado permite sugerir que os resultados são

invariantes à equação de participação no custo eliminada (Christensen e Greene (1976)[25]).
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assim por um modelo mais parcimonioso.10

As condições de regularidade padrão da função custo, a saber, ser não-decrescente no preço

dos fatores e apresentar custos marginais não-negativos, foram verificadas com o objetivo de

se testar o grau de adequação da função custo. A função custo escolhida é não-decrescente no

preço dos fatores administrativo e depósitos para 97,9% das 147 observações, para 97,3% das

observações para o fator capital e 41,8% para o fator trabalho. Em relação aos custos marginais,

eles são não-negativos para 100% das observações para os produtos tvm, livre e cambio e para

93,3% das observações no caso do produto obrig. Pode-se concluir, portanto, que a função

custo estimada é bem comportada.

Os resultados da estimação estão expostos na Tabela 3.3.

Os resultados da estimação sugerem a alta significância do coeficiente λ da Box-Cox,

reforçando a opção pela forma híbrida da translog. Além disso, a partir dos parâmetros

estimados, pode-se calcular a elasticidade parcial de substituição entre os diversos fatores de

produção, que é dada por:

σ i j = CCi j
CiC j

onde o subscrito no custo total C indica a derivada parcial em relação ao insumo i e, no caso

da função custo translog é dada por:

σ i j =
βi j + CSi × CSj

CSi × CSj

σ i i = β ii + (CSi(CSi − 1)
CS2

i

10A estimação da função custo foi feita por meio do software econométrico WinRats versão 5.
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Tabela 3.3: Parâmetros Estimados Função lnCusto Dez/2002

Variável Coeficiente Desv. Padrão Est-T Significância
constante 15,76562078 0,44351847 35,5467 0,0000
lambda 0,09491581 0,01445551 6,5661 0,0000
tvm 0,04618015 0,01126806 4,0983 0,0000
obrig 0,02433414 0,01213728 2,0049 0,0450
ptrab 0,05891999 0,03381789 1,7423 0,0815
padm 0,30979584 0,03087324 10,0345 0,0000
pdep 0,63128417 0,04567969 13,8198 0,0000
tvm*pcap 0,00344949 0,00094273 3,6591 0,0003
tvm*ptrab -0,00102761 0,00033062 -3,1082 0,0019
tvm*padm -0,00242188 0,00074894 -3,2337 0,0012
livre*livre 0,00208192 0,00084815 2,4547 0,0141
livre*obrig -0,00100853 0,00033913 -2,9739 0,0029
livre*pcap 0,00764731 0,00143038 5,3463 0,0000
livre*ptrab -0,00122181 0,00031599 -3,8666 0,0001
livre*pdep -0,00478870 0,00099085 -4,8329 0,0000
livre*padm -0,00163680 0,00057409 -2,8511 0,0044
obrig*obrig 0,00128550 0,00067822 1,8954 0,0580
obrig*pcap -0,00374585 0,00137541 -2,7234 0,0065
obrig*ptrab 0,00070802 0,00018575 3,8118 0,0001
obrig*padm 0,00068544 0,00038126 1,7979 0,0722
obrig*pdep 0,00235238 0,00128430 1,8316 0,0670
cambio*ptrab 0,00020153 0,00012007 1,6785 0,0933
cambio*pdep -0,00020153 0,00012007 -1,6785 0,0933
pcap*pcap 0,16343009 0,00884454 18,4781 0,0000
pcap*padm -0,01348025 0,00361854 -3,7253 0,0002
pcap*pdep -0,14994984 0,00781908 -19,1774 0,0000
ptrab*ptrab 0,00959680 0,00296910 3,2322 0,0012
ptrab*padm 0,00249029 0,00141874 1,7553 0,0792
ptrab*pdep -0,01208709 0,00337921 -3,5769 0,0003
padm*padm 0,01098996 0,00382111 2,8761 0,0040
pdep*pdep 0,16203693 0,00803392 20,1691 0,0000

    Usable Observations 146
    Total Observations 148 Skipped/Missing 2

Parâmetros Estimados - Função lnCusto - Dez/2002

    Non-linear Least Squares
    Convergence in 40 Iterations. Final criterion was 0.0000088 < 0.0000100
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definindo-se as elasticidades preço da demanda do insumo i como:

ηi i = σ i iCSi

Os parâmetros estimados geram os valores expressos na Tabela 3.4 que sugerem ,portanto,

baixa elasticidade de substituição e complementaridade entre os insumos capital e depósitos,

capital e recursos administrativos e trabalho e depósitos e substitutabilidade entre trabalho e

recursos administrativos. As elasticidades-preço da demanda seguem o que é previsto pela

teoria, apresentando sinais negativos para todos os insumos, embora assumam, igualmente,

valores bastante reduzidos, principalmente no que se refere ao fator trabalho.

Tabela 3.4: Elasticidade de Substituição e Elasticidade Preço - Calculadas para a Média
Amostral

Capital Trabalho Administrativo Depósitos

Capital -0,060294061 1 0,002771718 0,091437184

Trabalho -0,02081159 -0,01130509 1,006851672

Administrativo -0,059442759 1

Depósitos -0,078565072
Elasticidade-
preço -0,020373467 -0,000230837 -0,004532285 -0,046898891

3.3.2 Decomposição do Spread Bancário no Brasil: Uma aplicação da

metodologia de alocação de custos conjuntos

Uma das dificuldades ao se decompor o spread bancário recai sobre a divisão dos custos

administrativos dentre as diversas operações que os bancos efetuam. Até aqui, os trabalhos

desenvolvidos pelo Banco Central do Brasil no que se refere à alocação de custos administrativos
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(aí incluídos os de trabalho na metodologia do BC) dentre as diversas modalidades de crédito

livre, partiram da hipótese de que os bancos alocam seus recursos administrativos – e portanto

sua parcela de custos conjuntos – proporcionalmente ao retorno que essas modalidades geram.

Dessa forma, os custos agregados explicitados nos balanços dos bancos são divididos de forma

a alocar maiores parcelas dos custos administrativos totais para as operações mais rentáveis,

ponderadas pelos volumes de cada modalidade. Trata-se portanto de uma metodologia baseada

em critérios simples de proporcionalidade que não necessariamente refletem a escolha do banco

na sua decisão alocativa, principalmente levando-se em conta restrições regulatórias como os

direcionamentos obrigatórios de crédito.

Conseqüentemente, problemas emergem dessa suposição, o que pode estar comprometendo

em alguma medida o cálculo de decomposição apresentado. O primeiro problema se refere

à divisão do que seja custo particular e o que seja custo comum. Isso reflete na estrutura de

custos ao não considerar o custo real de cada produto, e impacta portanto na própria definição

de rentabilidade. Um outro problema está vinculado à questão dos subsídios cruzados. Ao

não considerar a existência de produtos que geram retorno negativo por terem seus preços

fixados exogenamente, o cálculo dos custos administrativos fica viesado naquelas modalidades

que operam a preços livres – justamente as que são consideradas na decomposição do spread.

Dentro desse contexto, pretendemos apresentar aqui uma metodologia alternativa para a

apuração dos custos administrativos por produto, visando à correção desses problemas e à

estimação mais precisa dos custos de cada modalidade de crédito – tanto da carteira livre

como da carteira direcionada dos bancos no Brasil. Essa metodologia está baseada na

teoria de alocação de custos conjuntos, que se desenvolveu com base no instrumental da

teoria dos jogos cooperativos, com ênfase na análise de formação de preços para empresas
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reguladas, que oferecem diversos produtos. A idéia aqui é importar esse instrumental para a

firma bancária, tendo em vista que os bancos – assim como as empresas que originalmente

motivaram o desenvolvimento dessa teoria – enfrentam a dificuldade de alocar recursos comuns

num ambiente de produção conjunta. No caso específico deste estudo, trata-se de alocar

recursos administrativos dentre as diversas modalidades de crédito oferecidas com o objetivo

de possibilitar uma apuração mais precisa dos custos envolvidos em cada operação e portanto

do spread cobrado por modalidade de crédito.

O problema da alocação de custos conjuntos dentre os diferentes produtos oferecidos por

uma mesma empresa ganhou força na literatura econômica a partir, principalmente, da década

de 80.11 A base dos modelos de alocação de custos parte de um ambiente em que a empresa se

defronta com uma função de produção com tecnologia conjunta onde os custos totais não são

representados apenas pela soma dos custos individuais de produção de cada bem. Ao contrário,

os custos totais são determinados pela parcela de custos particulares acrescidos dos custos

comuns a todos os bens (custos não-exclusivos). Conseqüentemente, a formação de preços de

cada produto deve considerar a geração de receitas que cubram tanto seus custos particulares

como também uma parcela que somada em todos os bens, deve cobrir os custos comuns. Isso se

aplica principalmente a empresas reguladas, onde a solução competitiva com preço igual a custo

marginal pode não cobrir o custo total.

A teoria de alocação de custos avançou com base no instrumental de jogos cooperativos.

A idéia é modelar a divisão de custos e benefícios como um jogo de custos onde cada

produto/serviço é tratado como um jogador, ao qual são atribuídos custos particulares e
11Anteriormente ao próprio surgimento da teoria de jogos cooperativos - com a publicação em 1944 do trabalho

seminal de Von Neumann e Morgenstern - o problema da alocação de custos comuns já havia gerado resultados
importantes que embasaram o “Tenessee Valley Authority Act”, de 1933, que visava a resolver o problema de
divisão de custos comuns dentre três objetivos distintos: geração de energia, controle de enchentes e navegação.
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parte dos custos conjuntos. Busca-se assim uma solução para a questão da viabilidade,

incorporando situações em que a empresa apresenta retornos crescentes de escala e custos

marginais decrescentes. Noções de eficiência, de incentivos à cooperação, de subsídios cruzados

e de monotonicidade passam a ser consideradas e diversos métodos surgem com base em uma

análise axiomática.

Young (1994)[97] apresenta os métodos mais relevantes da teoria de alocação de custos

conjuntos como o valor de Shapley, o valor de Shapley ponderado, os preços de Ramsey e os

preços de Aumann-Shapley, este último aplicado a problemas contínuos e que, contrariamente

aos preços de Ramsey, independe das elasticidades da demanda.

É justamente com base no algoritmo de Aumann-Shapley que se faz aqui a aplicação da

teoria de alocação de custos conjuntos à divisão de custos do banco dentre os diversos produtos

bancários. Tomando a firma bancária como uma indústria de produção conjunta - e que portanto

enfrenta o problema de alocação de custos comuns - o foco recai sobre algumas soluções de

divisão de custos administrativos dentre as diversas modalidades de crédito oferecidas e permite

sugerir uma estimação mais apurada dos custos para cada uma das modalidades de crédito

consideradas.

Neste contexto o problema do banco passa a ser formalizado como um problema de produção

conjunta, a partir de um modelo contínuo de alocação de custos comuns.

Define-se o par (C, q) como sendo o problema de alocação de custos onde:

N = (1, 2, ..., n) é o conjunto de modalidades de crédito oferecidas pelo banco.

C (q) ∈ n++ é o custo conjunto de se conceder uma cesta de modalidades q =

(q1, q2, ..., qn), com qi não negativo representando o volume de crédito oferecido em cada

modalidade i .
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C (0) = 0

C ∈ C1

Um método de alocação de custos conjuntos é escrito através de uma função φ (C, q) que

associa, a cada par (C, q) , um vetor de custos individuais c = (c1, c2, ..., cn) que aloca dentre

as diversas modalidades de crédito exatamente o valor dos custos totais:

i
qiφ (C, q) = C (q)

Sendo que o vetor c é dito pertencer ao núcleo do jogo (C, q) se ele cobre totalmente os

custos de produção (restrição de viabilidade) e é livre de subsídios. Formalmente:

c = (c1, c2, ..., cn) pertence ao núcleo de (C, q) se e somente se

i∈N
ci = C (N )

e

i∈S
ci ≤ C (S)

para todo S ⊂ N .

Alocações pertencentes ao núcleo do jogo são alocações sem subsídios cruzados pois são

alocações que não podem ser bloqueadas por nenhuma coalizão. Mais especificamente, a

alocação pertencente ao núcleo tem como propriedade o fato de que nenhum produto pode ser

produzido individualmente a um custo inferior ao que lhe está sendo imputado pela alocação

encontrada (o mesmo vale para qualquer subconjunto de produtos).

Diversos métodos - e portanto diferentes formas funcionais para φ (C, q) - foram

desenvolvidos. Cada um deles com propriedades específicas que vinculam sua escolha às
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características do jogo que se está modelando e aos objetivos buscados através da alocação de

custos (eficiência, incentivo à cooperação, etc).

Duas são as justificativas para a escolha dos preços de Aumann-Shapley para o caso

específico deste trabalho: em se tratando de modelar a alocação de custos administrativos

bancários dentre produtos bancários definidos como volumes de crédito, nada mais natural

do que trabalhar em um ambiente contínuo, dada a possibilidade desses volumes assumirem

diversos valores. E nesse caso, a hipótese de uma função custo contínua não insere maiores

problemas.12

Além disso, dada a preocupação em se isolar a questão dos subsídios cruzados gerados pela

obrigatoriedade de direcionamento de recursos para algumas modalidades de crédito, métodos

que gerem alocações pertencentes ao núcleo do jogo de custos são mais interessantes do ponto

de vista analítico. Isso permite que se estime o custo real de uma operação livre, isolada da

parcela de custo relativa às operações obrigatórias. Tendo em mente essas duas preocupações

centrais, e analisando as propriedades inerentes aos diversos métodos disponíveis, a opção pelo

método de preços de Aumann-Shapley é uma escolha natural.

Aumann-Shapley prices

O método de alocação de custos de Aumann-Shapley foi desenvolvido com base no trabalho

original de Aumann e Shapley (1974)[7] para jogos não atômicos e está detalhado em Billera,

Heath e Verrecchia (1981)[20]. Ele foi desenvolvido como uma abordagem alternativa aos

preços de Ramsey (Ramsey (1927)[83]), que têm sua solução vinculada às elasticidades da

demanda. A motivação dos autores foi a de propor um procedimento de divisão de custos

conjuntos que preservasse algumas das propriedades básicas presentes em um ambiente de
12O custo que se paga é a necessidade de se optar, de forma arbitrária, por uma ou outra forma funcional.
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custos separáveis: eficiência, monotonicidade, aditividade e consistência.

O método de alocação de custos AS pode ser especificado como:

ci =
1

0

∂C (tq1, tq2, ..., tqn)
∂qi

dt

com 0 ≤ t ≤ 1.

Ou seja, o preço de cada produto é seu custo marginal ponderado pelos vetores tq∗, onde t

define o raio de 0 a q∗. (Young(1994)[97]). Os preços de Aumann-Shapley definem, portanto,

o custo unitário a ser imputado a cada produto de forma que se tenha a alocação do custo total,

obedecendo a critérios de eficiência.

Tendo como base essa formulação teórica, partiu-se da função custo

C(tvm, livre, obrig, cambio, pcap, ptrab, padm, pdep) estimada na seção anterior, o

que permitiu calcular os preços de Aumann-Shapley (ctvm, clivre, cobrig, ccambio) para cada um

dos quatro produtos previamente definidos, para cada um dos 148 bancos da amostra.13

Os preços de Aumann-Shapley, definidos portanto a partir dos custos marginais associados

a cada unidade produzida, permitem associar a cada produto uma parcela do custo total,

obedecendo a critérios de eficiência não contemplados nas alocações baseadas em critérios

de proporcionalidade simples. A Tabela 3.5 apresenta as proporções médias, para o total da

amostra - abstraindo-se assim da presença de bancos que ofertam volume zero de algum dos

produtos e portanto não alocam recursos em alguma unidade produtiva - e para uma amostra

de 28 bancos, composta pelas instituições que oferecem volumes positivos dos quatro produtos

definidos anteriormente, a saber: tvm, livre, obrig e cambio.

Percebe-se assim que, na média, os recursos livremente alocados respondem por cerca
13O algorítmo de Aumann-Shapley foi utilizado para o cálculo dos preços de cada um dos bancos da amostra.

Para tanto, foi utilizado o pacote "pricing.m"do software Mathematica, versão 4.0.
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Tabela 3.5: Participação dos produtos no Custo Total

tvm livre obrig câmbio
Amostra completa 0,32 0,59 0,08 0,01
Amostra restrita 0,25 0,56 0,17 0,02

Produto

de 60% dos custos administrativos totais, sendo que, para aqueles que operam com carteiras

direcionadas, o esforço administrativo das operações obrigatórias chega a quase 20% dos custos

administrativos totais.

Os preços calculados aqui e os respectivos custos administrativos associados, serão utilizados

para fins de decomposição do spread bancário no Brasil, conforme explicitado na próxima

sub-seção.

3.3.3 A Decomposição do Spread Bancário no Brasil: Uma revisão da

metodologia original

Com base na nova abordagem para a alocação de custos administrativos e utilizando uma

amostra ampliada, esta seção revisita a metodologia original de decomposição do spread

desenvolvida pelo Banco Central do Brasil em 1999.

Alguns aspectos metodológicos, como o cálculo do custo da contribuição para o sistema de

seguro depósitos (FGC) e da cunha tributária, foram adotados sem alterações. Por outro lado,

retomou-se a mensuração do custo do compulsório - abandonada a partir de 2000 e justificada

aqui a partir de um modelo teórico simples - e corrigiu-se problemas de mensuração da

inadimplência. Além disso, agregou-se a nova abordagem de alocação de custos administrativos

que passa a incorporar as proporções encontradas com base no algoritmo de Aumann-Shapley,

conforme apresentado na seção anterior.
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Partiu-se da taxa de juros diária de empréstimos para se chegar à taxa de empréstimo média

mensal por banco:

iemp = [
T

t=1

j
Vj 1+ i j

j
Vj

]21/T − 1

onde:

Vj é o volume da carteira relativo à modalidade de empréstimos j.

i j é a taxa de juros do empréstimo da modalidade j.

A partir daí, define-se spread bancário como sendo a diferença entre a taxa de empréstimo

do banco e o custo de captação icap, dado pela taxa de swap pré x DI, ajustada pelo prazo médio

N das operações de empréstimo.

O universo de bancos analisado partiu da mesma amostra utilizada na estimação da função

custo da seção anterior. Houve, contudo, redução da amostra ao longo do processo de cálculo,

tendo em vista a falta de disponibilidade de todos os dados necessários para algumas instituições

ou resultados distorcidos, nos casos de instituições dotadas de alguma especificidade. Ao final,

a decomposição do spread banco a banco foi realizada para um total de 98 instituições, o que

permitiu traçar um retrato mais preciso do comportamento do setor.14

As Componentes do Spread Bancário no Brasil

Seguindo o que já foi feito em trabalhos anteriores, notadamente os divulgados pelo Banco

Central do Brasil, o spread bancário é analisado como uma composição de fatores de custo

e de margem: custos da contribuição para o sistema de seguro depósito, custo das reservas

obrigatórias, custos administrativos, perdas por inadimplência, custos tributários. Depois de
14A relação de bancos cujos spreads foram decompostos consta do Apêndice F.
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apurados esses custos, calcula-se o resíduo em relação à taxa cobrada, o que configura a

possibilidade de ganho do banco. Nos cálculos relativos ao custo do FGC, do compulsório e

da cunha tributária, optou-se por utilizar a mesma metodologia originalmente formulada pelo

BC e que está detalhada a seguir.15 Para as demais componentes, a metodologia de cálculo será

exposta nas subseções relativas a cada uma delas.

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

entidade privada, de fundeamento ex-ante com base em recursos originados em contribuições

compulsórias dos membros do sistema. A alíquota de contribuição foi fixada uniformemente à

taxa de 0,025%a.m. dos depósitos cobertos pela garantia.

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

outro, não há como ignorar seu impacto sobre o custo da intermediação bancária. Tanto por se

refletir no volume total de recursos disponíveis para empréstimo, quanto no custo de captação

desses recursos, pois funciona como um imposto sobre os volumes captados.

A metodologia de cálculo utilizada aqui segue aquela já desenvolvida pelo BC, que considera

o custo do FGC como sendo dado pelo custo financeiro sobre o custo de captação e o respectivo

custo do aumento da necessidade de captação para um mesmo volume de empréstimos, ou seja:

FGC = 0, 025%C[(1+ icap)N ]

Custo do Compulsório A questão do compulsório sobre a captação de recursos pelos bancos

tem sido, paralelamente à questão tributária, foco de discussões intensas. Fato é que o Brasil se

caracteriza por alíquotas elevadas de recolhimentos compulsórios (45% sobre depósitos à vista
15Para maiores detalhes em relação à metodologia do BC, ver Anexo ao Relatório de “Juros e Spread Bancário

no Brasil” - Avaliação de 1 ano do projeto (2000)[9].
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e 15% sobre depósitos a prazo, além dos 30% sobre os depósitos em caderneta de poupança),

que vêm impactando na precificação do crédito pelos bancos.

Neste trabalho optou-se por incluir o custo da manutenção obrigatória de recursos a título

de composição de reservas compulsórias, dado em termos de limitação de alavancagem.16 A

justificativa para a retomada do compulsório como componente do spread pode ser defendida a

partir de um modelo simples de otimização, baseado em Barajas et al. (1998)[14].

Sejam:

DV e DP os volumes de depósitos à vista e a prazo, respectivamente.

B, LD e LL os volumes de títulos, empréstimos direcionados e empréstimos livres.

α e β as alíquotas de compulsório sobre depósitos à vista e a prazo, respectivamente.

δ e γ os percentuais de direcionamento obrigatórios de crédito sobre depósitos à vista e a

prazo, respectivamente.

rB , rD e rL as respectivas taxas de remuneração dos títulos e empréstimos e

r , rV e rP as taxas de remuneração dos depósitos compulsórios, à vista e a prazo,

respectivamente.

PB , PD e PL os respectivos custos administrativos.

Pela condição de balanço do banco temos que:

DV + DP = B + LL + LD + αDV + βDP (3.1)

Por outro lado, o lucro do banco é dado por:
16Há, contudo, que se ressaltar que, tendo em vista a opção voluntária dos bancos por manterem uma carteira

de títulos públicos pode-se estar incorrendo em algum viés positivo na composição relativa ao compulsório de
depósitos a prazo. Vale atentar para o fato de que esse viés inexiste na componente relativa aos depósitos à vista,
que responde pela maior parcela de custo do compulsório.



3. A Relação Banco-Tomador: Modelos de Spread Bancário 128

π = rB B +
i=D,L

ri Li + rβDP −
j=V,P

r j D j − PBB −
i=D,L

Pi Li (3.2)

sujeito às seguintes restrições:

rD = r D

rV = 0

LD ≥ δDV + γ DP

ou seja, a taxa de juros dos empréstimos direcionados é dada, a taxa de remuneração dos

depósitos à vista é nula e os empréstimos direcionados devem ser, no mínimo, igual à soma dos

direcionamentos exigidos para captações de depósitos à vista e a prazo.

Substituindo (3.1) em (3.2), tem-se:

π = DV ((rB − PB)(1− α − δ)+ δr D − δPD)

+DP((rB − PB)(1− β − γ )+ γ r D − γ PD + rβ − rP)

+LL(−rB + PB + rL − PL)

O banco escolhe LL de forma a maximizar π , o que gera a seguinte condição de primeira

ordem, tendo em vista que, por (3.1),
∂DP
∂LL

= 1
1− β :

rL − rP
1− β = DP

∂rP
∂LL

− LL ∂rL
∂LL

− 1
1− β ((rB − PB)(1− β − γ )+ γ (r D − PD)+ rβ))

+rB − PB + PL
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Ou seja, o compulsório impacta a taxa de juros de empréstimo, e portanto o spread bancário,

via processo de precificação, além dos impactos sobre alavancagem, que são mensurados na

metodologia contábil padrão.17

Define-se portanto a cunha compulsória, na metodologia contábil, como sendo dada pela

soma do custo do compulsório sobre depósitos a prazo, definido a partir da taxa de compulsório

sobre depósitos a prazo t xcDP e a remuneração desse compulsória à taxa Selic icDP :

CCOMPDP = t xcDP .(icap − icDP)
(1− FGC − t xcDP)+ DV/DP(1− FGC − t xcDV )

e o custo do compulsório sobre depósitos à vista, analogamente definido a partir da taxa de

compulsório sobre depósitos à vista t xcDV e sua respectiva remuneração icDV = 0:

CCOMPDV = DY/DP.t xcDV .(icap − icDV )
(1− FGC − t xcDP)+ DV/DP(1− FGC − t xcDV )

Despesas Administrativas Reside nesta componente a contribuição metodológica mais

importante deste estudo. Contrariamente ao que é feito nos trabalhos do BC, desenvolve-se aqui

uma forma de cálculo dos custos administrativos que foge à hipótese de alocação de custos com

base em geração de receita. Essa hipótese, conforme anteriormente destacado, desconsidera

a obrigatoriedade de alocação de recursos em operações de crédito direcionado que, embora

intensas em recursos administrativos, representam, para a maioria das instituições, retornos

inferiores à média de suas carteiras. Tendo em vista esta observação, a estimação proposta

neste estudo leva em conta a noção de custo da unidade de concessão de empréstimos livres e

não a receita.
17Vale atentar para o sinal da alíquota de direcionamento compulsório sobre o spread. Ela impacta através de dois

efeitos: um primeiro claramente positivo e um segundo cujo sinal é definido pela rentabilidade líquida da operação
direcionada.
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Isso é feito a partir da aplicação dos preços de Aumann-Shapley clivre = ASp da operação

de concessão de empréstimos, definindo-se assim o custo administrativo total da carteira livre.

Este custo total da carteira, aplicado ao custo total do banco, gera a proporção de custo relativa

a essa unidade de negócio, o que permite redefinir a taxa de custo administrativo como sendo:

ADM = N .ASp.E

Despesas de Inadimplência As despesas de inadimplência foram calculadas com base nas

despesas de provisão, ajustadas pelas reversões, sobre o volume total de empréstimos. Essa

relação define uma taxa de inadimplência que, deduzida da taxa de empréstimos define a taxa

efetivamente recebida pelo banco:

I N AD = iemp − ((1+ iemp)1/N − tinad)N − 1

com

tinad = despprov − reversões
empréstimos

Aqui permanece o problema já levantado anteriormente quanto ao grau de acurácia da taxa de

inadimplência tinad em relação à taxa real de inadimplência. Mais uma vez, porém, a limitação

em relação à disponibilidade de dados com o necessário detalhamento, impossibilita que se

façam maiores avanços neste sentido.18 Por outro lado, se as provisões reportadas pelos bancos

forem consistentes com as classificações de risco determinadas pela Resolução 2.682/99, esse

problema estará minimizado.
18O acesso aos dados da nova Central de Risco do Banco Central permitirá alguma melhora na estimação da

inadimplência e sua participação no spread bancário.
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Cunha Tributária A cunha tributária sobre a intermediação financeira, além de objeto de

constantes questionamentos pelos seus impactos sobre a eficiência da intermediação, insere

uma complexidade proporcional ao número de impostos envolvidos. Atualmente, a cunha

tributária indireta compreende a contribuição ao Programa de Integração Social - PIS (0,65%)

e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (3,0% para fins

deste estudo, mas elevada para 4,0% a partir de setembro de 2003). Além disso, temos o

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a Contribuição Provisória sobre Movimentação

ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza (CPMF), esta incidente tanto na

ponta de captação quanto na de empréstimo. Do ponto de vista da tributação direta, Imposto de

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

receita dos bancos, sendo funções indiretas portanto, das taxas de inadimplência e das despesas

administrativas.

No que se refere ao cálculo da participação dos impostos na composição do spread, este

trabalho utiliza, de forma integral, a metodologia original de cálculo do BC. A divergência nos

resultados finais fica a cargo das componentes de inadimplência e custos administrativos, que

diferiram, em sua base, das estimativas anteriores.

Resíduo do Banco Deduzidas as componentes relativas ao custo do FGC, do compulsório,

das despesas administrativas, da cunha tributária e da inadimplência, resta a parcela da taxa

de empréstimo responsável pela remuneração do capital do banco - relativa à unidade de

concessão de empréstimos da carteira livre:

RB = iemp − FGC − CComp − ADM − I N AD − CTributos

Ou seja, além de ser calculada por resíduo, esse é uma variável que indica (descontados os
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erros de medida remanescentes) a parcela de lucro dos bancos nas operações de empréstimo da

carteira livre que não necessariamente reflete o retorno geral do banco que, por sua vez, deve

incorporar o retorno das demais unidades de negócio, cuja rentabilidade média pode ser maior

ou menor do que a de concessão de empréstimos a taxas livres.

A Nova Decomposição do Spread Bancário no Brasil

Esta última etapa parte para a decomposição do spread bancário das operações do segmento livre

de empréstimos. A análise se concentra nas operações a taxas pré-fixadas, das dez modalidades

usualmente utilizadas nos trabalhos de decomposição do spread do Banco Central, a saber:

• Pessoas Físicas: cheque especial, crédito pessoal e aquisição de bens.

• Pessoas Jurídicas: hot money, conta garantida, desconto de duplicatas, desconto de notas

promissórias, capital de giro, aquisição de bens e vendor.

A amostra inicial de 148 bancos foi limitada a 98 bancos, tendo em vista a falta de

disponibilidade de dados para alguns bancos e discrepâncias de resultados em casos de bancos

com operações muito específicas. Manteve-se para o cálculo final da composição do spread

médio do setor a composição original do Sistema Financeiro Nacional no que se refere à

participação de bancos públicos e privados.19 A amostra ampliada permitiu uma análise

qualitativa importante ao viabilizar a decomposição por segmento e portanto as diferenças entre

diversos grupos de bancos, notadamente entre bancos públicos e privados.

A Tabela 3.6 apresenta a decomposição do spread para a mesma amostra de 17 bancos

utilizada pelo Banco Central em seus trabalhos. Percebe-se aqui que, para estes bancos, o spread
19O spread médio - e portanto as proporções - foi calculado como uma média ponderada pela carteira de

empréstimos dos bancos que compunham a amostra.
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se decompõe quase que de forma eqüitativa entre fatores de custos administrativos (25,44%),

tributários (explícitos e implícitos) (27,20%), inadimplência (23,03%) e resíduo do banco

(24,33%). Ou seja, o spread se divide de forma relativamente balanceada entre componentes

de custo - tributários e operacionais (52,64%), de risco e de retorno (47,36%).

Tabela 3.6: Amostra 17 Bancos

Proporções sobre o Spread
Spread 100,00%
Custo do FGC 0,22%
Custo Total do Compulsório 10,66%
 - Custo do Compulsório DV 10,38%
 - Custo do Compulsório DP 0,28%
Custo Administrativo 25,44%
Cunha Tributária 16,32%
 - Impostos Diretos 14,26%
 - Impostos Indiretos 2,05%
Inadimplência 23,03%
Resíduo do Banco 24,33%

Não é esse, porém, o retrato observado quando se amplia a amostra para 37 bancos de forma

a representar o Sistema Financeiro Nacional, inclusive mantendo-se as participações relativas

de bancos públicos (29%) e privados (71%) no total de empréstimos concedidos pelo setor

bancário brasileiro. Conforme apresentado na Tabela 3.7, a decomposição do spread toma

outras proporções, com a componente de custo administrativo assumindo valores bem distintos

daqueles observados anteriormente (44,37%). Por conseqüência, a variável "resíduo do banco",

sofre diminuição significativa, indicando uma rentabilidade potencial do setor (relativa a carteira

de créditos livres) de 8,27%, muito inferior aos 17 bancos da amostra usual.

Uma amostra ainda mais ampla, composta de 98 bancos, mantendo a preocupação de

retratar a participação relativa de bancos públicos e privados no Sistema Financeiro Nacional

- mas sem a Caixa Econômica Federal - apresenta resultados consistentes com os anteriormente
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Tabela 3.7: Sistema Finaceiro Nacional - Amostra Ampliada

Proporções sobre o Spread
Spread 100,00%
Custo do FGC 0,21%
Custo Total do Compulsório 7,11%
 - Custo do Compulsório DV 6,77%
 - Custo do Compulsório DP 0,33%
Custo Administrativo 44,37%
Cunha Tributária 16,18%
 - Impostos Diretos 14,03%
 - Impostos Indiretos 2,15%
Inadimplência 23,86%
Resíduo do Banco 8,27%

apresentados, com os custos administrativos e a parcela de inadimplência respondendo por

68,53% do spread bancário, conforme demonstrado na Tabela 3.8:

Tabela 3.8: Sistema Finaceiro Nacional - Amostra Ampliada - CEF

Proporções sobre o Spread
Spread 100,00%
Custo do FGC 0,26%
Custo Total do Compulsório 8,66%
 - Custo do Compulsório DV 8,25%
 - Custo do Compulsório DP 0,41%
Custo Administrativo 39,91%
Cunha Tributária 15,29%
 - Impostos Diretos 13,32%
 - Impostos Indiretos 1,97%
Inadimplência 28,62%
Resíduo do Banco 7,24%

Observando, porém, uma amostra composta de 51 bancos, todos privados, um terceiro

retrato se impõe. Neste caso, conforme explicitado na Tabela 3.9 a participação dos

custos administrativos cai de forma significativa, representando apenas 16,22% do spread e

configurando uma situação de lucro potencial mais elevado (34,33%).

Conclue-se portanto que o maior responsável pela observação de uma participação elevada

dos custos administrativos na composição do spread - superiores à amostra dos 17 bancos
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Tabela 3.9: Bancos Privados

Proporções sobre o Spread
Spread 100,00%
Custo do FGC 0,22%
Custo Total do Compulsório 8,91%
 - Custo do Compulsório DV 8,55%
 - Custo do Compulsório DP 0,34%
Custo Administrativo 16,32%
Cunha Tributária 15,79%
 - Impostos Diretos 13,71%
 - Impostos Indiretos 2,02%
Inadimplência 24,68%
Resíduo do Banco 34,08%

mas igualmente muito superiores à média dos bancos privados - são os bancos públicos, cuja

decomposição está detalhada na Tabela 3.10, para uma amostra de 7 bancos públicos. Para este

conjunto de bancos, os custos relativos à inadimplência e despesas administrativas respondem

por mais de 100% do spread bancário, configurando uma situação de perdas líquidas nas

operações livres e distorcendo os números agregados do setor.

Tabela 3.10: Bancos Públicos

Proporções sobre o Spread
Spread 100,00%
Custo do FGC 0,29%
Custo Total do Compulsório 7,63%
 - Custo do Compulsório DV 7,30%
 - Custo do Compulsório DP 0,32%
Custo Administrativo 80,26%
Cunha Tributária 16,69%
 - Impostos Diretos 14,62%
 - Impostos Indiretos 2,07%
Inadimplência 35,01%
Resíduo do Banco -39,88%
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3.4 Conclusão

A decomposição apresentada neste estudo corrige a decomposição original do BC em vários

aspectos importantes: no viés de seleção da amostra de 17 bancos como representativos do setor

bancário brasileiro; na adoção da hipótese de compulsório zero para recursos de depósitos a

prazo e à vista - e portanto no seu impacto sobre a precificação dos impostos e na mensuração

da componente de inadimplência, contaminada que estava pela escolha de uma amostra viesada.

Além disso, como contribuição primordial, apresenta uma nova metodologia para a

estimação da parcela relativa aos custos administrativos, baseada em custo e não mais em

receita da unidade de negócios considerada. Incorpora-se assim, de forma implícita, a presença

de operações direcionadas de retorno inferior à média, mas que são intensivas em recursos

administrativos.

Como conseqüência dessas correções , a variável de resíduo, aqui rebatizada de “resíduo do

banco” e que portanto incorpora erros de medida nas demais variáveis, é em parte corrigida.

Sugere-se, dessa forma, uma decomposição mais precisa do spread bancário no Brasil.

A Tabela 3.11 apresenta as decomposições referentes à metodologia original, à nova

metodologia aplicada à amostra original e a nova metodologia aplicada à amostra ampliada,

permitindo uma comparação dos resultados conseguidos:

Percebe-se, portanto, que a decomposição original apresenta dois problemas fundamentais:

primeiramente, um viés de seleção da amostra que, ao não incorporar bancos públicos e por estar

baseada em instituições com eficiência acima da média do setor, não representa o setor bancário

brasileiro. Isso tem reflexo direto na decomposição global.

Em segundo lugar, abstraindo-se do viés de seleção e adotando a mesma amostra, problemas

metodológicos impactam na acurácia da decomposição. A começar pela estimação dos custos
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Tabela 3.11: Comparativo

Proporções sobre o Spread
Metodologia 

Original
Metod. Nova 

mesma amostra
Metod. Nova 

amostra 
Spread 100,00% 100,00% 100,00%
Custo do FGC 0,11% 0,22% 0,21%
Custo Total do Compulsório 0,00% 10,66% 7,11%
 - Custo do Compulsório DV 0,00% 10,38% 6,77%
 - Custo do Compulsório DP 0,00% 0,28% 0,33%
Custo Administrativo 17,21% 25,44% 44,37%
Cunha Tributária 27,66% 16,32% 16,18%
 - Impostos Diretos 19,72% 14,26% 14,03%
 - Impostos Indiretos 7,94% 2,05% 2,15%
Inadimplência 16,73% 23,03% 23,86%
Resíduo do Banco 38,28% 24,33% 8,27%

administrativos - antes subestimados em sua magnitude absoluta. Além disso, a parcela relativa

ao compulsório e inadimplência - e portanto despesa tributária - apresentam participações

bem distintas. Por conseqüência, o resíduo do banco apresenta magnitude inferior àquela

anteriormente estimada.

Finalmente, com base nessa nova decomposição, algumas conclusões importantes emergem

no que se refere à precificação dos empréstimos bancários no segmento livre e à situação do

setor bancário brasileiro:

1. A parcela relativa aos custos administrativos, a par de um reduzido número de instituições

mais eficientes, representa uma parte significativa dos custos de intermediação. Isso

evidencia um grau elevado de ineficiência do setor, notadamente dos bancos públicos,

estes os grandes responsáveis pela elevação dessa componente.

2. A inadimplência responde por uma parcela expressiva do spread bancário no Brasil. Isso

reflete um ambiente de insegurança, em grande parte gerado por dificuldades de execução

de garantias e recuperação de créditos, gerando problemas de perigo moral que impactam

negativamente a determinação das taxas de empréstimos.
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3. Os bancos privados apresentam indicadores de eficiência muito superiores à média do

setor. Isso se reflete na participação da inadimplência e dos custos administrativos na

composição do spread que é, na média, muito inferior à média do setor e mais ainda em

relação às parcelas relativas aos bancos públicos, o que impacta diretamente a variável de

resíduo e portanto no potencial de retorno do banco.

4. O Sistema Financeiro Nacional, embora seja composto por alguns bancos eficientes

e rentáveis, não apresenta, na média, retornos tão elevados no que se refere aos

empréstimos da carteira livre. Levando-se em conta que a variável “resíduo do banco”

potencialmente incorpora custos relativos a subsídios cruzados, os spreads bancários no

Brasil, contrariamente ao que estudos anteriores sugerem, apresentam uma componente

de margem nessas operações que é, na média, bastante reduzida.



Capítulo 4

Sistemas Legais de Insolvência: Uma

Abordagem Institucional

4.1 Introdução

Paralelamente ao que foi descrito no Capítulo 2, no que se refere às relações entre depositantes

e bancos, também as relações entre bancos e tomadores se caracterizam por situações em que

assimetrias informacionais jogam papel importante. Problemas de perigo moral e/ou seleção

adversa definem contratos de empréstimos de equilíbrio que potencialmente diferem, em muito,

daqueles observados em situações de informação completa (Laffont e Martimort (2003)[58]).

Os impactos aparecem via quantidade e preço, com conseqüências sobre eficiência e bem estar.

Nesse contexto, as relações de crédito são beneficiadas sempre que há redução das

assimetrias, permitindo uma precificação mais acurada e a expansão dos volumes ofertados -

conseqüências de uma percepção de risco menor ou, visto por outro lado, de uma capacidade

maior de avaliação e mensuração dos riscos assumidos. Há, portanto, que se notar que os riscos

139
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envolvidos na atividade bancária, quer na relação entre depositantes e bancos, quer na relação

entre bancos e tomadores, são inerentes ao processo de intermediação e têm um significado

econômico maior pois, se por um lado podem criar ineficiências, por outro definem situações

com funções econômicas específicas.

Sistemas legais de resolução de insolvências corporativas estão diretamente vinculados a essa

questão ao interferirem nas decisões de bancos e tomadores, definindo situações mais ou menos

eficientes. Surge daí a necessidade de discutí-los e de analisar sua capacidade de minimizar os

problemas informacionais no mercado de crédito, alinhar incentivos, aumentar a eficiência e,

conseqüentemente, contribuir para um ambiente propício à ampliação dos volumes e redução

dos preços dos empréstimos concedidos.

Do ponto de vista estritamente econômico, as insolvências corporativas têm uma função

específica no funcionamento do sistema. Elas representam, em primeira análise, a eliminação de

empresas ou corporações ineficientes, o que implica em elevação da eficiência média do sistema,

fato desejável em termos de bem estar. Sendo assim, não há, a priori, justificativa econômica

para que se defenda a manutenção em funcionamento de empresas inviáveis, qualquer que seja

o setor da economia envolvido. Os ganhos em termos de bem estar geral tendem a superar as

perdas particulares envolvidas.

Mas há ressalvas importantes nessas afirmações. A primeira delas se refere à classificação

de inviabilidade econômica. Embora ineficiência seja condição necessária para que se defenda o

desaparecimento de uma unidade produtiva, esta não é uma condição suficiente. Isto se explica

a partir da possibilidade potencial de reversão, o que justifica a manutenção da unidade, quer

sobre novas bases, quer sob outra administração ou estrutura.

Uma segunda ressalva importante - e que se relaciona diretamente com a questão dos ganhos
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econômicos gerais vis-à-vis às perdas individuais - se refere ao processo de desaparecimento da

unidade produtiva inviável. Uma empresa tem bens tangíveis e intangíveis cuja perda de valor

deve ser minimizada no processo falimentar, sob pena de piorar ainda mais a insuficiência dos

recursos disponíveis. Um processo que cuide da maximização do valor de venda dos ativos da

empresa falida significa menores perdas econômicas e sociais de uma forma geral e menores

perdas individuais, em particular.

Tem-se assim que a falência de empresas inviáveis representa, do ponto de vista do sistema

econômico, um processo positivo de depuração. Contudo, a eficiência desse processo depende,

fundamentalmente, de um sistema de resolução de insolvências que permita a maximização do

valor de venda dos ativos da empresa e a conseqüente minimização das perdas envolvidas. Há,

porém, neste ponto, uma vinculação direta com um outro aspecto de grande relevância. Trata-se

do impacto do desenho e do funcionamento dos sistemas de resolução de insolvências sobre a

decisão alocativa dos bancos, especificamente no que concerne à concessão de empréstimos.

A relação existente entre o sistema legal de insolvências e o desenvolvimento do mercado

de crédito tem sido estudada pela literatura dentro do âmbito da teoria do direito e finanças. O

foco central dessa teoria consiste em relacionar as diferenças observadas no desenvolvimento

financeiro dos países às instituições legais. (La Porta et al. (1998)[61]). A teoria de direito e

finanças sugere que essa relação se dá, de forma geral, através da origem do sistema legal, o

que se traduz em mecanismos políticos - via tratamento dos direitos de propriedade em relação

aos direitos do Estado - e via mecanismos de adaptação, que tratam da evolução dos aspectos

voltados ao formalismo jurídico e à capacidade do sistema legal de se adaptar às necessidades da

economia (La Porta et al. (1999)[60]). De forma particular, a teoria se volta para a relação entre

desenvolvimento financeiro e sistemas legais que defendam a propriedade privada, respeitem
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contratos e protejam os direitos de investidores, sugerindo a importância desses aspectos para

a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento do mercado financeiro (Beck e Levine

(2004)[15]).

Estudos empíricos recentes estabelecem relações ainda mais específicas, dentre elas a que

sugere a relevância do fortalecimento dos direitos de credores para o desenvolvimento dos

intermediários financeiros (La Porta et al. (1997)[62] e Levine (1998)[66]) e da eficiência das

instituições legais para que haja disponibilidade de recursos financeiros para unidades produtivas

(Rajan e Zingales (1998)[82]).

Há, portanto, uma vasta literatura que relaciona aspectos institucionais legais com a evolução

do mercado financeiro. Este é o ponto relevante no âmbito deste trabalho. Embora existam

diversos aspectos institucionais que influenciam o desenvolvimento financeiro dos países, o foco

central para fins de uma análise da relação entre bancos e tomadores de recursos se concentra no

estudo do sistema legal de resolução de insolvências e seus impactos sobre o mercado de crédito

bancário, investigando em que medida diferentes características das leis de insolvência afetam a

decisão do banco de emprestar.

Este capítulo está dividido da seguinte forma: a seção 4.2 faz uma análise da relação existente

entre os sistemas de insolvência e o mercado de crédito, apresentando, nas sub-seções 4.2.1 e

4.2.2, as experiências internacionais e os princípios considerados como de "melhores práticas",

respectivamente. As sub-seções 4.2.3 e 4.2.4 se concentram em analisar o caso brasileiro,

especificamente a Lei de Falências atual e os avanços incorporados na nova Lei de Recuperação

de Empresas. A seção 4.3 discute a questão da ordem de classificação dos créditos nos processos

falimentares e seus impactos sobre incentivos e eficiência. As conclusões estão expostas na seção

4.4.
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4.2 Sistemas de Insolvência e Mercado de Crédito

A relevância de um mercado de crédito ativo para o desenvolvimento econômico vem sendo

discutida e defendida por diversas áreas da economia. Trabalhos teóricos (Beck et al.

(2000)[16]) e estudos aplicados (Demirguç-Kunt e Levine (2003)[31]), defendem que o acesso

a fontes de financiamento é um fator determinante do crescimento, das firmas em particular e da

economia de forma geral. Por outro lado, a observação mostra que a oferta de crédito privado

difere entre os países, sendo que os países menos desenvolvidos tendem a apresentar maiores

limitações de acesso a recursos financeiros.1

Diversos fatores - além da estrutura informacional intrínseca - são apontados como causas

dessas limitações, sendo que três grandes subconjuntos se destacam:

1. aspectos macroeconômicos e conjunturais;

2. aspectos normativos e

3. aspectos institucionais, sendo este último o subconjunto de interesse nesta seção.

Por aspectos institucionais entenda-se toda a estrutura primária da sociedade, aí envolvidas

bases legais, processuais, contratuais, etc. Especificamente, o aspecto institucional relevante

para fins da análise que se propõe aqui é justamente aquele que envolve a relação entre

credores e devedores; seu balanceamento e sua capacidade de resolução respeitando contratos,

principalmente em situações de crise. Isso está diretamente vinculado ao sistema de resolução de

insolvências e tem efeitos diretos na relação creditícia antes mesmo da sua concretização, pois
1Pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento revela que, dos 20 países da América Latina

pesquisados, 18 reportaram a falta de acesso a crédito como a maior preocupação dos empresários (Galindo,
2001)[40]).
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apresenta impactos sobre o mercado de crédito como um todo, extrapolando a relação individual

entre banco e tomador.

A experiência internacional mostra uma grande diversidade de sistemas de resolução de

insolvências. As diferenças se concentram nas estruturas disponíveis e no balanceamento

entre direitos de credores e direitos de devedores. A próxima sub-seção apresenta três

exemplos ilustrativos dessa diversidade: o sistema americano, inspirador das estruturas atuais

de recuperação; o sistema inglês, com características de informalidade interessantes e o sistema

francês, de orientação pró-devedor.

4.2.1 As Experiências Americana, Inglesa e Francesa

Duas são as estruturas nas quais está baseada a maioria dos sistemas de insolvência no mundo:

liquidação (cash auction) e barganha estruturada. Essas estruturas revelam uma preocupação

convergente em abranger os dois aspectos fundamentais inerentes a um sistema de resolução

de insolvências eficiente: estabelecer as bases de uma liquidação eficaz dos ativos da empresa

falida, maximizando o valor dos bens e portanto minimizando perdas individuais e sociais e,

por outro lado, criar condições para a manutenção de unidades produtivas viáveis, com ganhos

econômicos e sociais evidentes.

No caso americano, a legislação de resolução de insolvências apresenta uma estrutura

pró-credor, caracterizada pela proteção aos créditos com garantia real e pela participação ativa

dos credores nos processos de recuperação via comitê de credores. Além disso, tanto os

processos de falência quanto os de recuperação podem ser solicitados por credores, desde que

atendidos critérios específicos de liquidez e não pagamento de dívidas vencidas, sendo que os

deferimentos devem sempre satisfazer ao teste de "melhor interesse dos credores".
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A principal lei que rege o sistema de falências é uma lei federal: o Código dos Estados

Unidos (Título 11), datado de 1978. Os processos de falência são federais, julgados por um

tribunal especializado – as cortes de falência – e se vêem sujeitos às leis estaduais locais. A

estrutura dos processos de falência conta também com a interveniência do poder executivo,

através do Executive Office of the United States Trustee, que tem a responsabilidade de

administrar e/ou acompanhar os processos de falência. O papel da corte nos processos de

insolvência se limita a resolver disputas legais entre as partes, não lhe cabendo a administração

dos casos.

A lei de falências americana prevê, no Código de Insolvências, processos de falência

(Capítulo 7) e de recuperação de empresas e se baseia em políticas de equidade de distribuição

para credores similares; maximização dos valores e retornos para os credores; um período de

carência inicial para o devedor (breathing spell) e benevolência para com o devedor honesto,

mas desafortunado.

O Capítulo 11 do código americano de insolvências rege os processos de reorganização e visa

a dar uma oportunidade para empresas com problemas financeiros, desde que o valor do negócio

seja superior para os credores do que seria no processo de liquidação. Uma vez solicitada a

reorganização, todas as ações contra o devedor são interrompidas e uma reunião com credores

deve ser feita em até três semanas. Um plano de reorganização deve ser apresentado em até 120

dias (prazo sujeito à ampliação pela justiça) estabelecendo as formas de pagamentos para cada

classe de credores, podendo ser proposto pelo devedor, pelos credores, pelo trustee (quando se

aplica) ou pelos acionistas da empresa. Uma maioria numérica de credores e de pelo menos dois

terços em valores de créditos deve ser atingida para que o plano seja aprovado. Além disso, para

que seja confirmado pela corte, o plano deve atender aos seguintes requisitos: ser proposto de
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boa fé, estar em conformidade com a lei, ser de melhor interesse para os credores e ser viável. Os

créditos com garantia são protegidos nos processos de recuperação, até o valor de seus colaterais.

Uma outra característica importante dos processos de recuperação judicial americanos se

refere à proteção aos empréstimos concedidos após o processo de insolvência, o que faz

com que haja um incentivo para financiamento de empresas sob o Capítulo 11. Os créditos

concedidos após a aplicação são considerados prioritários (extra-concursais) havendo, inclusive,

a possibilidade de que credores com garantias façam novos empréstimos garantidos por ativos

não onerados.

A legislação americana não prevê nenhum teste de liquidez, ou seja, o devedor não precisa

provar que sua empresa está passando por problemas. Ele pode solicitar um processo judicial de

liquidação ou reorganização sem sequer ter que explicitar os motivos que o levam a tal decisão.

A definição usual para insolvência é utilizada, ou seja, a de que a empresa tem passivos que

superam o valor dos seus ativos. Há, portanto, incentivos para a solicitação de processos de

recuperação judicial pois, acima de tudo, normalmente o devedor mantém-se à frente do negócio,

sendo que a participação dos credores se dá via Comitê de Credores, que é apontado pelo US

Trustee – que é também responsável pela nomeação de um administrador, quando é o caso. Estão

previstos, igualmente, processos de recuperação previamente negociados (prepackaged Chapter

11), que são homologados rapidamente pela justiça americana.

A lei americana prevê um período de suspensão automática de ações, a partir do momento

em que se inicia um processo de insolvência. Há, contudo, a possibilidade de abrandamento

da suspensão para os créditos com garantia real, mediante solicitação e aprovação da corte de

falências. Esse abrandamento se dá com base em falta de “proteção adequada” à garantia e prevê

aumento ou substituição da garantia, pagamentos periódicos de acordo com a perda de valor da
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garantia ou ainda algum outro tipo de compensação que proteja o colateral em poder do devedor,

que não entra no rateio de ativos da empresa em caso de falência.

A classificação de preferência dos créditos na falência segue a seguinte ordem:

1. Extra-concursais (taxas de advogados, aluguéis, salários, impostos e fornecedores

pós-processo);

2. Alguns créditos involuntários;

3. Salários até o limite de $4.000,00, referentes a 90 dias anteriores ao processo;

4. Benefícios trabalhistas até o limite de $4.000,00 e cuja contribuição tenha se dado em até

180 dias anteriores ao pedido de falência;

5. "grain elevator operators"e pescadores até o limite de $4.000,00;

6. Fornecedores até o limite de $1.800,00;

7. Pensões, aposentadorias e auxílios maternidade;

8. Créditos governamentais (impostos) e

9. Dívidas com instituições de depósito garantidas pelo governo federal.

Nos casos de falência, os créditos sem garantia são tratados de acordo com leis estaduais,

eles não recebem juros pós-petição e são limitados nos casos de arrendamento e de créditos

trabalhistas.

A lei inglesa, por outro lado, apresenta uma forte tendência pró-credor, em alguns aspectos

de forma ainda mais acentuada que a legislação americana. Os credores com garantia real estão,

igualmente, protegidos e têm seus colaterais excluídos do rateio da massa em caso de falência.

Nos casos de recuperação formal, o devedor é afastado da empresa, que passa a ser gerida por um

administrador judicial. Em todas as demais estruturas previstas na legislação inglesa, os credores

têm participação direta, garantindo aspectos positivos de governança. Além disso, existe uma
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ampla utilização de estruturas extrajudiciais, que fazem da legislação inglesa uma referência

quando se analisam aspectos informais de reestruturação de empresas.

A lei que rege os processos de insolvência na Inglaterra e País de Gales é o Ato de

Insolvência, datado de 1986. Vários níveis de tratamento são considerados, de acordo com

a classificação do processo da empresa em dificuldade: se voluntariamente liquidada ou se

objeto de liquidação compulsória. Além disso, duas figuras de recuperação estão presentes na lei

inglesa: a reestruturação informal e a reestruturação com envolvimento judicial. O envolvimento

do executivo nos processos de resolução de insolvência se dá via Departamento de Comércio

e Indústria, que dispõe de um serviço que tem como principal função indicar um “recebedor

oficial” das empresas insolventes e que administra o processo até que o liquidante seja indicado.

No caso das liquidações voluntárias não há necessidade de envolvimento da justiça, sendo

que as duas figuras previstas na lei inglesa são a liquidação voluntária pelos membros (MVL) e

a liquidação voluntária por credores (CVL), onde os credores assumem a liquidação da empresa

insolvente. A MVL é feita sob o controle dos acionistas e depende apenas de uma declaração

onde, por maioria de 2/3, os acionistas afirmam que a empresa, após análise da situação

financeira global, tem condições de pagar seus débitos (principal mais juros) em um período

de 12 meses. Neste caso, um liquidante é indicado pelos acionistas para administrar o processo

de liquidação. A CVL, por outro lado, apesar de também ser processada sem a necessidade

de uma ordem judicial, tem como aspecto principal a insolvência da empresa. Ela pode ser

motivada pela própria direção da empresa, depois de constatada a insolvência, ou surgir a partir

de um processo de MVL, em que o liquidante constata a insolvência da empresa. Na CVL um

liquidante é indicado pela maioria dos credores podendo ser, no caso de uma MVL transformada,

o mesmo anteriormente escolhido pelos acionistas.
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A liquidação compulsória, contrariamente, deve ser pedida judicialmente por algum credor

(também está prevista a petição de liquidação compulsória por diretores e acionistas, embora

menos comum) com base em uma argumentação de incapacidade da empresa em pagar suas

dívidas, o que é configurado a partir dos seguintes eventos:

a. A empresa não pagou, ofereceu garantias, ou compôs uma dívida de um credor que exceda

750 libras após 3 semanas de formalmente notificada;

b. Uma execução ou julgamento não foi cumprido;

c. Prova-se que a empresa não tem condições de pagar seus débitos a medida em que forem

vencendo ou

d. O valor dos ativos da empresa é inferior ao seu passivo.

Os créditos considerados preferenciais são:

· PAYE – contribuição trabalhista;

· HM Customs & Excise – tributo referente ao fornecimento de bens e serviços e

· Salários.

As preferências são limitadas a um período prévio à liquidação, período esse que varia de

acordo com a classificação da liquidação.

No campo das reestruturações informais, observam-se duas subdivisões mais importantes: a

“Workout”, que se refere a um acordo consensual entre a empresa e seus credores majoritários

e funciona como um contrato e o Acordo Voluntário de Empresas (CVA), que se materializa a

partir de procedimentos estatutários com a participação de credores e acionistas e normalmente

envolvem reestruturações de dívidas e de capital. O plano, se aprovado por 75% dos credores

(em valores), é implementado por um supervisor – que deve ser um oficial de falência autorizado.

O CVA pode ser posto em prática mesmo em empresas em processos de liquidação e ao contrário



4. Sistemas Legais de Insolvência: Uma Abordagem Institucional 150

do “workout”, onde não há nenhuma participação judicial, aqui ela se limita ao preenchimento

de algumas exigências documentais.

As reestruturações formais, ou com envolvimento judicial, se caracterizam pela substituição

do controle e gerência por um administrador sancionado pela corte com o objetivo de promover

a reorganização e o refinanciamento de empresas insolventes ou que estejam no processo

de insolvência. As petições de reestruturação podem ser feitas por credores, acionistas

ou administradores, sendo que normalmente os últimos respondem pelo requerimento dos

processos. Os requerimentos necessários para que a justiça conceda a reestruturação se baseiam

em critérios de sobrevivência da empresa – ou do negócio – e de maior vantagem na realização

de ativos e pagamento de dívidas.

A previsão de períodos de suspensão de ações executivas de dívidas varia, na legislação

inglesa, conforme a figura legal de resolução. No caso de liquidação compulsória ações

executivas de dívidas dependem de autorização judicial, enquanto que nas liquidações

voluntárias não há suspensão automática. Nas reorganizações voluntárias - que representam a

maioria dos casos - normalmente ocorre uma suspensão informal, negociada com os credores. A

suspensão formal não é, contudo, contemplada nos processos de reorganização sob a legislação

vigente, embora esteja em discussão na revisão do Ato de Insolvência, em tramitação desde

2001.

O que se percebe, portanto, é que embora ambas as leis de insolvência inglesa e

americana prevejam processos de liquidação, elas dão margem a reestruturações de empresas

potencialmente recuperáveis. Do ponto de vista de fortalecimento de direitos de credores,

por outro lado, a lei inglesa apresenta alguns aspectos mais rigorosos como o afastamento dos

diretores nos processos formais e a valorização de credores nos processos tanto de liquidação
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quanto de reorganização. Isso se torna mais evidente quando aspectos micro são analisados: no

caso da lei inglesa, as restrições para reestruturação são mais rígidas e os bens gravados não

estão sujeitos à suspensão automática quando o processo de resolução é iniciado.

Finalmente, a legislação francesa apresenta, de forma contrária, uma tendência pró-devedor.

Não se prevê um comitê de credores no caso de falência, mas apenas um representante ou a

indicação - por solicitação expressa - de um credor como supervisor do processo. Credores

com garantia real estão sujeitos aos períodos de suspensão e entram no concurso de credores,

subordinados aos créditos trabalhistas e extra-concursais. Além disso, ao contrário dos sistemas

americano e inglês, processos de recuperação não podem ser solicitados por credores.

O sistema legal de insolvências francês é regido pelas Leis No. 85-98, de janeiro de 1985 e

No. 84-184, de março de 1984, que trata de acordos voluntários de reorganização e se baseia em

duas estruturas básicas: os processos de insolvência e os processos de reorganização voluntária.

Os processos de insolvência podem ser iniciados pelo devedor ou pelo credor, desde que

comprovado o não pagamento do seu crédito. Cabe ao judiciário definir pela continuidade

do negócio ou pela sua liquidação. No primeiro caso, inicia-se um período de observação

de no máximo 20 meses. Durante esse período o administrador, escolhido pelo juiz, faz o

levantamento detalhado dos negócios do devedor e a apresentação de planos de reestruturação

que visem à continuidade dos negócios. O período de observação se caracteriza pela interrupção

das ações relativas a créditos anteriores ao início do processo, estendendo-se, inclusive, aos

créditos garantidos, cujas garantias não podem ser retomadas até que se encerre o prazo.

Reorganizações voluntárias, por outro lado, só podem ser solicitadas pelo devedor. Dois

processos distintos estão previstos na lei francesa: o devedor solicita ao juiz a nomeação de um

perito, que desempenha um papel informal e confidencial de sugerir projetos de reestruturação,
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sem força legal ou administrativa; ou solicita a reorganização formal, que prevê a nomeação

de um mediador pelo período de quatro meses, com a função de buscar acordos e apresentar

soluções para as dificuldades financeiras do devedor.

Neste caso, uma vez conseguido o acordo, há a homologação pelo juiz sem que haja,

contudo, maiores conseqüências legais. Nos processos de reorganização voluntária, o período de

suspensão deve ser solicitado pelo mediador ao juiz e, se aprovado, se aplica a todos os créditos,

inclusive aos detentores de garantia real, com a ressalva de que, se de posse do credor, a garantia

pode ser mantida até que se receba o pagamento total do seu crédito.

A classificação geral dos créditos é dada pela seguinte ordem de prioridade:

1. créditos trabalhistas;

2. créditos extra-concursais;

3. créditos garantidos e

4. créditos sem garantia.

A lei francesa é, portanto, menos rigorosa no que se refere a obrigações do devedor

insolvente. Embora existam processos de recuperação, eles estão mais centrados em concessões

da justiça, sendo menos formais no que se refere ao tratamento dos ativos da empresa e

caracteriza-se por transferir pouco poder ao credor, principalmente durante o período de

suspensão. Além disso, a posição do credor, nos casos de processos de insolvência, é defendida

por meio de um representante, que tem papel acessório ao administrador e ao comissário

da justiça. Relativamente às leis americana e inglesa, a francesa estabelece uma postura

pró-devedor, divergindo, inclusive, de características internacionalmente reconhecidas como

mais eficientes.2

2A reforma da lei francesa está na agenda política do país. Uma posição peculiar que tende a ser
incluída na discussão se refere à participação das instituições financeiras nos processos de insolvência. Surgem
questionamentos quanto à responsabilidade das instituições financeiras em relação às dificuldades financeiras das
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Vê-se, portanto, que os sistemas de resolução de insolvência podem diferir

consideravelmente, quer nos seus aspectos conceituais, quer nas suas estruturas micro.

Existe, contudo, um movimento de convergência em relação ao que é considerado como

“melhores práticas” no desenho de sistemas de insolvência. O Banco Mundial publicou,

como resultado de uma série de trabalhos de pesquisa e conferências mundiais, o documento

Princípios de Eficácia e Orientações para Sistemas de Insolvência e Direitos de Credores

[78], que enumera as características básicas para que um sistema de resolução de insolvências

funcione de forma eficaz . Trata-se de um documento geral, sem o objetivo de estabelecer

normas rígidas de conduta ou de estruturação, mas que visa, principalmente, a determinar

critérios mínimos necessários para que problemas de perigo moral sejam minimizados e maior

eficiência seja atingida. São 35 princípios, divididos em quatro subconjuntos que tratam,

respectivamente, do sistema legal para direito de credores; base legal para resolução de

insolvências; características dos sistemas de recuperação judicial e da infra-estrutura jurídica de

aplicação das leis de insolvência.

4.2.2 Melhores Práticas: Princípios de Eficácia para Sistemas de

Insolvência

A exemplo do que foi feito pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) em relação à

regulação bancária, ou o artigo de Garcia (1999)[42] fez para sistemas de seguros depósitos, o

Banco Mundial coordenou, em 2001, um extenso trabalho que conjugou esforços de pesquisa

e discussões entre países e organismos multilaterais e que deu origem a um documento que

agrega as melhores práticas a serem seguidas na construção de um sistema eficaz de resolução

empresas. (Insolvency and Restructuring 2003[51]).
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de insolvências. O documento, Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor

Rights Systems, teve a participação de especialistas de mais de 75 países e tem como objetivo

principal estabelecer uma orientação, com base nas experiências internacionais, no que se refere

ao desenho das leis de insolvência e proteção a credores.

O trabalho ressalta a relação "entre custo/fluxo de crédito e as leis e instituições que

reconhecem e protegem os acordos creditícios, explicitando a importância desses aspectos

na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de um mercado de crédito ativo".

Os princípios agregam aspectos vinculados a processos de execução de dívidas, sistemas

de insolvência, processos de recuperação e participação do judiciário e objetivam minimizar

incertezas relacionadas ao reconhecimento e recuperação de créditos.

Sistema legal para direito de credores

O primeiro conjunto de princípios (Princípios 1 a 5), se concentra em defender a importância

da proteção a demandas de créditos com ou sem garantias vinculadas. O documento reforça

o papel que uma estrutura transparente e eficiente de reconhecimento, execução e recuperação

de créditos desempenha no desenvolvimento de uma economia moderna com acesso amplo a

crédito. Especificamente no que se refere a créditos com garantia, destaca-se a necessidade de

proteção das suas prioridades, além da importância de se estabelecer métodos eficazes, baratos

e previsíveis de execução, permitindo a realização dos ativos em menor tempo possível.

O foco deste conjunto inicial de princípios é, portanto, o de estabelecer a necessidade de se

garantir um processo rápido e eficiente de reconhecimento e execução de créditos e garantias,

reduzindo as incertezas extrínsecas à concessão de crédito.
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Base legal para resolução de insolvências

Um dos estados possíveis da natureza, uma vez concedido um crédito, é a quebra da empresa e a

conseqüente liquidação dos seus ativos para pagamento do seu passivo. Os princípios de número

6 a 16 se concentram nos aspectos necessários para que esse processo se dê de forma eficiente.

Neste ponto são detalhados procedimentos que abrangem desde o estabelecimento de períodos

de suspensão, até aspectos de governança e administração da falência.

O foco central deste conjunto de princípios é a busca de uma estrutura legal que permita a

realização rápida e eficiente dos ativos da empresa falida e, conseqüentemente, a minimização

das perdas pelos diversos credores.

Sistemas de recuperação judicial

Os princípios 17 a 24 regem os aspectos fundamentais para a estruturação de um sistema de

recuperação de empresas. Neste contexto, rapidez, facilidade de acesso, participação e proteção

às partes envolvidas são essenciais. Além disso, há que se garantir que a estrutura permita

e incentive a negociação de um plano de recuperação, vinculando a sua aprovação à maioria

democrática, garantido contudo, a apropriada proteção a minoritários e a adequada supervisão

da justiça. Destaca-se a importância da participação dos credores nos processos de recuperação,

através de comitês que garantam uma boa governança e protejam os direitos das diversas classes

de credores. Dois princípios adicionais, os de número 25 e 26, destacam a importância de se

legitimar acordos informais de reestruturação, permitindo assim o estabelecimento de processos

menos burocráticos e custosos.

Este conjunto amplo de aspectos visa a garantir a possibilidade de recuperação de empresas

viáveis, minimizando a probabilidade do estado falência, com efeitos positivos não só para o
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mercado de crédito, mas para a economia como um todo.

Aplicação das leis de insolvência

O estabelecimento de uma estrutura legal de insolvências eficaz, embora condição necessária,

não é condição suficiente para que os processos de resolução sejam eficientes e os impactos

sobre o mercado de crédito sejam positivos. A sua aplicação correta é fundamental para que

os ganhos estabelecidos pela lei sejam efetivamente incorporados pela economia. Para tanto, o

sistema judiciário joga papel muito importante, pois pode significar a consolidação dos avanços

ou o seu impedimento.

Para que a atuação do judiciário seja no sentido de consolidar os avanços, o documento

destaca a necessidade de cortes independentes, acessíveis, qualificadas e de caráter supervisor

- e não interventor - sugerindo, inclusive, que existem ganhos potenciais na criação de cortes

especializadas em falência.

Há, portanto, que se conjugar fatores que contemplem desde o reconhecimento do crédito

concedido - e das garantias oferecidas - até a atuação transparente e consistente do judiciário,

passando pela criação de processos de reestruturação e falimentares que obedeçam a princípios

de eficiência e eficácia, que respeitem contratos e prioridades e minimizem as incertezas quanto

à recuperação dos créditos concedidos. São todas questões fundamentais na busca de um sistema

legal de resolução de insolvências eficaz, que têm, certamente, efeitos positivos para a ampliação

do mercado de crédito.

Além disso, a tendência mundial é de revisão dos sistemas de insolvência com base nos

princípios do Banco Mundial. Isso se verifica a partir da constatação de que vários países

vêm, nos últimos anos, reestruturando seus sistemas - e suas leis de insolvência, introduzindo
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processos de recuperação de empresas, instituindo processos falimentares mais eficientes e

protegendo direitos de credores, sempre com o objetivo final de fortalecer o mercado de crédito.3

No caso brasileiro, a lei de falências atual se distancia de vários dos princípios estabelecidos

no documento. No que se refere à primeira parte dos princípios, problemas relativos a um

sistema eficiente e rápido de reconhecimento e execução de dívidas emergem, além da ausência

de proteção a direitos de credores com garantia real, hoje subordinados aos créditos trabalhistas

e tributários de forma ilimitada. A legislação atual se caracteriza também pela ausência de

mecanismos de recuperação de empresas, pois a figura da concordata - única figura existente

- se mostra ineficaz para viabilizar empresas em dificuldade. Além disso, problemas graves

existem na aplicabilidade da lei: morosidade, discricionariedade e desrespeito a contratos.

4.2.3 A Lei de Falências no Brasil

Duas são as figuras legais hoje disponíveis para empresas em dificuldades econômicas: a

concordata – vinculada, em tese, a desequilíbrios financeiros momentâneos – e a falência, que

embora voltada para a realização dos ativos da empresa para pagamento dos credores, admite o

retorno às atividades via concordata suspensiva.

Do ponto de vista dos bancos, as figuras da concordata e da falência deixaram, há muito, de

atingir o objetivo a que se propunham. Ou seja, não representam a possibilidade de minimização

de prejuízos dos empréstimos concedidos a empresas em dificuldade, não tendo, portanto,

impactos positivos em termos de risco de crédito de empréstimos bancários.

A Lei de Falências atualmente em vigor (Decreto Lei 7.661 de 1945) é considerada ineficaz

no que se refere a seu objetivo principal que é o de permitir a realização dos ativos de uma
3Dentre os 31 países listados na publicação Insolvency and Reestructuring 2003[51], 21 tiveram seus sistemas

de insolvência revistos nos últimos dez anos.
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empresa falida levando-se em conta a lisura do processo e a maior realização possível. O que

se verifica na prática é uma situação inversa, com os processos falimentares sendo sinônimos de

desperdício de recursos e inevitável perda para os credores da massa.

Especificamente no que se refere ao Sistema Financeiro Nacional, a Lei de Falências sempre

significou mais um atributo contábil que permite a inscrição de créditos em prejuízo – e, portanto

sua compensação no imposto a pagar – do que alguma possibilidade de recuperação de créditos.

Quanto à concordata, ela não incorpora os créditos bancários com garantia real, pois se refere

apenas aos créditos quirografários e não representa possibilidade de recuperação da empresa

mas sim o adiamento da falência, por se tratar de um instrumento rígido, concedido sob a forma

de “favor legal”.

Desde 1993 tramita no Congresso um Projeto de Lei que visa a substituir o Decreto

Lei 7.661, instituindo a figura da recuperação judicial e regulando a falência em bases mais

modernas. Busca-se assim criar uma forma mais eficaz e ampla de recuperação de empresas e

definir um processo de falência mais eficiente.

4.2.4 A Nova Lei de Recuperação de Empresas

Dada a obsolescência da atual Lei de Falência o Poder Executivo encaminhou, em dezembro

de 1993, à Câmara dos Deputados, um Projeto de Lei visando à reestruturação das normas que

regem os regimes de concordata e falência, propondo avanços que buscam promover a eficiência

dos regimes em questão. O objetivo final é que se consiga, com a modernização da legislação

em questão, abrir possibilidades reais de recuperação de empresas e manutenção de empregos e,

em última instância, viabilizar processos mais eficientes de liquidação de empresas insolventes.

A partir das discussões que se seguiram à apreciação do projeto e com o interesse
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despertado pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central, a discussão acerca dos ganhos

do estabelecimento de uma Lei de Falências mais moderna passou a incorporar os impactos

positivos na tomada de decisão dos bancos no que se refere a preço e volume de crédito ofertado.

Relativamente à Lei de Falências atual, diversos são os avanços introduzidos pelo Projeto de

Lei 071/2003, agora em fase de tramitação no Senado Federal. No âmbito conceitual, o mais

significativo deles se refere à introdução da figura da recuperação de empresas, inspirada no

Capítulo 11 do Código de Insolvências americano e que substitui a atual concordata. Os ganhos

do ponto de vista econômico se concentram na viabilização de planos de recuperação, baseados

na negociação entre devedor e credores - via criação de Assembléias e Comitês de credores

- e que visam à manutenção de unidades produtivas em dificuldades momentâneas (Araújo e

Lundberg (2003))[4].

Do ponto de vista do mercado de crédito, a figura da recuperação - judicial ou extrajudicial

- apesar de estritamente significar a extensão, aos agentes bancários, da submissão ao plano

de recuperação aprovado pela maioria dos credores, tem impactos positivos ao aumentar a

probabilidade de continuidade da empresa e portanto da recuperação do crédito. Além disso,

uma vez incorporadas proteções às garantias reais, preserva-se o retorno do crédito mesmo em

casos de falência da empresa.

No âmbito da falência, o projeto representa avanços institucionais de grande importância,

que minimizam a perda de valor dos ativos de empresas falidas e incorporam ganhos inequívocos

de eficiência na resolução de insolvências corporativas. Nesse contexto, destacam-se: a

possibilidade de venda em bloco da empresa, garantindo a manutenção de valores intangíveis,

que nas bases da lei atual se perdem; limitação do privilégio dos créditos trabalhistas, evitando a

expropriação da massa falida por parte de ex-controladores ou ex-administradores; a eliminação
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das sucessões trabalhista e tributária em caso de venda em hasta pública de ativos de empresa

falida, evitando a perda de valor em função de passivos ocultos; e a inversão, na ordem de

classificação, dos créditos com garantia real em relação aos créditos tributários.4

Todos esses aspectos, de forma indistinta, representam avanços muito importantes do ponto

de vista do mercado de crédito. Maximizam o valor dos ativos - e portanto da massa a ser

distribuída, limitam a possibilidade de expropriação por parte de demandas trabalhistas com

prioridade ilegítima e elevam a prioridade da garantia real, antes totalmente subordinada ao

fisco.

Sob uma ótica geral, a análise do conjunto do PL 71/2003 do ponto de vista do mercado de

crédito é, não só relativamente ao Decreto Lei 7.661 mas também em termos absolutos, positiva:

busca-se alinhar incentivos e definir um balanceamento mais equilibrado entre credores e

devedores, possibilita a maximização do valor dos ativos das unidades falidas, limita prioridades,

criando incentivos à participação de todos os credores e respeita direitos de propriedade.

Estabelece, portanto, um melhor balanceamento entre direitos de devedores e de credores,

totalmente prejudicado na estrutura legal vigente. Conseqüentemente, permite a redução das

incertezas relativas a falhas institucionais e aumenta a possibilidade de recuperação do crédito e

de uma precificação mais acurada.

Embora em vários aspectos o Brasil esteja, em termos da nova lei, se aproximando de

práticas reconhecidas internacionalmente, em vários outros, problemas ainda permanecem. Por

um lado temos a introdução de processos de recuperação - antes inexistentes - garantindo-se

a participação dos credores. Créditos com garantia real ganharam proteção mais ampla e os

processos de falência tendem a ser mais eficientes com a eliminação de sucessões trabalhistas
4Essa inversão foi introduzida no relatório aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

O projeto aprovado na Câmara do Deputados contemplava apenas a equiparação dos créditos com garantia real em
relação aos créditos tributários.
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e tributárias na venda de ativos. Por outro lado, problemas básicos ainda permanecem, a

maior parte deles vinculados à falta de agilidade na resolução de processos de execução

de dívidas, ao não reconhecimento de cláusulas contratuais pelas cortes, e à concessão de

prioridade excessiva aos fiscos e o não reconhecimento completo dos credores com garantia

real. Estes são exemplos de distanciamento das melhores práticas que, por sua vez, representam

a convergência internacional no sentido de sistemas de resolução de insolvências mais eficazes

e eficientes.5 Apesar dos avanços gerais indiscutíveis, há que se ressaltar que alguns desses

pontos permanecem não resolvidos, o que pode impedir a completa assimilação dos avanços

pelos agentes financiadores.

4.3 Classificação de Créditos na Falência e o Mercado de

Crédito

A ordem de classificação dos créditos na falência impacta diretamente em dois aspectos

fundamentais: nos incentivos à resolução rápida e eficiente dos processos falimentares e nos

ganhos institucionais relativos ao respeito a contratos celebrados anteriormente à condição de

insolvência. Significam, portanto, minimização de perdas e redução de riscos, ambas condições

importantes para uma melhor eficiência alocativa e portanto para o desenvolvimento de um

mercado de crédito ativo.

A classificação de créditos padrão obedece a uma divisão que leva em conta,

fundamentalmente, o poder de barganha das partes, a capacidade de monitoramento do risco

assumido, a associação de garantias e o interesse geral versus interesse particular, buscando
5A reforma do Código Tributário Nacional, que corre em paralelo à discussão da nova lei de falências, deveria

avançar também no sentido de eliminar a possibilidade do fisco de alienar bem gravados para o pagamento de
dívidas tributárias.
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estabelecer uma relação equilibrada entre os diversos credores, no que tange à proteção e a

capacidade de avaliação de riscos. Essa é a preocupação central que permeia a escolha da ordem

de classificação que, não por acaso, busca proteger trabalhadores, com ênfase nos assalariados.

Por outro lado, não se pode negligenciar a importância da ordem de classificação quando o

foco é eficiência e o estabelecimento de incentivos corretos. Uma ordem de classificação que

leva à percepção de não recebimento por alguma das classes tem, como conseqüência natural,

o não envolvimento dela no processo de resolução. Se, adicionalmente, as classes protegidas

de forma absoluta não se envolvem, cria-se uma situação de ineficiência, com os processos de

resolução culminando em perdas expressivas de valor e se alongando por prazos indeterminados.

O balanceamento dos aspectos importantes a serem observados na determinação da ordem

de classificação é, portanto, fundamental para que se consiga, ao mesmo tempo, estruturar

um processo de barganha equilibrado e gerar incentivos corretos no sentido de processos de

resolução eficazes e eficientes.

Dentro do conjunto de credores potenciais de uma empresa falida, podem-se separar três

classes distintas que ilustram a diversidade de interesses envolvidos no processo de divisão dos

recursos da massa: os credores trabalhistas, os credores com garantia real e o governo.

4.3.1 Créditos Trabalhistas

Do ponto de vista conceitual, esta é a classe de credores que tem menor capacidade de avaliação

de risco e menor poder de barganha, justificando-se assim sua prioridade de recebimento

em relação a todos os demais créditos. Junte-se a isso argumentos de ordem social que

justificam a prioridade, mas que fogem ao escopo deste trabalho discutir. Conseqüentemente,

percebe-se que de forma quase que indiscriminada, a grande maioria dos sistemas de resolução
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de insolvência coloca os créditos trabalhistas com alguma prioridade admitindo, no máximo, a

sua subordinação a uma ou duas classe de credores.

Por outro lado, essa análise geral insere algumas imperfeições, dentre elas a inclusão de

créditos trabalhistas detidos por gerentes, administradores ou controladores. Neste caso, não só

a proteção perde sentido com base na capacidade de avaliação de risco como, igualmente, não

se justifica em termos de poder de barganha. O tratamento da totalidade desses créditos com

prioridade máxima fere ambos os argumentos que justificam a sua classificação privilegiada.

Não se trata aqui de defender a eliminação da prioridade do crédito trabalhista. Ao contrário,

trata-se de proteger a demanda trabalhista legítima, garantindo-lhe o pagamento prioritário,

mas respeitando o equilíbrio dentro da própria classe e em relação aos demais credores. E a

forma direta de se resolver essa distorção é o estabelecimento de um teto para essa prioridade.

Dessa forma, concede-se a necessária proteção e evita-se que ela se torne um instrumento de

expropriação da massa e um mecanismo de desincentivo para as demais classes de credores.

4.3.2 Créditos com Garantia Real

O Princípio 1 do documento de “melhores práticas” do Banco Mundial destaca a importância de

um sistema que garanta o cumprimento dos direitos de credores – com ou sem garantia– tanto

em condições de normalidade quanto em condições de insolvência. O Princípio 3, por sua vez,

é ainda mais específico ao defender a necessidade de se proteger os direitos dos credores com

garantia, reduzindo tanto quanto possível, a prioridade sobre esses créditos.

Essa proteção se baseia em dois aspectos fundamentais de desenvolvimento institucional: a

transparência das regras vigentes e o respeito aos contratos celebrados entre as partes. Neste

ponto atinge-se um dos principais vínculos entre o sistema de resolução de insolvências e o



4. Sistemas Legais de Insolvência: Uma Abordagem Institucional 164

funcionamento do mercado de crédito. A garantia real representa, em termos do mercado de

crédito, um importante fator de alavancagem e de redução de custos financeiros. Essa situação

vale quando os agentes percebem sua capacidade de retomá-las nos casos em que estados ruins

da natureza se realizam. Do contrário, se elas valem apenas quando o estado bom ocorre, não

trazem ganhos em termos de redução de riscos e portanto não jogam papel algum na redução

dos custos ou elevação dos volumes disponíveis de crédito.

É, portanto, de fundamental importância que se garanta a proteção ao crédito garantido de

forma que os ganhos potenciais que ele insere em termos de custo e volume disponíveis ao

financiamento possam ser totalmente incorporados pela sociedade.

4.3.3 Créditos Tributários

A proteção dos créditos tributários está baseada no princípio fundamental da proteção da coisa

pública. Sua classificação prioritária significa a necessidade de garantir o pagamento dos valores

devidos à sociedade como um todo, relativamente às dívidas individuais. Este é um princípio

cuja coerência não permite o questionamento da sua validade, o que não impede, porém, que se

questione os resultados que sua aplicação indiscriminada pode gerar.

O processo falimentar padrão se caracteriza pela insuficiência dos recursos necessários ao

pagamento de todos os credores. Mais do que isso, significa perda de valor de ativos tangíveis

e intangíveis – perda essa que agrava ainda mais a situação de escassez de recursos a serem

distribuídos.

Dentro desse contexto, mecanismos que incentivem a participação de credores de forma

a agilizar o processo de resolução são de fundamental importância na elevação dos valores

arrecadados e portanto na maximização dos recursos disponíveis.
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A prioridade do fisco joga contra o estabelecimento desse mecanismo de incentivo. Ao

garantir-se o privilégio de recebimento dos créditos tributários à frente dos demais – inclusive

daqueles com garantia real, em desrespeito a contratos previamente celebrados – reduz-se à

possibilidade de recebimento pelas demais classes e, conseqüentemente, elimina-se o incentivo

para que essas classes se engajem no processo de resolução. Além disso, por não ser função

da autoridade tributária liderar processos falimentares, há que se esperar que eles se estendam

indefinidamente, inclusive reduzindo as possibilidades de recebimento pelo próprio fisco.

A redução da prioridade do crédito tributário tem como efeito ganhos institucionais

vinculados a respeito a contratos e a garantia de participação de outras classes de credores no

processo de resolução. Neste caso, as conseqüências são positivas tanto em termos do mercado

de crédito, via maior clareza em suas relações contratuais e, portanto, melhor capacidade de

avaliação dos riscos envolvidos nos casos em que o estado falência ocorre, quanto para a

autoridade tributária e, por conseqüência, para a sociedade como um todo pelos resultados

potencialmente superiores.

Em síntese, uma situação falimentar se caracteriza, fundamentalmente, pela escassez de

recursos relativamente ao passivo existente. Não havendo recursos suficientes para a liquidação

de todos os créditos, há que se encontrar uma ordem de prioridade que contemple, ao mesmo

tempo, justiça, transparência e eficiência, o que não é trivial quando interesses diversos estão

envolvidos. Trata-se, portanto, de buscar minimizar as distorções - tanto do ponto de vista

de poder de barganha, quanto de incentivos - de forma que a maximização dos recursos seja

alcançada e um maior envolvimento dos diversos credores implique em menores prejuízos ao

processo de liquidação dos ativos.

Do ponto de vista do mercado de crédito, a ordem de classificação tem efeitos de primeira



4. Sistemas Legais de Insolvência: Uma Abordagem Institucional 166

ordem importantes pois impacta diretamente na probabilidade de recebimento do crédito

em estados falimentares. Além disso, determina o envolvimento de credores e portanto a

magnitude de realização de ativos e portanto do retorno esperado do crédito concedido. Como

consequência, é de fundamental importância na precificação ex-ante do crédito e portanto na

decisão alocativa da firma

4.4 Conclusão

O mercado de crédito brasileiro é restrito em volume e caro. Conseqüentemente, o acesso é

limitado, o que impacta negativamente no potencial de crescimento econômico. Neste sentido,

a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de um mercado de crédito ativo é de

grande importância e passa, necessariamente, por avanços institucionais baseados em reformas

microeconômicas fundamentais. Neste contexto se insere a discussão da reformulação do

sistema brasileiro de resolução de insolvências corporativas, atualmente ultrapassado e origem

de graves distorções. A reforma da Lei de Falências é hoje, acima de tudo, uma necessidade

econômica no sentido de se resolver essas distorções. Problemas de ineficiência no que

concerne aos mecanismos de realização de ativos de empresas falidas e problemas de incentivos

errados ditando as ações dos agentes tanto em situações pré-falimentares quanto de liquidação e

recuperação. Com isso temos um sistema de resolução de insolvência corporativa no Brasil que

vem impactando negativamente tanto no preço quanto no volume do crédito privado concedido.

E, mesmo concordando que não haja nenhum desenho de lei de insolvência que seja Pareto

dominante, com certeza tem-se hoje no Brasil um mecanismo Pareto dominado e que portanto

merece a devida atenção para que sua reformulação seja feita de forma ordenada, mas com a

devida urgência.
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Esse processo já foi iniciado e analisando o PL 71/2003, avanços indiscutíveis são

percebidos, principalmente no que tange à criação de mecanismos que possibilitam – e

incentivam – a participação direta dos credores nos processos de resolução.

Os avanços e seus reflexos sobre a estrutura de incentivos que se destacam estão explicitados

a seguir:

- A criação da figura da recuperação judicial (eliminando-se a figura da concordata

suspensiva), aumentando a eficiência dos processos ao estabelecer objetivos claros de resolução;

- Prioridade de venda em bloco dos ativos da empresa, aumentando eficiência, ao possibilitar

a maximização do retorno esperado da venda dos ativos, incorporando valores intangíveis como,

por exemplo, fundos de comércio;

- Limitação do privilégio de créditos trabalhistas a 150 salários mínimos, criando incentivos

para a participação dos credores nos processos de recuperação ao aumentar a probabilidade de

recuperação de créditos, eliminando incentivos perversos que estão vinculados à possibilidade

de recuperação de créditos trabalhistas elevados por parte de administradores e gerentes;

- Criação das figuras da Assembléia Geral de Credores e da recuperação extrajudicial,

estabelecendo incentivos à participação formal dos credores e determinando que os processos

falimentares e principalmente os de recuperação judicial devem estar respaldados por decisões

tomadas pela maioria dos credores, cabendo ao juiz o papel de homologação de projetos

estruturados pelo conjunto de credores e não somente projetos unilaterais;

- Elevação da prioridade do credor com garantia real em relação ao fisco, significando

uma melhora institucional importante ao proteger os contratos prévios à falência e garantir a

recuperação do crédito no estado ruim da natureza.

Considerando um dos objetivos da alteração da estrutura que rege os processos de resolução
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de empresas em dificuldade no Brasil, qual seja o de expansão do crédito bancário ao setor

privado produtivo, avanços importantes são observados e, uma vez consolidados, terão impactos

positivos. Cada um dos aspectos levantados – e identificados inequivocamente como avanços

em relação à legislação em vigor – representa ganhos para a estrutura de incentivos e, portanto,

implica em aumentos na probabilidade de recuperação de créditos concedidos via empréstimos.

Com isso, abre-se a possibilidade não só de elevação dos volumes emprestados mas também de

redução no preço desses empréstimos, ambos fruto de uma redução no risco de crédito percebido

pelos bancos, este função direta da estrutura legal de recuperação de créditos de liquidação

duvidosa.

Neste ponto se insere, contudo, uma preocupação, diretamente vinculada ao quarto conjunto

de "princípios de eficácia". Trata-se da aplicação da nova lei pelo sistema judiciário brasileiro. A

discricionariedade, o ativismo, a morosidade, extensamente discutidos em Castelar (2003)[75],

são entraves à consolidação dos avanços conseguidos do ponto de vista econômico e, se mantidos

na aplicação da nova lei, significarão a perpetuação das distorções antigas e evitarão que os

ganhos potenciais da modernização da lei de insolvência se transformem em ganhos reais em

termos de desenvolvimento financeiro.

Vale destacar que a preocupação de se montar uma estrutura de mecanismos eficiente não

pode se concentrar apenas nas possibilidades do credor de recuperar seus créditos. Ela deve

também considerar os aspectos inibidores do tomador estabelecendo, a priori, desincentivos a

uma prática empresarial ineficiente, e tornando o processo de resolução uma solução última

e não uma saída normal. Até porque, para os bancos, a percepção de que a punição para a

inadimplência – ou atraso no pagamento dos débitos – não está devidamente desincentivada

pela estrutura institucional pode neutralizar vários dos potenciais avanços introduzidos com a
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aprovação do PL 71/2003 em questão. É, mais uma vez, a busca de equilíbrio entre direitos e

deveres de credores e tomadores, na tentativa de construção de um desenho que traga uma justa

divisão de risco, aliada a questões de segurança e previsibilidade a quem empresta e incentivos

corretos para quem toma emprestado.

Há que se ressaltar ainda que, vingando o projeto da nova lei conforme atualmente

estruturado, o resultado final se mostra ainda com algumas características de tendência

pró-devedor, com aspectos que se assemelham à legislação francesa. Contudo, avançou-se

no sentido de um balanceamento mais justo entre devedores e credores, com a introdução de

estruturas emprestadas das leis americana e inglesa, de orientação claramente pró-credor. Isso

gera, no cômputo final, um novo sistema brasileiro de resolução de insolvências mais eficaz

do ponto de vista de incentivos e mais eficiente. O que significa, finalmente, que não somente

se verificou a necessidade de reformular o sistema de resolução de insolvência no Brasil mas,

principalmente, se percebeu que isso não só é urgente, mas também tem reflexos positivos diretos

sobre o funcionamento da economia. Reflexos esses que são claramente relacionados àquele que

é atualmente um importante objetivo de política pública no Brasil: a expansão dos volumes de

crédito privado.



Capítulo 5

Conclusão

Este trabalho abordou três importantes temas da microeconomia bancária, referentes à relação

entre intermediários financeiros e agentes não financeiros, ora na posição de poupadores, ora na

posição de tomadores de recursos.

A primeira abordagem se concentra na formulação de um modelo teórico da relação entre

bancos e depositante. Desenvolve-se um modelo de equilíbrio geral com incerteza com o

objetivo de analisar as características do equilíbrio dos contratos de depósitos bancários. Os

resultados encontrados mostram que, na relação estática irrestrita, os contratos de equilíbrio são

eficientes e não alocam risco para o depositante, que tem como escolha ótima, a concentração

dos depósitos em um único banco. Com a introdução de restrições de solvência, ganha-se em

solidez do sistema e os contratos observados em equilíbrio, eficientes restritos, alocam algum

risco para o depositante e têm esforço associado menor. A última formulação do modelo teórico

visa a analisar a relação de longo prazo entre bancos e depositantes, com a introdução de um

terceiro período. Nesta formulação, os contratos de equilíbrio - e o esforço associado - são

igualmente contingentes ao espaço factível de contratos. No ambiente em que há restrições
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de solvência apenas no último período, os contratos de equilíbrio mostram superioridade em

termos de esforço. Prevê-se, portanto, insolvência do banco no período intermediário caso o

depositante paciente renegue o contrato, mas obtém-se, por outro lado, o esforço eficiente como

decisão ótima do banco. Associa-se assim a ameaça a quebras ao mecanismo de incentivos que

gera maior esforço.

A segunda parte do trabalho se concentra na utilização de uma abordagem empírica para

analisar a relação entre tomadores de recursos e bancos. O foco de análise é o mercado de

crédito brasileiro, especificamente a decomposição do spread bancário no Brasil. Estima-se

uma função custo translog para o setor bancário brasileiro, com base nas informações contábeis

de 148 bancos comerciais e múltiplos, privados e públicos. A partir da função custo estimada,

aplica-se a teoria de alocação de custos conjuntos aos bancos da amostra com o objetivo de

se calcular os preços de Aumann-Shapley para os produtos bancários. Os preços encontrados

permitem fazer uma alocação dos custos administrativos à carteira de empréstimos livres de

forma a corrigir erros na alocação proporcional, originalmente utilizada pelo Banco Central

na decomposição do spread bancário no Brasil. Além disso, a utilização de uma amostra

ampliada para a análise da decomposição do spread corrige um grave viés de seleção presente

na metodologia original. Os resultados encontrados sugerem uma decomposição para o setor

que difere consideravelmente da decomposição original e que tem como características maior

participação dos custos administrativos e de inadimplência e menor participação do ganho

potencial dos bancos. Adicionalmente, faz-se a decomposição por segmento público e privado,

o que mostra uma discrepância de resultados significativa, sendo os bancos públicos os maiores

responsáveis pela queda da participação do “resíduo do banco” na decomposição dos spreads do

segmento de empréstimos livres.
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A terceira abordagem é de cunho institucional e está voltada para a análise de um aspecto

específico da relação banco tomador que é o tratamento dos créditos concedidos quando o estado

insolvência ocorre e seus impactos sobre a decisão de emprestar. Analisou-se, nessa parte do

trabalho, aspectos de eficiência e eficácia da nova lei de falências e recuperação brasileira, à luz

da experiência internacional e dos princípios reconhecidos como de melhores práticas. Critérios

de proteção e participação de credores, métodos de resolução de processos de insolvência,

classificação dos créditos em caso de falência e balanceamento de direitos entre devedores e

credores são abordados do ponto de vista de incentivos e de eficiência, visando a analisar seus

possíveis impactos sobre a decisão do banco de emprestar e portanto sobre o desenvolvimento

do mercado de crédito. Conclue-se que o projeto de lei em tramitação avança em muitos

aspectos, principalmente no que se refere à criação de estruturas de recuperação e participação

de credores e, embora ainda apresente algum viés pró-devedor, incorpora muitas características

positivas presentes em sistemas reconhecidamente pró-credores, como o americano e o inglês.

Dessa forma, acredita-se que impactos positivos sobre o mercado de crédito serão observados,

principalmente se a estrutura jurídica de aplicação da nova lei não significar a distorção dos

critérios ali defendidos.

Finalmente, este trabalho apresenta três abordagens distintas e analisa temas que têm impacto

direto sobre o funcionamento dos intermediários financeiros em suas relações como receptores

de poupança e financiadores de projetos produtivos. Busca-se, assim, contribuir para um maior

entendimento do processo de intermediação financeira no que concerne ao comportamento dos

bancos em aspectos específicos e destacar que o setor bancário deve ser visto e discutido a

partir da formulação do banco como um agente racional, que toma decisões em um processo de

maximização. Somente dessa forma será possível entender e analisar as ações das instituições
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bancárias de uma forma mais isenta e valorizar a sua importância dentro do contexto de

crescimento econômico que se busca.
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Apêndice A

Prova da Proposição 3

Proposição 3: O contrato de equilíbrio, dada a restrição sobre o espaço de contratos, será tal

que:

i. Se a probabilidade de realização do estado bom da natureza for maior do que a

probabilidade de realização do estado ruim da natureza, em equilíbrio, o contrato ótimo

implicará em remuneração igual para o depositante em qualquer dos estados da natureza

possíveise e portanto, a utilidade do depositante no estado ruim deve ser igual à sua utilidade no

estado bom. Formalmente: se π ≥ (1− π) , uS = u.

ii. Se a probabilidade de realização do estado ruim da natureza for maior do que a

probabilidade de realização do estado bom da natureza, em equilíbrio, o contrato ótimo implicará

em remuneração para o depositante no estado ruim no mínimo igual à do estado bom e portanto,

a utilidade do depositante no estado ruim deve ser no mínimo igual à sua utilidade no estado

bom. Formalmente: se (1− π) > π , ou uS = uF ou uS < uF .

iii. Os contratos oferecidos em equilíbrio serão tais que o banco nunca lucrará mais com a

realização do estado ruim da natureza relativamente ao seu lucro no estado bom da natureza,
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definindo portanto um diferencial positivo de lucro entre os dois estados da natureza possíveis

para cada banco. Formalmente: li ≥ 0 para todo i .

Prova. i. Seja

π ≥ (1− π)

Tem-se que, em equilíbrio:

DηRFDi
RFDi , b

0
i = −(1− π)

π
< 0 (A.1)

e

π fRFDi
ηRFDi

+ 1 (uS − uF)+ bi πuSηRFDi
+ (1− π) uF = 0

Sabe-se ainda que ηRFDi
≥ −1.Logo:

ηRFDi
+ 1 ≥ 0

Com uS > uF tem-se

π fRFDi
ηRFDi

+ 1 (uS − uF) ≥ 0

e portanto tem-se que ter

b0
i πuSηRFDi

+ (1− π) uF ≤ 0. (A.2)

Mas(A.2)≤ 0 só é possível com

πuSηRFDi
≤ − (1− π) uF .

Usando (A.1):

uS ≥ uF .

O que é impossível para uS > uF , dada a concavidade da função utilidade
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Por outro lado, seja uS < uF . Tem-se que

π fRFDi
ηRFDi

+ 1 (uS − uF) ≤ 0.

O que implica que, de forma análoga o segundo termo deve ser positivo:

b0
i πuSηRFDi

+ (1− π) uF ≥ 0

Mas isso só é possível com

uS ≤ uF .

O que é igualmente impossível para uS < uF ., dada a concavidade da função utilidade

Logo, equilíbrio com π ≥ (1− π) só é possível com uS = uF .

ii. Seja

(1− π) > π

Supondo uS > uF , tem-se que

π fRFDi
ηRFDi

+ 1 (uS − uF) < 0

e portanto tem-se que ter o segundo termo estritamente positivo:

b0
i πuSηRFDi

+ (1− π) uF > 0.

Mas isso só é possível com

uS < uF .

O que é sempre verdade para uS > uF , dada a concavidade da função utilidade.

Por outro lado, seja uS < uF e portanto

π fRFDi
ηRFDi

+ 1 (uS − uF) > 0.
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Analogamente

b0
i πuSηRFDi

+ (1− π) uF < 0

só é possível com

uS > uF

O que é sempre verdade para uS < uF , dada a concavidade da função utilidade.

Mas tome-se a solução com uS > uF . Seja ε > 0 suficientemente pequeno de forma a se ter

uS − ε > uF + ε.

Isso implica em diferencial de lucro maior para o banco:

l = RS − RSD − ε − RF − RFD + ε = l + ε

O que induz maior esforço por parte do banco.

Além disso, pelo lado do depositante, o novo contrato gera utilidade esperada maior, ou seja:

UE = πu RSD − ε + (1− π) u RFD + ε

é superior à utilidade esperada original.

Logo, uS > uF não é equilíbrio. e só existe equilíbrio com (1− π) > π com uF ≥ uS.

iii. l < 0 é impossível em equilíbrio pois:

l = RS − RSD − RF − RFD < 0

implica em

RS − RF < RSD − RFD

Mas, dado que em equilíbrio, RSD ≤ RFD tem-se que RS ≤ RF , o que é impossível por hipótese,

pois a realização do estado bom da natureza se define exatamente pela realização de ativos de

uma carteira de maior qualidade e portanto de valor realizado superior.



Apêndice B

Prova da Proposição 4:

Proposição 4: O equilíbrio com dois bancos é equivalente à solução eficiente do ponto de vista

de bem estar. Sem a hipótese de exclusividade e independente de escala os contratos oferecidos

em equilíbrio são tais que remuneram igualmente o depositante qualquer que seja a realização do

estado da natureza. Neste caso, portanto, não há risco para o depositante. E mais, o depositante

estará melhor se concentrar seus recursos em um único banco. Formalmente: C∗i é tal que

RS∗Di = RF∗Di para i = 1, 2, estabelecendo que o depositante receberá remunerações iguais nos

quatro estados da natureza possíveis no segundo período e α∗ ∈ {0, 1}.

Prova.

maxπ1π2uSS + π1 (1− π2) uSF + (1− π1)π2uFS + (1− π1) (1− π2) uFF

sujeito a:

α π1 RS1 − RSD1
bo + (1− π1) RF1 − RFD1

bo − g (e1) = 0

(1− α) π2 RS2 − RSD2
bo + (1− π2) RF2 − RFD2

bo − g (e2) = 0
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Condições de primeira ordem:

π1 π2 uSS − uFS + (1− π2) uSF − uFF

= −π1 π2uSS + (1− π2) uSF + λ1 αbo

π2 π1 uSS − uSF + (1− π1) uFS − uFF

= −π2 π1uSS + (1− π1) uFS + λ2 (1− α) bo

Como para αbo ≥ 0 ((1− α) bo ≥ 0),

π1 π2uSS + (1− π2) uSF + λ1 ≥ 0

(π2 π1uSS + (1− π1) uFS + λ2 (1− α) bo ≥ 0)

o equilíbrio deve ser tal que

π1 π2 uSS − uFS + (1− π2) uSF − uFF ≤ 0

(π2 π1 uSS − uSF + (1− π1) uFS − uFF ≤ 0)

e portanto:

π2 uSS − uFS + (1− π2) uSF − uFF ≥ 0

π1 uSS − uSF + (1− π1) uFS − uFF ≥ 0

Mas sabe-se que, pelo lado dos bancos, o contrato oferecido em equilíbrio prevê remuneração

no estado ruim no mínimo igual à remuneração no estado bom, ou seja, uS ≤ uF e portanto

uSS ≤ uFS e uSF ≤ uFF .

Logo, só existe equilíbrio com dois bancos para uSS = uFS. E pelo raciocínio análogo para

o banco 2: uSF = uFF .
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Além disso, o depositante sempre escolherá α ∈ {0, 1} pois:

1. se os contratos forem diferentes um deles necessariamente implicará em utilidade esperada

maior e portanto será escolhido.

2. se os contratos forem iguais, ao se incluir os efeitos de escala, a concentração aumenta o

esfoço total de economia, e por conseqüência a realização esperada.



Apêndice C

Problema do Banco com Restrição de

Patrimônio Líquido

max
ei

π (ei) l Si + 1− π (ei ) l Fi b0
i − g (ei)

sujeito a :

l Si b
0
i ≥ 0

l Fi b
0
i ≥ 0

Condições de primeira ordem para b0
i > 0:

gi
π i
= l Si − l Fi b0

i

min λ1, l Si = 0

min λ2, l Fi = 0
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Situações possíveis:

1. Se λ1 e λ2 são, ambos iguais a zero, nenhuma das duas restrições estão ativas e a situação

equivale à situação anterior onde

ei = f RSDi , R
F
Di , b

0
i

e

gi
π i
= li b0

i

Mas, além disso, l Si > 0 e l Fi > 0, sob a hipótese de livre entrada, isso significa que um outro

banco j pode oferecer um contrato C j = RSDi + ε, RFDi + ε , com ε > 0 suficientemente

pequeno, tal que EU C j > EU (Ci) e EV C j > 0. Logo λ1 = λ2 = 0 não pode ser

equilíbrio.

2. Se ambas as restrições estão ativas tem-se que a solução ótima é dada por RSDi = RSe

RFDi = RF e o esforço ótimo é zero pois li b0
i = 0.

Neste caso

UE (Ci) = π i (0) u(RSb0
i )+ (1− π i (0)) u(RFb0

i ) = u(RFb0
i )

V E (Ci) = 0

Mas neste caso pode existir um outro contrato C∗∗i = RS − ε, RF , com ε > 0

suficientemente pequeno, cujo esforço associado e∗∗i é estritamente positivo pois li b0
i =

RS − RS + ε − RF + RF = ε > 0.

tal que:
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UE C∗∗i = π i e∗∗i u((RS − ε)b0
i )+ 1− π i e∗∗i u(RFb0

i ) = u(RFb0
i )

mantendo o depositante igual mas que melhore o banco fracamente pois:

V E C∗∗i = π i e∗∗i l Si − g e∗∗i ≥ 0

Logo, l Si = l Fi = 0 não pode ser equilíbrio.

3. Se apenas λ1 = 0, ou seja apenas a restrição no estado bom está ativa, tem-se RSDi = RSe

RFDi < R
F .

gi
π i
= −l Fi b0

i < 0

⇒ ei = 0

O esforço ótimo é zero e tem-se

UE = π i (0) (RSb0
i )+ (1− π i (0)) (RFDi b0

i )

V E = (1− π i (0)) (l Fi b0
i ) > 0

Logo, este não pode ser equilíbrio pois haveria um outro banco oferecendo RFDi + ε (livre

entrada).

4. Se apenas λ2 = 0, ou seja, apenas a restrição no estado ruim está ativa, tem-se RSDi < R
Se

RFDi = RF . O esforço ótimo é dado a partir de
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gi
π i
= l Si b0

i > 0

e tem-se

UE = π i (ei) (RSDi b0
i )+ (1− π i (ei)) (RFb0

i )

V E = π i (ei) (l Si b0
i )− g ((ei )) ≥ 0
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Tabela D.1: Relação de Contas Utilizadas na Estimação da Função Custo

PRODUTOS CONTA INSUMOS CONTA
Operações de crédito livres Trabalho
empréstimos e títulos descontados 16100004 Benefícios 81727003
financiamentos 16210004 Encargos 81730007
financiamentos rurais - aplicações livres 16310007 Treinamento 81736001
financiamentos agroindustriais 16340008 Proventos 81733004
finaciamentos rurais - repasses e refinanciamentos 16330001 Honorários 81718005
financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento 16610006
beneficiários de garantias prestadas 30130005 Despesas administrativas
coobrigações em cessões de crédito 30185005 água, energia e gás 81703003

aluguéis 81706000
Operações de crédito direcionado arrendam.bens 81709007
financiamentos rurais - aplicações obrigatórias 16320004 comunicação 81712001
financiamentos imobiliários 16400003 manut de bens 81721009

material 81724006
Operações de câmbio proc. Dados 81739008
financiamentos à exportação 16220001 prom. e  rp. 81742002
financiamentos em moeda estrangeira 16225006 Prop e pub 81745009
financiamentos em moeda estrangeira - taxas flutuantes 16227004 publicações 81748006
importação financiada 49207008 seguros 81751000
adiantamentos sobre contratos de câmbio 49236000 serviços do sf 81754007
adiantamentos sobre contratos de câmbio - taxas flutuantes 49248005 terceiros 81757004
créditos abertos para importação 30110001 vigilância 81760008
créditos abertos para importação - taxas flutuantes 30115006 técnicos 81763005
créditos de exportação confirmados 30120008 transporte 81766002

viagens ao exterior 81772003
Títulos e Valores Mobiliários viagens nacionais 81775000
TVM 13000004 multas 81777008

outras 81799000
Serviços
Receitas de serviços 71700009 Depósitos

Depósitos à vista 41100000
Poupança 41200003
Interfinanceiros 41300006

Ativos circulante e exigível a LP 10000007 Depósitos à prazo 41500002
Moedas estrangeiras 41800001

Permanente 20000004 Recursos de aceites cambiais 43000005
Obrigações por empréstimos e repasses 46000002

Despesas de captação 81100008
Despesas de obrigações 81200001

Capital
Imóveis de uso 22300001
Instalações, móveis e equipamentos de uso 22400004
Outros 22900009
Imobilizado de arrendamento 23000001

RELAÇÃO DE CONTAS UTILIZADAS PARA ESTIMAÇÃO DA FUNÇÃO CUSTO
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Tabela E.1: Relação de Bancos Utilizadas na Estimação da Função Custo

 BB - BANCO DO BRASIL  ($ +)  BANCO BANIF PRIMUS S.A.        BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.  (#)
 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.  ($ +)  BCO BANERJ S.A.  (# +)           BCO CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
 BCO BNL DO BRASIL S.A.  (#)  BCO BRASCAN S.A.               BCO BVA S.A.  (+)                
 BCO GERDAU S.A.                BCO MÁXIMA S.A.                BCO LA NACION ARGENTINA
 BCO POTTENCIAL S.A.            BCO NOSSA CAIXA S.A.          CITIBANK NA
 CEF - CAIXA ECON. FEDERAL  (+)  BANCO MORADA S.A              BCO ABN AMRO REAL S.A.  (* # +)
 BCO RIBEIRAO PRETO S.A.        BCO LA PROVINCIA DE B AIRES    BCO SUL AMERICA S.A
 BCO BGN S.A.          JPMORGAN CHASE BANK        BCO FININVEST S.A.  (* # )    
 BCO EMBLEMA S.A.              LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.  BCO RURAL S.A.  (# +)
 BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.  ING BANK N.V.                  BCO CEDULA S.A.               
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.   BCO UNION - BRASIL S.A. (#)  BANK BOSTON N.A
 BCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.   BCO SCHAHIN S.A.  (# +)       BCO J.P.MORGAN S.A
 BCO BEG S.A. (# +)  BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY    BCO CACIQUE S.A.              
 HSBC BANK BRASIL S.A.  (* # +)  BCO ARBI S.A.              BCO CREDIBANCO S.A.           
 BCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  BCO FINASA S.A.  (*)  BCO CITIBANK S.A  (* #)
 BCO KEB DO BRASIL SA       BCO TRICURY S.A.               BCO SANTANDER S.A.            
 BCO DAIMLERCHRYSLER S.A.       BCO VOLVO (BRASIL) S.A.        BCO REDE S.A.                
 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.  (#)  BCO SAFRA S.A.  (* # +)  BCO FATOR S.A.                
 BCO CNH CAPITAL S.A.           BCO SANTOS S.A.                UNIBANCO S.A.  (* # +)
 BCO1.NET S.A.  (# +)  BCO INTERCAP S.A.  (#)           BCO LLOYDS TSB S.A.          
 BCO PSA FINANCE BRASIL S.A.    BCO FIBRA S.A.                BCO OPPORTUNITY S.A.          
 BCO CARGILL S.A.               BCO VOLKSWAGEN S.A.  (# +)      BBV ARGENTARIA BRASIL S.A.  (# +)
 BCO IBI S.A. - BM  (# +)        BCO LUSO BRASILEIRO S.A.  (#)     BCO PROSPER S.A.  (#)
 BCO DA AMAZONIA S.A.  ($)  BCO PANAMERICANO S.A.  (#)   BCO SANTANDER BRASIL S.A.  (* # +)
 BCO DO EST. DO PA S.A.         BCO INTER AMERICANEXPRESS  (# +)  BCO SOCIETE GENERALE BRASIL   
 BCO DO EST. DO MA S.A.         BCO VOTORANTIM S.A.            BCO ZOGBI S.A.  (# +)
 BCO DO EST. DO PI S.A.         BCO AGF S.A.                  BCO PAULISTA S.A.  (# +)
 BCO DO EST. DO CE S.A.  ($)  DRESDNER BANK LATEINAMERICA  BCO CRUZEIRO DO SUL S.A.  (# +)  
 BCO BMC S.A.                   BANKBOSTON BCO MULTIPLO S.A. (*)  BCO PINE S.A.                 
 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  BCO TOKYO-MITSUBISHI BRASIL SA  BCO DAYCOVAL S.A.             
 BCO INDUSTRIAL E COM. S.A.  (# +)  BCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO  DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 
 BCO PERNAMBUCO S.A.-BANDEPE  (# +)  BCO ITAU S.A.  (* #)  BCO GE CAPITAL S.A.  (#)
 BCO SIMPLES S.A  BCO BRADESCO S.A.  (* # +)  BCO RENDIMENTO S.A.  (#)
 BCO DO EST. DE SE S.A.  ($ +)  BCO PECUNIA S.A.  (# +)         BCO CREDIBEL S.A.  (#)       
 PARANA BCO S.A.  (# +)     BCO SOFISA S.A.               BANCO BONSUCESSO S.A.  (#)
 BCO BBM S.A.                   BCO BCN S.A.  (* # +)  BCO COMERCIAL URUGUAI S.A.    
 BCO CAPITAL S.A.               BCO SUDAMERIS BRASIL S.A.  (* # +)  BCO CREDIT LYONNAIS BRASIL S.A
 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.  (# +)  BCO INDUSVAL S.A.              BCO BANESTADO S.A. (#)     
 BCO BEMGE S.A.  (# +)  BCO MERCANTIL DE SP S.A.  (* #)  BCO VR S.A.                   
 BCO TRIANGULO S.A.             BCO BANDEIRANTES S.A  BCO OURINVEST S.A.            
 BANCO GM  (# +)  BCO WESTLB BRASIL S.A  BCO MAXINVEST S.A.           
 BCO BRJ S.A.                   BCO BARCLAYS S.A  BCO ESTADO DE SC S.A
 BCO BANESTES S.A.  ($)       BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.  BCO SANT. MERIDIONAL S.A.  (* # +)
 BCO ABC BRASIL S.A.  (#)    BCO BMG S.A.  (# +)  BANCO JOHN DEERE S.A.
 DRESDNER BANK BRASIL S.A. BM   BCO DIBENS S.A.  (# +)  BCO DO EST. DO RS S.A.  ($)
 BANCO UBS                      BCO COM E INV SUDAMERIS S.A.  BANK OF AMERICA - BRASIL S.A. 
 BCO PACTUAL S.A.               BCO FICSA S.A.                 BCO A.J. RENNER S.A.  (#)
 BCO MODAL S.A.  (#)           LLOYDS TSB BANK PLC  BCO MATONE S.A.  (# +)
 BCO ITAÚ-BBA S.A.  (*)      BANESPA  (* # +)
 BCO CLASSICO S.A.              BCO GUANABARA S.A.            

   Amostra "SFN" (98 bancos)
 * Amostra "17 bancos"
 + Amostra "SFNCx" (37 bancos)
 #  Amostra "Bancos Privados" (51 bancos)
 $ Amostra "Bancos Públicos" (7 bancos)


