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Resumo

O principal objetivo do presente trabalho foi verificar se a crise econômica e política que se iniciou ao término de 2014 no Brasil afetou
a carteira de crédito dos bancos do país. Uma diminuição na oferta de crédito poderia evidenciar uma maior proximidade da atual crise
com o a vivida em 2008 denominada crise do subprime. Para atingir tal objetivo foram calculados os saldos médios das carteiras de
crédito dos anos de 2013, 2014 e 2015 e realizado o teste de Wilcoxon para a comparação entre elas, sendo que como base de dados foi
utilizado o repositório de balancetes das instituições financeiras do Banco Central do Brasil (BACEN) disponibilizado em seu portal
virtual. Após a realização do teste chegou-se à conclusão de que as carteiras de crédito dos bancos brasileiros sofreram um aumento no
período estudado, o que pode vir a significar que o setor não tenha sido afetado negativamente pela crise no período ou que pelo menos
seus reflexos não o tenha impactado ainda. Muitos são os fatores que podem ter contribuídos para tais resultados, como as medidas
tomadas pelo governo para manter a estabilidade na economia, o crescimento constante do crédito nos últimos anos e a atuação do
BNDES.
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Resumo 

 

O principal objetivo do presente trabalho foi verificar se a crise econômica e política que se 

iniciou ao término de 2014 no Brasil afetou a carteira de crédito dos bancos do país. Uma 

diminuição na oferta de crédito poderia evidenciar uma maior proximidade da atual crise com 

o a vivida em 2008 denominada crise do subprime. Para atingir tal objetivo foram calculados 

os saldos médios das carteiras de crédito dos anos de 2013, 2014 e 2015 e realizado o teste de 

Wilcoxon para a comparação entre elas, sendo que como base de dados foi utilizado o 

repositório de balancetes das instituições financeiras do Banco Central do Brasil (BACEN) 

disponibilizado em seu portal virtual. Após a realização do teste chegou-se à conclusão de que 

as carteiras de crédito dos bancos brasileiros sofreram um aumento no período estudado, o 

que pode vir a significar que o setor não tenha sido afetado negativamente pela crise no 

período ou que pelo menos seus reflexos não o tenha impactado ainda. Muitos são os fatores 

que podem ter contribuídos para tais resultados, como as medidas tomadas pelo governo para 

manter a estabilidade na economia, o crescimento constante do crédito nos últimos anos e a 

atuação do BNDES. 
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Abstract 

 

The main objective of this study was to verify if the economic and political crisis that began at 

the end of 2014 in Brazil affected the loan portfolio of the country's banks. A decrease in 

credit supply could show greater proximity of the current crisis with the lived in 2008 called 

the subprime crisis. To achieve this goal we calculated the average balances of the loan 

portfolios of the years 2013, 2014 and 2015 and held the Wilcoxon test for comparison 

between them, and as a database was used the balance sheets repository of financial 

institutions Bank Central of Brazil (BCB) available in your virtual portal. After the test came 

to the conclusion that the Brazilian banks' loan portfolios were increased during the study 

period, which might mean that the sector has not been negatively affected by the crisis in the 

period or at least your reflexes It has not impacted yet. There are many factors that may have 

contributed to these results, the measures taken by the government to maintain stability in the 

economy, credit steady growth in recent years and the performance of the BNDES. 
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1 – Introdução 

 

Atualmente o Brasil vive um momento de incertezas econômicas e políticas. Muitos 

foram os fatores que contribuíram para essa situação como os resultados da operação Lava a 

Jato realizada pela polícia que teve seu início em 2009 com a investigação de crimes ligados a 

lavagem de recursos tendo sua primeira fase ostensiva em 17 de março de 2014 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL). 

Ao longa de tal operação que se estende até o momento de publicação do presente 

trabalho ocorreram diversas prisões que geraram os mais diversos impactos políticos e 

econômicos, algumas delas são a do doleiro Alberto Youssef, dos diretores da Petrobras Paulo 

Roberto da Costa, Nestor Cerveró e Jorge Zelada, dos presidentes da Odebrecht e da Andrade 

Gutierrez Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo, do senador Delcídio do Amaral, 

do banqueiro André Esteves e do ex-ministro José Dirceu (UOL NOTÍCIAS, 2015). 

Além disso, é de conhecimento comum que mais recentemente houveram dois fatos 

relevantes em 2016 sendo eles o impeachment da presidente Dilma Rousseff e do presidente 

da câmara Eduardo Cunha. Estes fatores apesar de não estarem contidos no intervalo de 

tempo estudado no presente trabalho demonstram o nível de instabilidade no qual o país se 

encontra. 

Essa crise política causou diversos tipos de incertezas no cenário econômico brasileiro, 

para exemplificar esse problema temos que, segundo o portal G1 de notícias, em 2015 duas 

das grandes agências de risco rebaixaram o grau de investimento do Brasil, sendo que a 

restante publicou nota de revisão para possível rebaixamento. 

Nesse contexto, muitos podem ser os efeitos causados no setor bancário como 

problemas de captação de recursos, aumento da inadimplência, dificuldades da manutenção de 

sua liquidez, entre outros. Sendo que parte desses fatores estão profundamente ligados com os 

créditos concedidos pela instituição, tal temática será mais profundamente abordada ao longo 

do presente trabalho. 

Outro fator relevante a ser considerado é que os problemas enfrentados pelo mercado 

financeiro podem vir a afetar a economia em sua totalidade, como pôde ser visto na crise de 

2008, que teve seu estopim atribuído à crise do subprime, uma modalidade de empréstimos de 

segunda linha (Almeida at al, 2012). 

Entender o funcionamento das crises e seus impactos nos auxilia a compreender a 

economia de forma mais ampla, assim como nos permite traçar planos e metas que possam vir 

a ser utilizados para que evitemos tais situações no futuro. 

Almeida at al (2012, p. 90) afirma que após a crise de 2008: 
Foi possível perceber um aspecto de transição na postura da supervisão bancária sugerida 

pelo Comitê da Basiléia, quando se trata de uma mudança de processo tutorial, observado 

no primeiro acordo, para um grande incentivo à Auto-Regulação. Também é importante 

evidenciar um fomento a uma postura diferenciada por parte das instituições financeiras no 

que trata sobre a disciplina de mercado, ao qual devem tomar atitudes voltadas para a 

evidenciação e proteção de seus investidores. 

Por outro lado, Ferraz (2013, p. 100) ressalta que: 
[...]a crise e sua superação não eliminaram, e por vezes até reforçaram problemas 

estruturais da economia, como procuramos mostrar, tais como a inserção pouco dinâmica 

no comércio internacional e redução relativa, ainda moderada, do papel da indústria no 

conjunto da economia. Nesse caso as políticas conjunturalmente eficientes não foram 

capazes, e de resto não eram desenhadas para superar tais questões estruturais 

Apesar disso Mtijascic at al (2009, p. 31) afirma que “dado o agravamento da crise, 

muitos países passaram a adotar políticas mais ativas no intuito de minimizar os efeitos sobre 

suas economias”.  

Nesse contexto, o presente estudo busca investigar os reflexos da crise econômica no 

mercado financeiro brasileiro. Para tanto, o objetivo principal do presente trabalho é verificar 
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se a crise econômica e política que se iniciou ao término de 2014 no Brasil afetou a carteira de 

crédito dos bancos do país. 

Os fatos que causaram o presente cenário na economia, assim como muitos dos seus 

principais efeitos ainda são desconhecidos, isso se dá pela atualidade dos eventos, o que 

justifica os estudos voltados para tais questões. 

Por fim, o setor bancário brasileiro é de grande relevância para a economia do país, 

logo entender como a crise o tem afetado nos ajudará a entender seus principais reflexos no 

mercado em geral e talvez permitirá que as instituições financeiras saibam o que esperar em 

um cenário de incerteza política como o atual. 

 

2 – Fundamentação Teórica 

 

2.1 – Crises Financeiras 

Muitas foram as crises financeiras que assolaram o mundo com o passar dos anos, 

sendo que muitas delas afetaram a economia de diversas maneiras diferentes, em lugares 

diferentes e em momentos diferentes. 

Segundo Cunha (2002, p. 222) temos que: 
Em uma perspectiva histórica, é possível perceber-se a recorrência de episódios de crise 

financeira, envolvendo tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. Há, 

portanto, crises em distintos ambientes institucionais e sob diferentes bases econômicas e 

contextos conjunturais. 

Ao longo do tempo foram criadas diversas medidas para tentar conter tais eventos, 

muitas delas ligadas ao setor financeiro. 

Em 1930 foi implantado um alto nível de regulação no setor bancário, tal fato foi uma 

consequência da crise de 1929 que abalou seriamente o sistema financeiro. Tais medidas 

foram tomadas a fim de evitar a ocorrência de crises sistêmicas o que diminuiria o risco de um 

colapso relacionado aos depósitos à vista (CAMARGO, 2009). 

É importante ressaltar que a partir de 1970 foi dado início ao uma série de medidas 

desregulamentadoras que tiveram como objetivo flexibilizar o mercado bancário, o que 

permitiu o processo de internacionalização dos bancos no Brasil (CAMARGO, 2009). 

Cunha (2002, p. 222) afirma que “A teoria econômica convencional costuma trabalhar 

os episódios de crises financeiras como resultado de fragilidades nos fundamentos 

econômicos e/ou institucionais, especialmente quando nos países periféricos”. 

É de conhecimento comum que em 2008 houve o início da crise do subprime que 

impactou diretamente o sistema financeiro do Estudos Unidos resultando na falência do banco 

Lehman Brothers, além de afetar gravemente diversas outras instituições. 

Alberton at al (2011, pag. 56) explicam que: 
A crise financeira de 2008 teve a sua “bolha” estourada inicialmente nos Estados Unidos 

decorrente da falta de liquidez dos títulos do mercado imobiliário chamados “subprimes” 

(hipotecas de alto risco), crédito para quem não tem, que são títulos referentes à modalidade 

de empréstimos de segunda linha do país. 

O impacto do ocorrido foi tamanho que embora tenham ocorrido amplas injeções de 

liquidez das autoridades monetárias dos países desenvolvidos, os mercados interbancários 

continuavam a não funcionar (Borça Junior e Torres Filho, 2008). 

Segundo Almeida at al (2012, p. 90) a crise de 2008 também teve efeitos no Brasil: 
Percebeu-se uma grande influência do Risco de Crédito na composição dos Riscos das 

Instituições Financeiras Nacionais. Risco este intensificado após o impacto da crise, fato 

justificável diante da dificuldade na obtenção de crédito externo. 

A atual crise política que vivemos, apesar de não possuir suas raízes no sistema 

financeiro, poderia vir a afetar a performance dos bancos nesse período. Principalmente 

quando levado em conta algumas das conclusões de Ferraz (2013, p. 97) a despeito dos efeitos 

da crise do subprime no Brasil: 
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Os resultados encontrados sugerem que houve, de fato, alguns elementos que contribuíram 

para amortecer os impactos da crise, entre os quais as políticas anticíclicas adotadas e o 

padrão de crescimento com melhora da distribuição de renda que começou a se consolidar 

desde 2003. 

Um exemplo de como fatores distintos podem afetar o setor é citado por Camargo 

(2009, pag. 14): 
As crises de balanço de pagamentos dos países emergentes, no final dos anos 90, 

forneceram argumentos para que o FMI aumentasse a pressão sobre os governos nacionais, 

a fim de que estes aceitassem a presença dos bancos estrangeiros. A reestruturação e a 

modernização dos sistemas bancários domésticos passaram a ser vistas como necessárias, e 

estas passavam pela abertura de mercados aos bancos estrangeiros 

Outro fator relevante é com a crise do subprime afetou o crédito ao redor do mundo, 

uma das características mais marcantes dela foi a interrupção drástica do crédito para a 

iniciativa privada, tendo seu reflexo no Brasil se iniciado primeiramente sob as linhas de 

funding externos e, posteriormente, mediante à retração da oferta de crédito no mercado 

bancário nacional (BORÇA JUNIOR et al, 2015). 

Apesar dos problemas com o crédito o Brasil adotou políticas que diminuíram os 

impactos da crise, apesar disso a desaceleração da economia registrada após tão bem-sucedida 

recuperação econômica do vale da crise de 2008, mostra que algumas das lições deste 

episódio não foram de todo compreendidas em sua maior dimensão (FERRAZ, 2013). 

Dessa forma, espera-se a partir do presente trabalho identificar se a presente crise 

política a qual estamos inseridos têm afetado a carteira de crédito dos bancos nacionais. 

 

2.2 – Indicadores Financeiros 

Existem diversos indicadores financeiros que nos auxiliam a entender a situação 

econômica de um determinado período como Produto Interno Bruto (PIB), os índices de 

inflação, desemprego, entre outros. 

Segundo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (1996, p. 12) temos que: 
O Produto Interno Bruto – PIB é o Produto ou Valor Adicionado gerado do território 

econômico de um país ou região por residentes. A Renda gerada na produção ou Valor 

adicionado é obtido por saldo entre o Valor da Produção e o Consumo Intermediário. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga em seu portal online a 

variação em volume da taxa trimestral do PIB, é possível notar que a partir do segundo 

semestre de 2014 todas as taxas se mostraram negativa atingindo -5,9% no quarto semestre de 

2014. 

Tais números demonstram a diminuição na geração de riqueza no país no período 

analisado pelo presente trabalho. 

Atualmente diversos índice se propõe a medir a inflação utilizando metodologias 

diferentes, alguns desses índices são IPCA Geral, IGP-M, IPC-FIPE Geral, INPC Geral, entre 

outros. 

Existem fundamentalmente duas hipóteses para a existência da tendência inflacionária, 

a primeira delas a explica por meio da existência das expectativas inflacionárias enquanto a 

segunda trabalha o conceito da inércia inflacionária que resulta de um padrão rígido do 

comportamento dos agentes em economias cronicamente inflacionadas (LOPES, 1985). 

O ritmo de elevação dos preços é periodicamente perturbado por determinados 

impulsos inflacionários ou deflacionários que resultam de ações, exitosas ou não, dos agentes 

econômicos, esse fenômeno é denominado choque inflacionário (LOPES, 1985). 

Para a atualização das carteiras de crédito no presente trabalho foi utilizado o índice 

denominado IGP-M calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme descrito com 

maiores detalhes na metodologia. Nos períodos de 2013, 2014 e 2015 foi registra inflação nos 

montantes de 5,51%; 3,69% e 10,54% respectivamente, segundo tal índice. 
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Com base nesses números é possível perceber um aumento da inflação, principalmente 

em 2015, momento em que a crise político-financeira tem demonstrado grande impacto na 

economia nacional. Talvez um choque inflacionário como descrito por Lopes (1985). 

 

2.3 – Operações de Crédito 

Segundo a Lei Complementar nº 101/2000 temos a definição de operação de crédito 

disposta conforme texto a seguir: 
[...] compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e 

aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 

operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

Segundo Brito e Neto (2008, p.19) temos que: 
O conceito de crédito pode ser analisado sob diversas perspectivas. Para uma instituição 

financeira, crédito refere-se, principalmente, à atividade de colocar um valor à disposição 

de um tomador de recursos sob a forma de um empréstimo ou financiamento, mediante 

compromisso de pagamento em uma data futura. 

Segundo Bessis (1998, p.81), o risco de crédito pode ser definido pelas perdas geradas 

por um evento de default do tomador ou pela deterioração da sua qualidade de crédito. Sendo 

que Caouette et al. (1999, p.1) afirmam que o risco de crédito é a chance de que essa 

expectativa não se cumpra. 

Brito e Neto (2008, p 28) complementam dizendo que: 
O modelo de risco de crédito desenvolvido estabelece uma relação entre o evento de default 

e a situação econômico-financeira da empresa, caracterizada por meio de índices calculados 

a partir das suas demonstrações contábeis. 

Dessa forma, caberia dizer que junto com uma operação de crédito nasceria também o 

risco inerente a ela, denominado pelos autores acima de risco de crédito. A mensuração de 

risco de crédito é o processo de quantificar a possibilidade de a instituição financeira incorrer 

em perdas, caso os fluxos de caixa esperados com as operações de crédito não se confirmem 

(Brito e Neto, 2008). 

Segundo Andrade (2005, p.1), os modelos de risco de crédito podem ser classificados 

em três grupos: modelos de classificação de risco, modelos estocásticos de risco de crédito e 

modelos de risco de portfólio. 

O Banco Central do Brasil (BACEN) em sua resolução 2682/1999 dispõe sobre 

critérios de classificação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para 

créditos de liquidação duvidosa. 

O BACEN ainda determina, através do Plano de Contas das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional (COSIF), a contabilização da provisão citada acima no subgrupo de 

contas 1.6.9.00.00-8 (-) Provisões Para Operações de Crédito contido no grupo 1.6.0.00.00-1 

Operações de Crédito. 

Sendo assim, se têm regulamentado os critérios de reconhecimento e contabilização de 

perdas com créditos de liquidação duvidosa para as instituições financeiras, logo, pode-se 

dizer que tais regras de aplicam à amostra selecionada para o presente trabalho por se tratarem 

de bancos com carteira de crédito. 

A questão do risco de crédito pode causar os mais diversos efeitos na economia, Junior 

e Filho (2008) relatam que ao longo da crise do subprime os bancos, com o agravamento da 

crise, estiveram relutantes em realizar empréstimos entre si, evidenciando sua preferência pela 

liquidez, o que prejudicou o mercado interbancário. 

Por outro lado, é importante ressaltar que muitos são os fatores que podem influenciar 

o crédito, Paula et al (2013, p.43) afirmam que: 
A oferta de crédito é causa e consequência do crescimento econômico, já que propicia 

maior elasticidade no crescimento dos gastos dos agentes, antecipando poder de compra 
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novo, mas, ao mesmo tempo, o próprio crescimento do produto e da renda acaba, pelo lado 

da demanda, por estimular o crescimento do crédito. 

Outro fator relevante são as demandas regulatórias como é o caso dos acordos de 

Basileia que estabelecem limites na atuação das instituições financeiras. O Comitê realizou 

sua primeira reunião em fevereiro de 1975, sendo que desde 1981 os resultados das reuniões 

passaram a ser publicados anualmente por meio de relatórios sobre os avanços ocorridos na 

supervisão bancária (Almeida et al, 2012). 

Com os acordos de Basileia as operações de crédito passam a ter uma relação ainda 

mais importante com o capital de suas instituições, principalmente após a crise de 2008 que 

teve entre outras consequências o terceiro acordo de Basileia. 

Borça Junior e Schiozer (2015, p.73) reforçam a afirmação acima ao dizer que: 
Os aportes de capital promovidos pelos governos de diversos países durante a crise do 

subprime e o aumento do capital regulatório proposto pelo terceiro Acordo de Basileia 

intensificaram o debate sobre a relação entre capital bancário e crédito. 

Por fim é importante ressaltar que no Brasil existe uma concentração das operações de 

crédito. Os resultados obtidos por Dantas et al (2011, p. 24) apontam que para as operações de 

crédito os indicadores ultrapassam o limite a ser considerado como mercado de “concentração 

moderada”. 

 

3 – Metodologia 

 

3.1 – Base de Dados 

Foi utilizada a base de dados de balancetes disponibilizados pelo Banco Central do 

Brasil em seu portal virtual. Nessa base estão contidos os balancetes mensais de todos os 

bancos do Brasil independente do seu setor de atuação. 

Foram extraídos os balancetes do mês de dezembro dos anos de 2012, 2013, 2014 e 

2015 e a partir dessa seleção inicial se realizou a identificação do valor da carteira de crédito 

de cada banco selecionando a conta do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Nacional (COSIF) número 1.6.0.00.00-1 que engloba tanto as operações de crédito quando a 

perda com credores de liquidação duvidosa (PCLD) conforme predisposto na Carta Circular 

1.273 publicada pelo BACEN 1.987. Dessa forma, tal amostra demonstra não somente o 

volume da carteira, mas também sua qualidade. 

Após a identificação dos valores de carteira dos períodos selecionados estes foram 

trazidos ao valor de 2015 utilizando-se o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) 

acumulado dos anos de 2015, 2014 e 2013. Foi utilizado para tal a metodologia de cálculo de 

juros compostos, onde segundo Puccini (2007) temos que: 

 
Sendo: 

VF = Valor Futuro 

VP = Valor Presente 

i = Taxa de Juros 

n = Quantidade de Períodos 

Em seguida foi realizado a estimativa das carteiras de crédito médias nos períodos de 

2013; 2014 e 2015, sendo que para tal foram utilizados os meses de dezembro do período e do 

período anterior para o cálculo da média simples.  

A partir desse momento passou-se a existir uma amostra com três períodos de carteiras 

de crédito médias ajustadas a serem comparadas, 2013; 2014 e 2015, sendo que para definição 

do teste de comparação é necessário identificar se ela possui distribuição normal. 

Segundo Stevenson (2001, p. 137) temos que: 
As curvas normais apresentam algumas características bastante especiais em termos de sua 

forma, de como se especificam e de como são utilizadas para obtenção de probabilidades. O 
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gráfico de uma distribuição normal se assemelha muito a um sino. E suave, unimodal, e 

simétrico em relação a sua média. Menos obvio e o fato de que a curva se prolonga 

indefinidamente em qualquer das direções, a partir da média. Tende cada vez mais para o 

eixo horizontal a medida que aumenta a distância a contar da média, mas nunca chega a 

tocar o eixo. 

Foi realizado o teste de normalidade por meio do software livre denominado SOFA, 

onde foi rejeitada a hipótese nula na qual se previa a normalidade da amostra dos três anos. 

Baseando-se em tais resultados foi escolhido o teste de Wilcoxon para realização da 

comparação das amostras. 

 

3.2 – Teste de Wilcoxon 

O teste de Wilcoxon é um teste denominado não paramétrico por não tomar como 

pressuposto a distribuição normal da amostra. 

Segundo Stevenson (2001, pag.308) 
Os testes não-paramétricos são em geral fáceis de aplicar, servem para pequenas amostras, 

e são intuitivamente atraentes. Podem, pois, ser usados quando as hipóteses exigidas por 

outras técnicas não são satisfeitas, ou quando não é possível verificar essas hipóteses (em 

razão do pequeno tamanho da amostra). Além disso, os testes usualmente envolvem dados 

qualitativos. 

Como a amostra selecionada não atende à pressupostos como normalidade é 

necessário a utilização de um teste não paramétrico. Outro fator relevante a ser levado em 

consideração é que as amostras selecionadas são pareadas. 

Segundo Shimakura (2006) temos que: 
Num estudo pareado, temos duas amostras, mas cada observação da primeira amostra é 

pareada com uma observação da segunda amostra. Tal delineamento ocorre, por exemplo, 

num estudo de medidas feitas antes e depois no mesmo indivíduo ou num estudo de gêmeos 

(onde cada conjunto de gêmeos forma um dado pareado). Como esperado, as duas 

observações do mesmo indivíduo (ou de um conjunto de gêmeos) são mais prováveis de 

serem similares, e, portanto, não são considerados estatisticamente independentes. 

Dessa forma é necessário a escolha de um método que possa realizar a comparação 

entre duas amostras que não tenha como pressupostos a normalidade e a independência. Nesse 

contexto foi escolhido como ferramenta o teste de Wilcoxon por melhor se adaptar a essa 

realidade, sendo seu teste aplicado da seguinte maneira: 

 
Sendo T a soma dos postos positivos ou negativos das diferenças entre os pares das 

amostras; Ut determinado pela fórmula a seguir: 

 
E  definido por: 

 
Onde o valor de testado de Z deve ser comparado ao Z crítico obtido através do nível 

de significância desejado na tabela do teste (Tabela de Distribuição Normal). É importante 

ressaltar que no presente trabalho será adotado nível de significância de 5%. 

Ademais é importante ressaltar que para o teste de Wilcoxon aplicado ao presente 

trabalho temos: 

H0: Não houve mudança na carteira de crédito nos bancos brasileiros ao longo dos 

primeiros anos da atual crise política e financeira. 

H1: Houve mudança na carteira de crédito nos bancos brasileiros ao longo dos 

primeiros anos da atual crise política e financeira. 
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Será utilizado para realização de todos os testes estatísticos o software livre SOFA que 

tem como parte de suas funcionalidades o teste de normalidade e de Wilcoxon fundamentais 

para o presente trabalho. 

Por fim é importante ressaltar que o teste de Wilcoxon tem o poder de comparar 

apenas duas amostras por vez, sendo que para solucionar tal problema serão realizados teste 

baseados em análise combinatória. Ou seja, será testado o ano de 2013 contra 2014, 2013 

contra 2015 e 2014 e 2015 abarcando assim todas as possibilidades de combinação. 

 

4 – Análise dos Resultados 

 

4.1 – Teste de Normalidade 

Inicialmente foi realizado o teste de normalidade da amostra dos três anos através da 

utilização do software citado anteriormente, sendo os resultados dispostos a seguir: 

Para todas as amostras foi identificada a falta de normalidade fator que corroborou 

para a escolha do teste conforme explanado anteriormente. Tais resultados se encontram 

dispostos na imagem a seguir: 

Figura 1 - Histograma de normalidade da amostra 

 
 

4.1 – Testes de Wilcoxon 

Após constada a ausência de distribuição normal na amostra foi realizado o teste de 

Wilcoxon para todos os pares possíveis de acordo com a análise combinatória. A Tabela a 

seguir, apresenta os resultados do Teste de Wilcoxon. 
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Tabela 2 – Resultados do Teste de Wilcoxon 

 Ano N Média (Milhares) p-value 

20142013

20142013

:1

:0









H

H
 

2013 127 17.025.913 

0,001 
2014 127 20.774.296 

20152013

20152013

:1

:0









H

H
 

2013 127 17.025.913 

0,002 
2015 127 21.476.137 

20152014

20152014

:1

:0









H

H
 

2014 127 20.774.296 

0,000 

2015 127 21.476.137 

 

Adotando-se nível de significância de 5%, observa-se pela Tabela 1, que há evidências 

que levam a rejeição da hipótese nula (H0) de igualdade das médias populacionais. Ou seja, 

como o p-value foi inferior ao nível de significância adotado de 5%, pode-se afirmar que 

houve variação significativas entre as amostras nos períodos para as carteiras de crédito 

analisadas.  

Assim, a partir dos testes listados anteriormente foi possível perceber que houve 

mudança nas carteiras de crédito no período analisado. Ou seja, apesar da instabilidade 

política e econômica no período de forma geral os bancos mantiveram o crescimento de suas 

carteiras de crédito. 

Isso pode demonstrar que a crise que se apresenta no mercado nos últimos anos não 

tem afetado significativamente os bancos no Brasil, ou não os afetou até o presente momento. 

Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos na crise do subprime. 

Apesar dos problemas ocorridos nos Estados Unidos e no mundo ao longo da crise de 

2008 o estudo de Ferraz (2013) demonstra que as medidas tomadas pelo governo brasileiro 

para minimização de seus impactos se mostraram eficazes no período analisado e 

contribuíram para sua superação. Um exemplo de tais políticas é citado por Paula et al (2013, 

p 517):  
Banco do Brasil e CEF aumentam suas operações de crédito no auge da crise, a ampliação 

de Market Share oriunda de tal expediente, além de constituir importante instrumento 

contracíclico à disposição do governo, impacta a rentabilidade futura dos demais bancos. 

É possível que o fato citado no parágrafo acima esteja se repetindo na crise atual para 

o setor bancário e o mesmo esteja apenas mantendo a tendência a qual vinha tendo nos 

últimos anos. Segundo o relatório de inclusão financeira do BACEN (2015) o crédito à pessoa 

física tem apresentado índice de crescimento positivo entre 2011 e 2014. Já em 2004-2008, o 

maior crescimento econômico e a estabilidade macroeconômica, ao reduzir os riscos da 

atividade bancária, estimularam o crescimento da oferta de crédito, passando rapidamente de 

23% em abril de 2003 para mais de 30% do PIB em 2007 (PAULA et al, 2013). 

Outro fator relevante que pode ter influência é a ação do BNDES no período, segundo 

Borça Junior et al “ [...] o BNDES possui impacto macroeconômico relevante no mercado de 

crédito bancário [...] a variação de um desvio-padrão no funding do BNDES acarreta 

crescimento do crédito médio de 3,0%”. 

Como ainda estamos passando pela crise e não temos um desfecho claro acerca da 

instabilidade política do país, principalmente no que tange as investigações ligas aos casos de 

corrupção, não podemos afirmar que o cenário apresentado no presente trabalho irá se 

perdurar até o término da crise. 
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O que se pode afirmar é que para os períodos analisados houve aumento nas carteiras 

de crédito médias adotando o nível de significância de 5%, sendo as prováveis justificativa as 

medidas tomadas pelo governo para manter a estabilidade na economia, o crescimento 

constante do crédito nos últimos anos e a atuação do BNDES. 

 

5 – Conclusões 

 

O objetivo principal do presente trabalho foi verificar se a crise econômica e política 

que se iniciou ao término de 2014 no Brasil afetou a carteira de crédito dos bancos do país. 

Esse questionamento surge, pois ao longo dos anos diversas crises financeiras 

ocorreram ao redor do globo, tanto em países emergentes, como desenvolvidos. Sendo que, 

muitas delas afetaram diretamente o setor bancário como no caso da crise do subprime em 

2008. 

A fim de realizar tal objetivo foram extraídos da base de dados do BACEN os 

balancetes para cálculo da carteira média de 2013, 2014 e 2015, a partir dessa seleção inicial 

se realizou a identificação do valor da carteira de crédito de cada banco selecionando a conta 

do Plano COSIF número 1.6.0.00.00-1 que engloba tanto as operações de crédito quando a 

PCLD conforme predisposto na Carta Circular 1.273 publicada pelo BACEN 1.987. Dessa 

forma, tal amostra demonstra não somente o volume da carteira, mas também sua qualidade. 

Foi escolhido e aplicado o teste de Wilcoxon devido à falta de normalidade da 

amostra, assim como seu pareamento. Ao delimitarmos a significância em 5%, foi possível 

rejeitar H0 em todos os testes, ou seja, a partir dos testes listados anteriormente, percebeu-se 

que, apesar da instabilidade política e econômica no período avaliado, os bancos, em geral, 

mantiveram o crescimento de suas carteiras de crédito. 

Esse resultado pode ser explicado por muitos fatores. Por um lado, a atual crise pode 

não ter afetado significativamente os bancos; por outro, pode apenas não os ter afetado até o 

presente momento. As prováveis justificativas são as medidas tomadas pelo governo para 

manter a estabilidade na economia, o crescimento constante do crédito nos últimos anos e a 

atuação do BNDES, conforme apontado por autores como Paula et al, BACEN e Borça Junior 

et al (2015). 

Por fim, a título de sugestões para próximos trabalhos seria possível realizar um estudo 

comparando a variação do crescimento do crédito no país ao longo dos anos a fim de 

identificar sua variação e possíveis impactos da crise. Também seria possível complementar o 

presente trabalho com os dados dos períodos que englobassem o término e o pós-crise visando 

analisá-la como um todo. 
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