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RESUMO 

Este artigo contribui para a literatura ao lançar luz sobre a dinâmica de funcionamento do 

mercado de crédito brasileiro, caracterizado pela magnitude do ativismo estatal na atividade 

bancária em momentos de crise financeira. A investigação é feita analisando os efeitos da 

crise financeira internacional (2008/2009) no comportamento do sistema financeiro nacional, 

considerando bancos públicos e privados. A partir dos modelos econométricos utilizados foi 

possível identificar que: (i) do ponto de vista da geração de caixa da carteira de crédito, o SFN 

não foi afetado pela crise; (ii) os segmentos público e privado do SFN foram 

significativamente afetados pela crise, mas em sentidos opostos. Enquanto o segmento 

privado extraiu caixa da carteira de crédito, reagindo à piora na percepção de risco, o 

segmento público injetou caixa na carteira de crédito, atuando contraciclicamente e 

compensando a ação privada. 

Palavras-chave: Sistema Financeiro Nacional; Crédito; Geração de Caixa; Provisão. 
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Área Temática do Evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A eclosão da crise financeira internacional em 2008 comprometeu severamente o 

funcionamento dos mercados interbancários de liquidez e, por extensão, dos mercados de 

crédito. A destruição de riqueza provocada pela crise, na ordem de US$ 50 trilhões, 

equivalente a um ano do PIB mundial, foi inédita (Loser, 2009, p. 139). As perdas projetadas 

pelo Fundo Monetário Internacional para os grandes bancos internacionais superaram US$ 4 

trilhões e provocaram forte desaceleração do crédito, observando-se contração no mercado de 

crédito de 95% dos países, no período de até oito meses após setembro de 2008 (IMF, 2008, 

p. xi).  

Gestada nos EUA, a crise financeira teve seu ápice na quebra do banco de 

investimentos Lehman Brothers (15/09/2008). Apenas alguns dias depois, a quebra da 

seguradora AIG comunicou seus efeitos a outras praças financeiras, tornando a crise um 

fenômeno mundial. A reação imediata dos bancos centrais foi restabelecer o funcionamento 

dos canais de liquidez, assumindo o papel dos mercados. A tentativa de estabilizar os 

mercados exigiu a injeção de recursos em escala inédita e expandiu o balanço do Federal 

Reserve em mais de U$ 1 trilhão no período de apenas algumas semanas (Cornett, McNutt, 

Strahan & Tehranian, 2011, p. 303). Tal medida amenizou o pânico inicial, mas não foi 

suficiente para restabelecer a confiança a ponto de retirar os mercados de crédito da inércia 

em que se encontravam. Gradativamente, tais medidas foram replicadas por outros bancos 

centrais com resultados similares. 

A transformação de maturidades que está na base da intermediação financeira é 

também a raiz da vulnerabilidade dos bancos a crises de liquidez. Ao assumir descasamentos 

de maturidades em seus balanços, os bancos criam liquidez (Diamond & Dybvig, 1983, p. 

403), a qual é disponibilizada aos agentes por meio de operações de crédito e depósitos sob 

demanda. Em momentos de crise, a demanda por liquidez pode exceder a capacidade dos 

bancos de disponibilizá-la e inviabilizar sua existência. Em consequência, a reação imediata 

dos bancos à crise é interromper a intermediação financeira, restringindo ao máximo os 

desembolsos de recursos e acumulando liquidez tanto quanto possível. A vítima mais óbvia 

desse processo é a geração de novas operações de crédito, o principal canal de transferência 

de liquidez ao mercado sob controle dos bancos. 

Embora limitada, a repercussão da crise financeira internacional no Brasil exigiu a 

pronta atuação do Banco Central do Brasil (BCB) com medidas para recompor a liquidez, 

como a redução de compulsórios e a oferta de linhas para comércio exterior (Mesquita & 

Torós, 2010, p. 10-14).  

No front do crédito, o comportamento agregado do sistema financeiro nacional (SFN) 

apresenta uma ligeira redução no ritmo de concessões no primeiro trimestre de 2009, com 

uma defasagem de três a seis meses em relação ao ápice da crise, restabelecendo-se o 

comportamento pré-crise já no segundo semestre de 2009 (gráfico 1). A elevada participação 

de instituições financeiras (IFs) sob controle estatal na atividade bancária brasileira permite 

supor que as reações das IFs à crise financeira, a depender do controlador, podem não ter sido 

as mesmas. Mais que isso, podem ter sido opostas. Fosse no intuito de abrandar os efeitos da 

própria crise, fosse no intuito de compensar a reação dos bancos privados, os bancos públicos 

podem ter agido em sentido contrário ao destes e concorrido para a manutenção do padrão de 

atividade do SFN. Abordando essa questão sob outra perspectiva, Ribeiro e Schiozer (2013, p. 

522) encontraram evidência significativa de que as cessões de crédito, uma alternativa de 

financiamento menos usual que os depósitos, pois envolve apenas bancos, reagiram 

positivamente à restrição de capital de terceiros (depósitos) durante o período da crise 



 
 

 

financeira. Ao contrário do que se observou nas economias mais desenvolvidas, a liquidez 

(depósitos) foi mais afetada que o capital próprio nas economias emergentes e motivou a 

retração do segmento privado na geração de crédito. 

 
Gráfico 1: Comportamento das concessões de crédito com recursos livres, set/2004-set-2012 (R$ milhões) 

 
Fonte: elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil 

 

Embora mais presentes em economias emergentes e em desenvolvimento, onde 

respondem por cerca de 22% dos ativos totais, a existência de bancos públicos não se limita a 

esses países e atinge a proporção de 10% nas economias avançadas (World Bank, 2013, p. 

103), suportando a análise de La Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer (2002, p. 3) de que a 

existência de bancos públicos, embora mais comum em economias menos desenvolvidas, não 

se limita a elas. 

De acordo com dados disponíveis no sítio do BCB, em agosto/2012, havia no SFN um 

total de 138 bancos, dos quais 13 públicos e 125 privados. Esse contingente de bancos 

públicos implica uma participação superior à média internacional, respondendo por cerca de 

23% do PL total do sistema. Mais acentuada, no entanto, é a participação no total dos ativos, 

na ordem de 40%, e nos passivos, 43%, refletindo uma alavancagem mais expressiva que a do 

segmento privado (quadro 1). 

  



 
 

 

Quadro 1: Composição do PL, ATA e captações do SFN, ago-2012 (%) 

 
Fonte: elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil 

 

Partindo desse cenário, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: a crise financeira 

internacional afetou o comportamento do mercado de crédito brasileiro? 

O objetivo do artigo é investigar os efeitos da crise financeira internacional no 

comportamento do mercado de crédito no SFN e nos segmentos de bancos públicos e 

privados. Isso será feito por meio do relacionamento entre variáveis de natureza contábil, 

dado o forte monitoramento pelo BACEN dessas métricas, sendo elas uma variável de fluxo 

de caixa associada ao crédito, a geração de caixa da carteira de crédito, e variáveis que 

expressam o risco de crédito sob diversas perspectivas, como operações vencidas, provisão 

para devedores duvidosos e baixas para prejuízo. A variável de fluxo de caixa e a provisão 

para devedores duvidosos refletem expectativas relacionadas ao comportamento do mercado 

de crédito. As demais variáveis de risco de crédito são controles objetivos da manifestação 

posterior dessas expectativas. 

A análise é conduzida de maneira agregada, nas três vertentes seguintes: i) SFN, que 

reúne a totalidade do sistema bancário; ii) bancos públicos, que reúne as IFs cujo controle é 

estatal; e III) bancos privados, que reúne as IFs cujo controle é privado. Os valores obtidos 

para o SFN correspondem à soma de bancos públicos e privados. 

Este artigo contribui para a literatura em dois aspectos: i) lança luz sobre a dinâmica 

de funcionamento do mercado de crédito de um sistema financeiro caracterizado pela 

magnitude do ativismo estatal na atividade bancária; e ii) utiliza-se de uma variável de fluxo 

de caixa para investigar a repercussão da crise financeira internacional no comportamento 

desse sistema, quando usualmente utilizam-se variáveis de saldo ou estoque. 

O restante do estudo apresenta-se conforme segue. A seção seguinte revisa a literatura 

e formula as hipóteses, discutindo a prociclicidade do sistema financeiro e o ativismo 

governamental na atividade bancária como mecanismo contracíclico, assim como a utilização 

de uma variável de fluxo de caixa, a geração de caixa da carteira de crédito, como termômetro 

da atuação dos bancos na crise e fora dela. A seção três trata dos procedimentos 

metodológicos, envolvendo a definição da amostra, os modelos econométricos e as variáveis 

utilizadas. A seção quatro fornece evidências a partir do método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO). A seção cinco conclui o trabalho, seguida das referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

A prociclicidade do sistema financeiro é objeto de extensa literatura (Bernanke, 

Gertler & Gilchrist, 1999, p. 1345; Borio, Furfine & Lowe, 2001, p. 1), onde a assimetria de 

informação entre credores e devedores é uma explicação comumente oferecida. Segundo ela, 

a conjuntura econômica afeta o valor dos ativos (garantias) e restringe ou amplia a oferta de 

crédito. Dessa forma, uma conjuntura econômica deprimida reduz o valor das garantias e 



 
 

 

restringe a disponibilidade de crédito, mesmo para projetos lucrativos. Menos projetos em 

execução tendem a deprimir ainda mais a economia e desvalorizar adicionalmente as 

garantias, reduzindo o financiamento de projetos ainda mais lucrativos, estabelecendo um 

ciclo vicioso. De outro lado, uma conjuntura favorável aumenta o valor das garantias e facilita 

o acesso ao crédito, mesmo de projetos com menor perspectiva de rentabilidade. Mais 

projetos em execução tendem a estimular adicionalmente a economia e a valorizar ainda mais 

as garantias, viabilizando projetos ainda menos lucrativos, o ciclo virtuoso.  

Segundo Borio et al. (2001, p. 2), uma explicação alternativa para a prociclicidade do 

sistema financeiro reside nas dificuldades de mensuração do risco ao longo do tempo e na 

consequente mensuração inadequada deste pelos participantes do mercado. Revisitando 

Minsky (1986) e Kindleberger (1996), esses autores argumentam que as dificuldades para a 

mensuração do risco levam à sua subestimação em momentos de euforia e à superestimação 

em momentos de depressão. Na euforia, a subestimação do risco reflete-se no crescimento 

excessivamente rápido do crédito, no aumento exagerado no valor das garantias, na redução 

dos spreads e na manutenção de baixos níveis de capital e provisões. Já na depressão, ocorre o 

inverso. Esse comportamento do sistema financeiro amplifica os efeitos do ciclo econômico, 

aumentando sua amplitude e alongando sua duração. 

A provisão para devedores duvidosos (PDD) que espelha a expectativa de perda com a 

carteira de crédito oferece uma ilustração emblemática da prociclicidade do sistema 

financeiro. No SFN, a PDD é regida pela resolução CMN 2682, de 21.12.1999. O referido 

normativo combina duas abordagens distintas para evidenciar quantitativamente a expectativa 

de perda decorrente do risco de crédito: uma subjetiva e outra objetiva. A classificação 

subjetiva abarca as operações em curso normal, enquanto a classificação objetiva lida com as 

operações em atraso. Cada operação de crédito deve ter uma classificação de risco variando 

entre as letras AA, A, B, C, D, E, F, G e H, as quais correspondem a um percentual de 

provisão predeterminado, que varia de 0% a 100%. Como esses percentuais são mínimos, a 

norma autoriza os administradores a constituírem adicionais de provisão para fazer face a 

perdas prováveis na realização dos créditos. De acordo com evidências encontradas na 

literatura (Jia-Liu, 2015, p. 599-600) há, portanto, além do componente objetivo ditado pelo 

atraso, outro subjetivo, expresso na provisão atribuída a operações em curso normal e na 

provisão adicional que refletem a expectativa dos bancos para o comportamento do mercado 

de crédito. Nesse contexto, é razoável supor que a provisão para devedores duvidosos 

antecipe o comportamento dos bancos segundo a percepção de risco que tenham do mercado 

de crédito. O gráfico 2 apresenta o comportamento da PDD para o período de análise do 

estudo. Revela uma convergência gradual para as três vertentes de análise no período pré-

crise e uma divergência no pós-crise. Embora tanto o segmento privado quanto o público 

tenham registrado um aumento na provisão nos doze meses posteriores à crise, a intensidade 

da reação observada no privado foi muito superior à do público, ocorrendo inclusive uma 

inversão de papéis no pré e pós-crise. 

 

  



 
 

 

Gráfico 2: PDD do SFN, IFs públicas e privadas, set-2004-ago-2012, (%) 

 
PDD_SFN = provisão para devedores duvidosos da carteira de crédito do SFN; PDD_PUB = provisão para devedores 

duvidosos da carteira de crédito do segmento de bancos públicos e PDD_PRI = provisão para devedores duvidosos da 

carteira de crédito do segmento de bancos privados. 

Fonte: elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil 

 

Nesse ambiente, e levando-se em conta a ineficácia dos instrumentos clássicos de 

política monetária para devolver tração ao mercado de crédito (Mishkin, 2010, p.10), a 

existência de políticas contracíclicas complementares mostra-se necessária. Diferentemente 

das economias desenvolvidas, os países emergentes lançaram mão da ação de bancos oficiais 

e minimizaram os efeitos da contração do crédito privado, com implicações positivas sobre a 

retomada do dinamismo de suas economias (World Bank, 2013, p. 102). A adoção dessa 

estratégia complementar e os resultados positivos observados renovaram o interesse sobre o 

papel do ativismo estatal na intermediação financeira (Cunha, Lélis & Lopes, 2015, p. 2) e 

concordam com Micco e Panizza (2006, p. 250) que encontraram evidências de que a atuação 

dos bancos públicos no mercado de crédito é menos pró-cíclica que a de bancos privados e 

que, além disso, sua atuação concorre para “alisar” o mercado de crédito, atenuando os efeitos 

do ciclo econômico. 

De acordo com Stiglitz (1993, p. 32), em economias menos desenvolvidas, as 

alternativas de crédito privadas oferecem um conjunto limitado de possibilidades de acesso a 

financiamento, uma vez que os mercados de capitais e acionários não são suficientemente 

desenvolvidos e os bancos privados privilegiam a liquidez, optando por operações de crédito 

de curto prazo e menor risco. O papel dos bancos públicos corrigiria essa falha de mercado e 

supriria o crédito necessário às operações de longo prazo e maior risco, bem como àquelas de 

elevado retorno social. 

No Brasil, a ação governamental no mercado de crédito dá-se por meio da atuação de 

bancos públicos e de créditos direcionados. Historicamente, o papel dos bancos públicos 

centrava-se na concessão de créditos direcionados, fosse diretamente, fosse por meio de 

agentes financeiros, sendo a originação primária do crédito feita a partir de um banco público. 

Como exemplo, têm-se os financiamentos de projeto (longo prazo) e de exportações a cargo 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o financiamento 

agrícola a cargo do Banco do Brasil. O crédito direcionado pratica taxas subsidiadas e é de 

baixo interesse para o segmento bancário privado.  



 
 

 

Contudo, a ação dos bancos públicos no Brasil não se limita ao crédito direcionado, 

abrangendo também o crédito livre. Nesse sentido, parte do segmento de bancos públicos 

concorre diretamente com os bancos privados e pode assumir o papel destes em momentos de 

contração do crédito. Isso ocorreu no desdobramento da crise, quando o papel dos bancos 

públicos no Brasil avançou para além do crédito livre, envolvendo, inclusive, a aquisição de 

participações acionárias em bancos privados
1
. 

A análise do comportamento bancário usualmente envolve índices construídos a partir 

de saldos ou estoques. Nesse estudo, inova-se ao utilizar como variável dependente um índice 

construído a partir de uma variável de fluxo de caixa como proxy para o comportamento do 

mercado de crédito.  

Informações de fluxo de caixa há muito vem sendo apontadas como essenciais aos 

usuários. O normatizador norte-americano definiu como objetivo primeiro das demonstrações 

financeiras “fornecer informação que ajude investidores, credores e demais a avaliar os 

montantes, a tempestividade e a incerteza dos fluxos de caixa futuros do negócio”
2
. A 

literatura em torno de variáveis e métodos que permitam a estimação de fluxos de caixa é 

farta (Bowen, Burgstahler & Daley, 1986) e revela a importância da informação de cunho 

essencialmente financeiro. 

Ao contrário do saldo da carteira de crédito, uma variável de estoque disponível, a 

geração de caixa da carteira de crédito, variável de fluxo de caixa adotada nesse estudo, é 

menos sujeita ao efeito dos juros. Revela o montante financeiro líquido aplicado (se negativa) 

ou removido (se positiva) da carteira de crédito no período. É, portanto, sinalização 

inequívoca do apetite a risco da IF, revelando suas expectativas quanto ao comportamento do 

mercado de crédito. Nessa linha, deve mostrar-se sensível em momentos de crise (euforia), 

quando as expectativas se deterioram (florescem), revelando-se útil para a análise dos 

momentos de inflexão representados pela crise e posterior recuperação. 

Sendo o SFN integrado por IFs estatais e privadas, a investigação da geração de caixa 

da carteira de crédito desses segmentos antes e depois da crise financeira pode oferecer 

respostas mais precisas ao problema de pesquisa. Dessa forma, as hipóteses formuladas para o 

estudo são: 

H1: Segundo a geração de caixa da carteira de crédito, o comportamento do SFN foi 

afetado pela crise financeira internacional. 

H2: Segundo a geração de caixa da carteira de crédito, o comportamento do segmento 

de bancos estatais foi afetado pela crise financeira internacional. 

H3: Segundo a geração de caixa da carteira de crédito, o comportamento do segmento 

de bancos privados foi afetado pela crise financeira internacional. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Seleção da Amostra 

Os dados primários utilizados nesta pesquisa são saldos de rubricas contábeis do Plano 

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)
3
 de cada um dos bancos 

ativos na janela de análise, os quais foram agregados em SFN e segmentos públicos ou 

privados segundo a natureza jurídica do acionista controlador. 

                                                 
1
 O Banco do Brasil adquiriu 50% (sem o controle) do Banco Votorantim; a Caixa Econômica Federal adquiriu 

50% (sem o controle) do Banco Panamericano. Ambos os negócios foram feitos na esteira da crise financeira de 

2008. 
2
 Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 - Objectives of Financial Reporting by Business 

Enterprises, pp. 25. 
3
 No Brasil, as instituições financeiras devem submeter ao BCB informações contábeis observando um plano de 

contas comum a todo o sistema financeiro, o Cosif. 



 
 

 

Foram coletadas séries temporais com 96 observações mensais (2004:09 a 2012:08) 

centradas na crise financeira internacional (arbitrada em 2008:09, mês da quebra do banco de 

investimentos Lehman Brothers), de sorte que há 48 observações mensais anteriores à crise 

(2004:09 a 2008:07) e outras 48 a partir da crise (2008:09 a 2102:08). Os dados foram 

extraídos do sítio do BCB. 

Os dados foram arranjados em três versões, todas elas agregadas: i) SFN, que reúne a 

totalidade do sistema bancário; ii) públicos, que reúne as IFs cujo controle é estatal; e iii) 

privados, IFs cujo controle é privado. Os valores obtidos para o SFN correspondem à soma de 

públicos e privados. A informação de controle foi também obtida a partir do sítio do BCB. 

Os dados coletados foram combinados de modo a originar variáveis de fluxo de caixa 

e de estoque ou saldo. A variável de fluxo de caixa utilizada no estudo foi elaborada segundo 

a metodologia abaixo, a qual expurga da variação de um dado saldo contábil, no caso do 

estoque de crédito, o efeito do resultado, restando apenas a componente financeira ou o fluxo 

de caixa: 

                          
Reescrevendo, tem-se: 

                         (1) 

Onde: 

FLC: fluxo de caixa gerado pelo ativo 

SC: saldo contábil do ativo 

Rec: receitas apropriadas sobre o ativo 

Des: despesas reconhecidas sobre o ativo 

 

3.2 Modelos Econométricos 

De maneira a testar a validade das hipóteses formuladas, foi conduzida uma análise 

empírica a partir do método dos mínimos quadrados (MQO), envolvendo um total de três 

modelos, um para cada hipótese, os quais são desdobramentos de um modelo geral, segundo 

cada uma das agregações efetuadas, conforme segue. 

 
CRED_CFLOWt = α + β1OP_VENCt + β2PDDt + β3W_OFFt+12 + β4D_CRISISt + εt 

 

(1) CRED_CFLOW_SFNt = α + β1OP_VENC_SFNt + β2PDD_SFNt + β3W_OFF_SFNt+12 +  

β4D_CRISISt + εt 

 

(2) CRED_CFLOW_PUBt = α + β1OP_VENC_PUBt + β2PDD_PUBt + β3W_OFF_PUBt+12 + 

β4D_CRISISt + εt 

 

(3) CRED_CFLOW_PRIt = α + β1OP_VENC_PRIt + β2PDD_PRIt + β3W_OFF_PRIt+12 + 

β4D_CRISISt + εt 

 

A variável CRED_CFLOW, a geração de caixa líquida da carteira de crédito, é a 

variável dependente utilizada no estudo. Sua natureza financeira sugere sensibilidade ao 

período de crise definido no estudo, uma vez que a piora na percepção do risco deve levar à 

restrição de novas concessões de crédito e à preferência pelos recebimentos, produzindo um 

relacionamento positivo com a crise. 

 

3.3 Definição das Variáveis 

As variáveis selecionadas para o estudo encontram-se detalhadas abaixo. Espera-se um 

relacionamento positivo entre as variáveis de risco de crédito (OP_VENC, PDD e W_OFF) e 



 
 

 

CRED_CFLOW. A maior (menor) geração de caixa a partir da carteira de crédito reflete o 

menor (maior) apetite a risco de crédito e deverá implicar maior (menor) inadimplência 

(OP_VENC), provisão (PDD) e baixa para prejuízo (W_OFF).  

Geração de caixa líquida da carteira de crédito (CRED_CFLOW): escalonada pelo saldo 

da carteira de crédito do mês, assume valores positivos quando ocorrem reembolsos líquidos 

(reembolsos maiores que desembolsos) e negativos quando ocorrem desembolsos líquidos 

(desembolsos maiores que reembolsos). A variável foi obtida a partir da equação 1, 

combinando rubricas contábeis do Cosif, conforme abaixo. 

CRED_CFLOWt = (1.6.0.00.00-1t – 1.6.0.00.00-1t-1 + 7.1.1.00.00-1t + 7.1.9.20.00-9t + 

7.1.9.90.30-7t – 8.1.8.30.30-9t) ÷ 1.6.0.00.00-1t 

Em que: 

1.6.0.00.00-1 : Operações de crédito; 

7.1.1.00.00-1: Rendas de operações de crédito; 

7.1.9.20.00-9: Recuperação de créditos baixados como prejuízo 

7.1.9.90.30-7: Reversão de provisões operacionais – Operações de crédito em liquidação 

duvidosa 

8.1.8.30.30-9: Despesas de provisões operacionais – Provisões para operações de crédito 

Operações de crédito vencidas (OP_VENC): escalonada pela carteira de crédito no mês 

anterior, reflete o estoque de crédito com atraso superior a quinze dias. É uma medida objetiva 

da inadimplência da carteira de crédito, ao contrário da PDD que contém um componente de 

expectativas de perdas ainda não materializadas. 

Provisão para Devedores Duvidosos na carteira de crédito (PDD): corresponde ao saldo 

de PDD (cosif 1.6.9.00.00-8) escalonado pelo estoque de crédito do período (cosif 

1.6.0.00.00-1, acrescido da própria PDD, cosif 1.6.9.00.00-8). Reflete o somatório de perdas 

incorridas e esperadas com a carteira de crédito. A PDD embute um componente 

expectacional que revela a percepção de risco do sistema financeiro em relação ao 

comportamento do mercado de crédito.  

Créditos Baixados a Prejuízo (W_OFF): corresponde ao fluxo de operações de crédito 

baixadas a prejuízo escalonado pelo estoque de crédito do período. A variável foi defasada em 

12 meses de modo a capturar a exigência normativa de que apenas créditos em atraso há 360 

dias devem ser removidos do ativo com a correspondente baixa de provisão. A variável foi 

obtida a partir da retirada de todo o fluxo de recuperação de crédito, reversão de PDD e PDD 

retificadora do ativo da despesa de PDD reconhecida no mês, conforme formulação abaixo. 

W_OFFt = 8.1.8.30.30-9t – 7.1.9.20.00-9t – 7.1.9.90.30-7t - (1.6.9.00.00-8t - 1.6.9.00.00-8t-1) 

Onde: 

8.1.8.30.30-9: Despesas de provisões operacionais – Provisões para operações de crédito 

7.1.9.20.00-9: Recuperação de créditos baixados como prejuízo 

7.1.9.90.30-7: Reversão de provisões operacionais – Operações de crédito em liquidação 

duvidosa 

1.6.9.00.00-8: Provisão para operações de crédito 

Dummy para a crise financeira (D_CRISIS): assume valor 1 nos doze meses contados a 

partir do evento assumido como marco zero da crise financeira internacional, a quebra do 

banco de investimentos Lehman Brothers (2008:09 a 2009:08), e zero em todos os demais. 

Para o segmento privado, é esperado um relacionamento positivo com CRED_CFLOW, 

refletindo a piora na percepção de risco e o consequente aumento da geração de caixa da 

carteira de crédito quando do evento de crise. Para o segmento de bancos públicos, espera-se 

um relacionamento negativo entre a dummy de crise e CRED_CFLOW em consequência do 

papel contracíclico exercido por esse segmento. Já para o SFN, o resultado dependerá de qual 

segmento prevalecerá sobre o outro.  



 
 

 

Como pré-requisito para realizar as estimações, as séries foram avaliadas quanto à 

existência de raízes unitárias, por meio dos testes Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-

Perron (PP) e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) e atenderam aos requisitos de 

estacionariedade necessários à realização da análise com séries temporais. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Esta seção está dividida em análise descritiva e análise econométrica, conforme a 

natureza do procedimento adotado. 

 

4.1 Análise Descritiva 

A tabela 1 e o gráfico 3 apresentam o comportamento agregado do SFN e de seus 

segmentos público e privado em torno do epicentro da crise financeira, o qual foi arbitrado 

neste estudo como a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, em 09:2008. No 

período pré-crise, o comportamento da geração de caixa das carteiras de crédito dos 

segmentos público e privado, embora com intensidades distintas, observa o mesmo sinal: 

positivo (negativo), quando os reembolsos (desembolsos) totais são maiores que os 

desembolsos (reembolsos) totais. Já nos doze meses posteriores à crise, o comportamento dos 

segmentos público e privado é oposto e de magnitude sensivelmente maior. Enquanto o 

segmento privado gera caixa a partir da carteira de crédito, reduzindo sua exposição em 

concordância com a literatura sobre o assunto (Ivashina & Scharfstein, 2010, p. 323-324), o 

segmento público injeta caixa na carteira de crédito, aumentando sua exposição. O segmento 

de bancos públicos atuou contraciclicamente e compensou parcialmente o efeito da fuga do 

segmento de bancos privados dos ativos de crédito, evidenciado pela ligeira variação no 

comportamento agregado do SFN. 

 
Tabela 1: Geração de caixa da carteira de crédito, SFN, IFs públicas e privadas, set-2004-ago-2012 (R$) 

 
Fonte: elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil 

 
Gráfico 3: Geração de caixa da carteira de crédito, SFN, IFs públicas e privadas, set-2004-ago-2012, (%) 



 
 

 

 
Cred_Cflow_SFN = geração de caixa da carteira de crédito do SFN; Cred_Cflow_Púb = geração de caixa da carteira de 

crédito do segmento de bancos públicos; Cred_Cflow_Pri = geração de caixa da carteira de crédito do segmento de bancos 

privados. 

Fonte: elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil. 

 

O estudo de Crummenerl, Heldt e Koziol (2014, p. 176) sustenta que, num cenário de 

restrição de crédito, a originação de um novo crédito pode ser realizada ou rejeitada a 

depender da expectativa de cada IF em relação à sua própria carteira de créditos. Dessa forma, 

os segmentos privado e público do SFN podem apresentar comportamentos distintos, em 

função de sua percepção de risco. 

A tabela 2 e o quadro 2 detalham as estatísticas descritivas e o comportamento das 

variáveis utilizadas na análise. Praticamente todas as variáveis nos três grupamentos 

utilizados apresentam flutuações significativas no período de doze meses arbitrado para a 

crise financeira. 

 
Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis 

  Média Mediana Desvio-Padrão 

CRED_CFLOW_SFN -0.000784 -0.001030 0.007936 

CRED_CFLOW_PUB -0.005115 -0.004096 0.011222 

CRED_CFLOW_PRI 0.002475 0.001212 0.010434 

OP_VENC_SFN 0.055027 0.054332 0.006294 

OP_VENC_PUB 0.035704 0.035200 0.005414 

OP_VENC_PRI 0.073472 0.071717 0.012966 

PDD_SFN 0.060698 0.060500 0.005769 

PDD_PUB 0.058313 0.058000 0.011808 

PDD_PRI 0.062969 0.062000 0.007974 

W_OFF_SFN 0.002177 0.002162 0.001474 

W_OFF_PUB 0.001239 0.001043 0.003914 

W_OFF_PRI 0.003007 0.002795 0.001286 
Fonte: elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil 

 

  



 
 

 

Quadro 2: Comportamento das variáveis, setembro-2004-ago-2012 (%) 
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Fonte: elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil 

 

4.2 Análise Econométrica 

As regressões foram submetidas às seguintes avaliações de diagnóstico: i) Teste 

RESET de Ramsey, para verificar a existência de erro de especificação na forma funcional; ii) 

Teste ARCH para verificar a existência de heterocedasticidade condicional nos resíduos; e iii) 

Teste de Breusch-Godfrey-LM para verificar a existência de correlação serial nos resíduos. 

Como não foram detectadas heterocedasticidade nem autocorrelação nos resíduos, as 

regressões dispensaram procedimentos de correção. 

 

  



 
 

 

Tabela 3: Resultados das estatísticas estimadas e dos testes de estabilidade e 

heterocedasticidade e autocorrelação dos resíduos 

  

Variável dependente: CRED_CFLOW 

 

  

Modelo 1.1 Modelo 1.2 Modelo 1.3 

 

 

Variáveis 

Independentes 

SFN 

(Erro padrão) 

[Estatística t] 

PÚBLICOS 

(Erro padrão) 

[Estatística t] 

PRIVADOS 

(Erro padrão) 

[Estatística t] 

 

 

OP_VENC -0.4583 *** 0.0177   -0.6809 *** 

 

 

  (0.1393)   (0.2710)   (0.1501)   

 

 

  [-3.2888]   [0.0655]   [-4.5354]   

 

 

PDD 0.7514 *** 0.2748 ** 1.1593 *** 

 

 

  (0.1601)   (0.1217)   (0.2554)   

 

 

  [4.6932]   [2.2565]   [4.5391]   

 

 

W_OFFΨ 0.8537 * 0.1649   2.2950 *** 

 

 

  (0.5017)   (0.2699)   (0.7616)   

 

 

  [1.7013]   [0.6111]   [3.0131]   

 

 

D_CRISIS 0.0002   -0.0111 *** 0.0063 ** 

 

 

  (0.0024)   (0.0033)   (0.0031)   

 

 

  [0.1052]   [-3.3856]   [2.0213]   

 

 

C -0.0230 *** -0.0205 *** -0.0281 *** 

 

 

  (0.0089)   (0.0072)   (0.0081)   

 

 

  [-2.5827]   [-2.8323]   -3.4518   

 

 

R2 0.23   0.20   0.40   

 

 

R2ajustado 0.20   0.16   0.37   

 

 

Prob (F-statistic) 0.00   0.00   0.00   

 

 

Quantidade de observações 96   96   96   

 

 

Legendas: *, **, *** significante a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
Ψ Variável defasada em 12 meses. 

  

À exceção da variável OP_VENC, os resultados obtidos sugerem uma relação 

consistente e esperada entre a geração de caixa da carteira de crédito, as variáveis de risco de 

crédito e o período de crise. Quanto às variáveis associadas ao risco de crédito, observa-se 

uma convergência entre os resultados obtidos para o SFN e para o segmento de bancos 

privados, indicando uma prevalência do comportamento destes em relação ao do segmento de 

bancos públicos, que não apresenta a mesma concordância. Os resultados encontrados 

apontam para um comportamento da geração de caixa do segmento privado compatível com 

os indicadores de risco, sejam objetivos, sejam subjetivos, utilizados no modelo. Uma piora 

no risco de crédito leva a um aumento na geração de caixa da carteira, compatível com uma 

redução no apetite por risco de crédito. O mesmo não pode ser afirmado com relação ao 

segmento de bancos públicos. Os resultados encontrados são dúbios, ora significativos, ora 

não, insinuando um comportamento errático da geração de caixa da carteira de crédito em 

relação ao risco de crédito. 

Analisando individualmente as variáveis, o relacionamento entre CRED_CFLOW e 

OP_VENC é conflitante e pouco esclarecedor. Enquanto significativo e negativo para o SFN 

(-0,4583, t=-3,2888) e para o segmento de bancos privados (-0,6809, t=-4,5354) é positivo, 

mas não significativo para o segmento de bancos públicos. Não é o resultado esperado, uma 

vez que a maior (menor) geração de caixa da carteira de crédito deveria implicar maior 

(menor) inadimplência e, portanto, um relacionamento positivo. 

O relacionamento positivo e significativo entre CRED_CFLOW e PDD manifesta-se 

nas três abordagens analisadas e é consistente com a expectativa quanto ao comportamento do 

mercado de crédito embutida nesta variável. Diferentemente da variável OP_VENC, que 



 
 

 

registra objetivamente o estoque de crédito vencido, a variável PDD expressa a expectativa de 

perda para a carteira de crédito e conjuga valores objetivos, derivados de eventos de default, 

como o atraso, e subjetivos, derivados das expectativas dos bancos quanto ao comportamento 

futuro do mercado de crédito (Jia-Liu, 2015, p. 599-600). Dessa forma, um aumento 

(diminuição) na geração de caixa da carteira de crédito é compatível com um aumento 

(diminuição) na percepção de risco da carteira de crédito ou um aumento (diminuição) da 

PDD, segundo as expectativas dos agentes bancários para o comportamento esperado do 

crédito. Os resultados encontrados para o SFN (0,7514, t=4.6932), bancos privados (1.1593, 

t=4.5391) e bancos públicos (0.2748, t=2.2565) corroboram a análise. 

A variável W_OFF, defasada em doze meses, apresenta relacionamento positivo e 

significativo com a variável CRED_CFLOW para o SFN (0,8537, t=1.7013) e para o 

segmento privado (2.2950, t=3.0131). Tal sugere que o aumento (diminuição) na geração de 

caixa da carteira de crédito é explicado por um aumento (diminuição) no percentual da 

carteira baixado para prejuízo doze meses depois, confirmando, um ano depois, a piora na 

percepção de risco verificada.  

A não significância do relacionamento entre as variáveis OP_VENC e W_OFF e a 

variável dependente para o segmento de bancos públicos permite inferir que a ação 

contracíclica por eles desempenhada, embora contrária à expectativa de piora do mercado de 

crédito, não resultou na materialização de perdas relevantes na carteira de crédito. Analisando 

os eventos em retrospecto, a reação do segmento privado à crise mostrou-se exagerada e pode 

ter transferido ao segmento público parte de sua clientela saudável. Esse resultado não 

concorda com Cornett, Guo, Khaksari e Tehranian (2010, p. 93) que compararam a 

performance bancária de bancos públicos e privados em período que abrange a crise asiática e 

concluíram que a qualidade do crédito nos bancos públicos mostrou-se pior que nos bancos 

privados. 

Considerando a variável dummy para o período de crise (D_CRISIS), os resultados são 

interessantes. De um lado, não foi encontrada significância para o SFN, apontando para uma 

repercussão desprezível da crise no comportamento do mercado de crédito brasileiro, segundo 

a geração de caixa das carteiras. Esse resultado rejeita H1. Por outro lado, os resultados para 

os segmentos público e privado são significativos e opostos, revelando comportamentos 

contrários e equilibrados dos segmentos, os quais resultaram em efeito nulo no SFN. 

Enquanto o segmento privado reagiu à crise aumentando a geração de caixa da carteira, 

concordando com a piora na percepção de risco do mercado (Chan-Lau & Chen, 1998, p. 4), o 

segmento público atuou em sentido oposto, injetando caixa no mercado de crédito, a despeito 

da piora na percepção de risco. Tal atitude sugere a presença de uma influência externa, 

possivelmente o ativismo governamental na atividade bancária, determinando uma postura 

contracíclica no mercado de crédito. Tais resultados confirmam H2 e H3. 

 

5 CONCLUSÕES 

Este estudo investigou os efeitos da crise financeira mundial na mudança do 

comportamento do crédito no SFN por meio da análise de bancos públicos e privados. 

Do ponto de vista da geração de caixa da carteira de crédito, não houve repercussão da 

crise financeira internacional no SFN, considerado de forma agregada. Essa aparente 

neutralidade, contudo, oculta a intensa fricção de comportamentos opostos entre os segmentos 

público e privado que o compõem. Dessa forma, a ausência de repercussão que a análise 

empírica sustenta é antes fruto de uma resultante nula de forças intensas e opostas que o 

resultado de um comportamento errático dos segmentos analisados. Segundo seus 

componentes público e privado, o SFN mostrou-se sensível à crise e o equilíbrio nas ações 

desses segmentos concorreu para a manutenção de sua estabilidade. 



 
 

 

Em que pese os segmentos público e privado terem apresentado percepções de risco 

alinhadas e concordantes com a literatura (Jia-Liu, 2015, p. 599-600), embora com diferentes 

ênfases, como sugerem a significância e o sinal da PDD, em tudo o mais diferiram. De um 

lado, o segmento privado ajusta seu apetite a crédito ao risco de crédito que reporta, 

corroborando a literatura (Chan-Lau & Chen, 1998, p. 4); de outro, o segmento público 

mostra-se ambíguo e não há relações claras entre o risco de crédito reportado, seja por 

operações vencidas, seja por baixas para prejuízo, sugerindo um agente externo a definir seu 

apetite a crédito. Por todo o exposto, é razoável concluir que a ação contracíclica do segmento 

de bancos públicos no mercado de crédito encontra justificativa no esforço do estado por 

conter os danos causados pela crise financeira internacional e pela reação dos bancos privados 

a ela. O esforço foi bem sucedido, uma vez que o Brasil foi dos países menos afetados pela 

crise nos meses que a ela se seguiram e os bancos públicos não apresentaram comportamento 

de perdas com crédito acima das médias históricas. Esse resultado discorda de Cornett et al 

(2010, p. 93), cujas evidências apontam para uma qualidade inferior para o crédito concedido 

por bancos públicos após a crise asiática.  

A utilização de variáveis de fluxo de caixa, ao invés de saldos contábeis, oferece uma 

perspectiva diferente acerca do comportamento do objeto de estudo. A metodologia utilizada 

na elaboração da variável não é complexa, pode ser generalizada para qualquer outro saldo 

contábil e oferece uma informação mais próxima do evento econômico que a informação de 

estoque, normalmente utilizada. 

A coexistência de dois subsistemas financeiros com reações tão díspares sugere 

possibilidades de pesquisa interessantes e aponta para limitações desse estudo. As reações, 

tanto no segmento de bancos privados como no de bancos públicos, podem não ter sido 

homogêneas, abrindo a possibilidade de novos subsistemas. Há diferenças de porte, de nicho 

de atuação e de complexidade cuja análise pode enriquecer o quadro que apenas se descortina 

a partir desse estudo. Uma análise agregada limita o alcance das conclusões, enquanto uma 

análise de dados em painel permitiria agrupar os dados com mais liberdade. 
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