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1. Introdução  

 

O contexto dos últimos anos conferiu ao incum-

primento registado no crédito concedido a cli-

entes uma monitorização e controlo mais fre-

quentes, emergindo a necessidade de estreitar a 

aplicação das normas contabilísticas vigentes 

para o reconhecimento destas situações. O volu-

me de crédito vencido cresceu com o aumento 

das dificuldades financeiras sentidas por famí-

lias e empresas e esta passou a ser uma medida 

considerada em muitos estudos como proxy da 

solidez dos bancos. 

 

Integrado num trabalho de investigação mais 

abrangente, que assenta no estudo da solidez 

dos bancos da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), partin-

do do contexto macroeconómico associado à 

problemática das crises bancárias, até uma pers-

pectiva mais interna de cada banco, centrada no 

endividamento das instituições financeiras e no 

incumprimento no crédito concedido a clientes, 

este artigo versa sobre a última componente. O 

seu principal objectivo é a identificação das 

características bancárias, macroeconómicas, 

regulamentares e de organização dos sistemas 

financeiros dos países que, conjuntamente, con-

duzem a maiores volumes de crédito com impa-

ridade observados nos bancos cotados em bolsa 

em actividade entre 1991 e 2009 em 33 países 

da OCDE. Os principais contributos apresenta-

dos ocorrem ao nível da metodologia adoptada, 

dos testes de robustez realizados e dos determi-

nantes do incumprimento considerados na aná-

lise efectuada, com particular destaque para o 

modo como a regulamentação e supervisão e a 

organização dos sistemas financeiros dos países 

são medidas. 

 

Diversas dimensões de crédito vencido são re-

ferenciadas na literatura financeira como poten-

ciais proxies da solidez bancária, designada-

mente o crédito vencido em relação ao total de 

crédito concedido (Gosh, 2005; Boudriga et al., 

2009a; Boudriga et al., 2009b; Espinoza e Pra-

sad, 2010; Louzis et al., 2010 e 2012; Festić et 

al., 2011; Park, 2012); as provisões para co-

brança duvidosa, face ao total de crédito conce-

dido (Park, 2012); os ratings financeiros atribu-

ídos aos bancos (Demirgüç-Kunt et al., 2008; 

Kulathunga e Rehman, 2011); critérios de pon-

tuação atribuídos em função do cumprimento 

dos princípios centrais de Basileia (Demirgüç-

Kunt e Detragiache, 2011); a probabilidade de 

falência ou encerramento (Bongini et al., 2001; 

Poghosyan e Čihak, 2011); custos de ineficiên-

cia (Uchida e Satake, 2009); e a concentração 

do sector bancário (Kulathunga e Rehman, 

2011). São, na sua maioria, características inter-

nas dos bancos, o que demostra a importância 

de tais factores nesta temática e motiva a for-

mulação da primeira questão de investigação à 

qual o presente estudo procura responder: (1) 

“As características intrínsecas dos bancos influ-

enciam o incumprimento em que os clientes 

bancários incorrem?”. 
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A par destas características surge a relação do 

incumprimento com o contexto macroeconómi-

co de cada instituição, na medida em que a acu-

mulação massiva de crédito vencido é potenci-

almente responsável por situações de insolvên-

cia bancária, particularmente no decurso de epi-

sódios de crises sistémicas. A consequência 

imediata do aumento da proporção de crédito 

vencido é o aumento do risco de crédito que, de 

acordo com Masood e Aktan (2009), pode re-

sultar da liberalização do sistema bancário, sen-

do tal mais evidente nos países emergentes. 

Elevado volume de incumprimento verificado 

por parte dos clientes bancários deteriora a qua-

lidade do capital dos bancos e conduz, com fre-

quência, à bancarrota (Collins e Wanjau, 2011), 

sendo o exemplo mais recente e evidente disso 

a crise do subprime, com origem no registo de 

grandes montantes de crédito vencido.  

 

O aumento da proporção de crédito vencido 

indica uma falha da política de crédito dos ban-

cos e resulta no aumento da probabilidade de 

ocorrência de crises financeiras. Saba et al. 

(2012) consideram, ainda, que a qualidade do 

crédito se deteriora com a perda de capacidade 

de pagamento pelos devedores, sendo que esta, 

por sua vez, decorre da aplicação dos emprésti-

mos obtidos em fins não rentáveis e com eleva-

das taxas de juro. É neste contexto que se pro-

cura dar resposta à questão (2) “As condições 

macroeconómicas dos países da OCDE influen-

ciam o nível de incumprimento registado pelos 

bancos que aí operam?”.  

 

Com o intuito de atenuar a instabilidade, muitos 

países introduziram quadros de regulamentação 

prudencial nos seus sistemas, transformando a 

banca numa das indústrias mais regulamenta-

das. Porém, tal não foi suficiente para evitar os 

choques sistémicos mais recentes. Tais eventos 

reforçam a presença da temática da solidez ban-

cária na literatura, surgindo estudos que classi-

ficam os bancos como “falidos” ou “não fali-

dos” ou outras correntes que os agrupam em 

bancos muito fortes ou fortes; bancos adequa-

dos, e bancos fracos ou com sérios problemas 

(Gaganis et al. 2006, e Ioannidis et al., 2010), 

em função dos ratings que lhes são atribuídos 

pelas agências de notação financeira. 

 

No entanto, a solidez destas instituições não se 

encontra restringida aos ratings e contempla, 

também, a disciplina de mercado, considerada 

pelo acordo de Basileia II. Esta norma prevê a 

divulgação de informação relevante para os 

agentes de mercado, designadamente a de inte-

resse para depositantes e investidores que, se-

gundo Poghosyan e Čihak (2011), permite a 

identificação dos bancos menos fortes, possibi-

litando a tomada de medidas preventivas. Para 

além da divulgação de informação, a dissemina-

ção de boas práticas de liquidez deve, de acordo 

com os autores, constituir uma parte integrante 

da definição do sistema de regulamentação fi-

nanceira. Em linha de conta com as mesmas 

premissas, sabe-se que os bancos que respeitam 

os princípios conexos à disponibilização de in-

formação previstos por Basileia II tendem a 

receber ratings financeiros mais favoráveis atri-

buídos pela Moody’s, de acordo com Demirgüç

-Kunt et al. (2008). Segundo os autores, forte 

regulamentação e supervisão são essenciais pa-

ra um sistema bancário sólido, formulando-se, 

assim, a questão (3) “A regulamentação e su-

pervisão bancárias, vigentes num país da OC-

DE, num determinado ano, acarretam implica-

ções no crédito com imparidade?”. 

 

Também recentemente, as diferenças políticas e 

legais entre os países começaram a figurar em 

muitos trabalhos de natureza financeira 

(Boudriga et al., 2009a, por exemplo), de acor-

do com os quais a promoção de um sistema fi-

nanceiro sólido e estável só é possível em ambi-

entes legais e democráticos saudáveis. A este 

nível Demirgüç-Kunt e Levine (2001) classifi-

cam os sistemas financeiros dos países como 

orientados para os bancos ou para o mercado de 

capitais, implicando maior dinamismo e maior 

crescimento económico nestes últimos. É neste 

âmbito que surge a última questão a que este 
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artigo procura responder: (4) “Existem diferen-

ças significativas no volume de crédito com 

imparidade das instituições bancárias em activi-

dade em países com sistemas financeiros orien-

tados para os bancos, face aos orientados para o 

mercado?”. 

 

O artigo é organizado em seis secções. Após 

esta introdução, a segunda secção contempla a 

definição contabilística e regulamentar do cré-

dito vencido e crédito com imparidade, discute 

as potenciais medidas de incumprimento e apre-

senta as hipóteses empíricas testadas. A terceira 

secção descreve a amostra e os dados usados no 

estudo, enquanto a quarta detalha os modelos 

econométricos aplicados. A quinta secção apre-

senta os resultados apurados e a sexta encerra o 

artigo com as conclusões obtidas e contributos 

alcançados. 

 

2. Incumprimento no crédito concedido 

pelos bancos 

 

Em 2007, com epicentro nos EUA e rápida pro-

pagação a uma escala global, teve início a mai-

or crise do século XXI. Na sua origem esteve o 

risco excessivo assumido pelas famílias nos 

créditos hipotecários contraídos, facilitado pela 

incorreta monitorização e controlo por parte das 

instituições financeiras. Uma parte significativa 

destes mutuários não tinha condições financei-

ras para assegurar o cumprimento dos créditos 

obtidos que, no entanto, foram vendidos em 

mercados secundários como se fossem de baixo 

risco. Esta subavaliação do risco permitiu o 

crescimento desordenado do crédito hipotecário 

e a sua qualidade começou a depreciar-se à me-

dida que as famílias entraram em incumprimen-

to. Na sequência destes episódios, as implica-

ções negativas de elevados volumes de crédito 

na continuidade da actividade bancária começa-

ram a emergir e desencadearam um interesse 

crescente na literatura financeira. 

 

Esta secção apresenta a definição contabilística 

e regulamentar de crédito vencido e crédito com 

imparidade, descreve as suas principais medi-

das e determinantes e formula as hipóteses a 

testar na componente empírica. 

 

2.1. Noção financeira e contabilística  

de crédito vencido e crédito com imparidade 

 

De acordo com o guia de indicadores de solidez 

financeira do FMI1 (2004), considera-se crédito 

vencido quando: 

 O pagamento de juros ou a amortização 

de capital estão vencidos há 90 dias ou 

mais; 

 O pagamento de juros a 90 ou mais dias 

foi capitalizado, refinanciado ou atrasado 

por meio de acordo entre as partes; 

 Os pagamentos estão atrasados há menos 

de 90 dias, mas existem outras razões que 

induzem a que os mesmos possam não 

ocorrer na sua totalidade, designadamen-

te a situação de falência do devedor. 

 

Uma vez classificado como crédito vencido, o 

mesmo ou o empréstimo que o substitua man-

tém esta classificação até ser amortizado, ou até 

ao recebimento, por parte do banco, de todo o 

capital e respectivos juros conexos ao emprésti-

mo inicial, ou àquele que o tenha substituído. 

Porém, segundo Bloem e Freeman (2005), esta 

transferência da classificação como crédito ven-

cido para os empréstimos que substituem o ori-

ginal pode não ocorrer em todos os países. Por 

outro lado, tanto a International Accounting 

Standard 39 (IAS 39), como o Comité de super-

visão bancária de Basileia, referem-se ao crédi-

to vencido como “empréstimos com imparida-

de” (impaired loans), respeitando ao crédito 

concedido cujo pagamento é provável que não 

ocorra. 

 

As práticas de solidez bancária 7 e 11 do Comi-

té de supervisão bancária de Basileia referem, 

ainda, a ocorrência de empréstimos com impari-

dade quando é provável que todo o montante 

1- IMF’s Compilation guide on financial soundness indicators, 2004, disponível em:  
http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm.  
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conexo ao empréstimo concedido não possa ser 

recuperado. A IAS 39, nos parágrafos 58 a 70, 

refere que à data de balanço cada entidade deve 

avaliar se existe ou não prova objectiva que 

evidencie que um activo ou grupo de activos se 

encontra com imparidade. Existindo tal prova, 

há que determinar a quantia da perda por impa-

ridade.  

 

No entanto, tal activo só se encontra com impa-

ridade se esta decorrer de um ou mais aconteci-

mentos registados após o reconhecimento inici-

al do activo. Nos termos do parágrafo 59 desta 

norma, a prova objectiva que um activo está 

com imparidade requer dados observáveis, de-

signadamente: 

 Significativa dificuldade financeira do 

obrigado; 

 Quebra de contrato, tal como um incum-

primento ou atraso nos pagamentos de 

juros ou capital; 

 O emitente, por razões económicas ou 

legais relacionadas com as dificuldades 

do contraente, oferece-lhe uma concessão 

que de outro modo não consideraria; 

 Tornar-se provável que o contraente do 

empréstimo entre em processo de falên-

cia ou outra reorganização financeira. 

 

Para os países que seguem as práticas de soli-

dez bancária 7 e 11 do Comité de supervisão 

bancária de Basileia, o montante da imparidade 

deve ser reconhecido, reflectindo na declaração 

de rendimentos do banco o valor escriturado do 

empréstimo, descontado dos respectivos juros. 

Deste modo, os juros não acrescem a tais em-

préstimos, podendo ser apresentados, mas ape-

nas na óptica de caixa. Podem, no entanto, sur-

gir casos de países em que o montante de crédi-

to vencido surja nas demonstrações financeiras 

do banco, enquanto o mesmo exista, situação 

em que os juros devem ser acrescidos, nos ter-

mos do contrato de empréstimo (Bloem e 

Freeman, 2005). 

Considerando um ponto de vista mais específi-

co para as entidades bancárias, o Statement of 

Financial Accounting n. 114 (SFAS 114) que 

impõe os critérios para registo contabilístico de 

empréstimos com imparidade pelos credores, 

tem-se que um empréstimo é reconhecido como 

tal quando, com base em informação e eventos 

correntes, é provável que o credor não receba 

todos os montantes (capital e juros) em dívida 

acordados no contrato de concessão de crédito. 

Contudo, esta instrução não especifica de que 

modo os bancos devem determinar a probabili-

dade do crédito se tornar incobrável, referindo 

apenas que os credores devem aplicar os seus 

procedimentos habituais de revisão dos emprés-

timos para tal determinação, tendo em conta 

que um atraso pouco significativo não deve in-

duzir a aplicação da SFAS 114. Por outro lado, 

segundo esta instrução, não se pode classificar 

um crédito concedido como empréstimo com 

imparidade quando, durante o período do atra-

so, o credor espera receber todo o montante em 

dívida, acrescido dos juros relativos ao atraso, 

nos termos do contrato celebrado. De igual mo-

do, um empréstimo reclamado ou qualquer ou-

tro até ao termo da maturidade não pode ser 

classificado com imparidade, se o credor espe-

rar recuperar todo o montante em dívida, inclu-

indo os juros relativos ao período em que o em-

préstimo esteve pendente, que acrescem aos 

contratados. 

 

De referir, ainda, que de acordo com a SFAS 

114, um empréstimo cujos termos sejam modi-

ficados durante um processo difícil de restrutu-

ração da dívida e que tenha sido previamente 

classificado com imparidade, manterá esta clas-

sificação mesmo após a reestruturação.  

 

A imparidade deve ser registada com base no 

valor actual dos cash flows futuros esperados, 

descontado à taxa de juro efectiva do emprésti-

mo, exceptuando-se os casos em que, por nor-

ma, os credores registam as imparidades com 
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base no preço de mercado ou no justo valor2 da 

garantia associada ao empréstimo, quando este 

se encontra dependente de uma garantia. 

 

A par da definição contabilística de incumpri-

mento, apresentada no ponto anterior, na litera-

tura financeira considera-se crédito em incum-

primento ou em vias de incumprimento quando 

a probabilidade do seu pagamento na totalidade 

é substancialmente baixa. No entanto, de acor-

do com Saba et al. (2012), se um empréstimo 

classificado como vencido recomeçar a ser pa-

go, este volta a ser classificado como estando a 

ser cumprido, mesmo que todos os pagamentos 

anteriores não estejam, ainda, regularizados. 

Por outro lado, um empréstimo é considerado 

em cumprimento se as prestações e os juros 

estiverem a ser pagos de acordo com os termos 

do contrato (Siddiqui et al., 2012). Caso contrá-

rio, o empréstimo será considerado como crédi-

to vencido, podendo assumir-se três classifica-

ções distintas: 

 Substandard: quando se regista incum-

primento superior a 90 dias; 

 Doubtful: quando se regista incumpri-

mento por um período de 180 dias; 

 Loss: após ter passado um ano desde o 

reporte do atraso de pagamento. 

 

Para além destas definições importa conhecer 

as medidas de incumprimento frequentemente 

usadas na literatura. A proxy mais comum para 

o crédito vencido (crédito com imparidade ou 

medida de incumprimento) é o rácio do crédito 

vencido face ao total do crédito concedido 

(Gosh, 2005; Boudriga et al., 2009a; Boudriga 

et al., 2009b; Espinoza e Prasad, 2010; Louzis 

et al., 2010 e 2012; Festić et al., 2011 e Park, 

2012). Contudo, surgem ainda outras alternati-

vas, designadamente: 

 Crédito vencido / provisões para cobran-

ça duvidosa (Fofack, 2005);  

 Provisões para cobrança duvidosa / crédi-

to concedido (Park, 2012); 

 Crédito vencido, líquido de encargos 

(Keeton e Morris, 1987; Khemraj e Pa-

sha, 2009 e Saba et al., 2012); 

 Rácio de incumprimento baseado na di-

mensão dos empréstimos = Empréstimos 

classificados como duvidosos ou em atra-

so / total de empréstimos (Blanco e Gi-

meno, 2012); 

 Rácio de incumprimento baseado no nú-

mero de devedores = Devedores com 

empréstimos classificados como duvido-

sos ou em atraso / número total de deve-

dores (Blanco e Gimeno, 2012). 

 

Neste contexto, concluiu-se que o critério do 

vencimento a 90 dias para identificação do cré-

dito vencido é frequente, mas não universal. 

Contudo, tanto a definição de crédito vencido 

patente na literatura, como a definição de crédi-

to com imparidade3 prevista pela IAS 39 e pela 

SFAS 114, consideram critérios de classifica-

ção coerentes. Assim, pode assumir-se que o 

peso dos empréstimos com imparidade 

(impaired loans) no total de crédito concedido 

pelos bancos é um importante indicador de in-

cumprimento, na medida em que faculta infor-

mação sobre o volume de crédito vencido regis-

tado por cada instituição bancária.  

 

A adequação desta variável surge, ainda, refor-

çada pelo facto da inclusão de montantes classi-

ficados como empréstimos com imparidade, nas 

demonstrações financeiras dos bancos, pressu-

por que se verificaram os critérios previstos na 

IAS 39 e na SFAS 114, designadamente o  

registo de uma prova efectiva de tal situação, 

2- Quantia pela qual um activo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso numa transacção 
em que não exista relacionamento entre elas (IAS 39).  
 

3- Ou empréstimos com imparidade. 
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assente num facto observável. Deste modo, no 

presente estudo, considerar-se-á como medida 

de crédito vencido (ou incumprimento) o rácio 

crédito com imparidade/total do crédito conce-

dido (equivalente à proxy mais comum na lite-

ratura). 

 

2.2. Hipóteses a testar 

 

Partindo dos estudos que consideram o incum-

primento como potencial medida da solidez dos 

bancos, formularam-se as seguintes hipóteses a 

testar: 

 

H1): A perda de qualidade da gestão implica o 

aumento do incumprimento. 

 

Melhor qualidade da gestão, pressuposta pelo 

registo de menores custos, sinalizará também a 

eventual constituição de menores provisões pa-

ra cobrança duvidosa (Poghosyan e Čihak, 

2011), contexto que se espera menos propício 

ao incremento do incumprimento. Assim, ob-

servar um sinal positivo nesta variável, indica-

dor de aumento do rácio e da degradação da 

qualidade de gestão, mostrará a relação positiva 

esperada com o incumprimento. 

 

H2): Maior rentabilidade sugere menor incum-

primento. 

 

Maior rentabilidade implica a criação de maio-

res fluxos financeiros. Bancos mais rentáveis 

são, também, mais competitivos e, por isso, 

capazes de oferecer melhores condições no cré-

dito que concedem. Tendem a atrair mais clien-

tes (pela segurança que infligem) aos quais po-

derão conceder maiores facilidades de crédito, 

com maior probabilidade de serem cumpridas. 

Apesar de alguns estudos contrariarem esta 

perspectiva (Ioannidis et al., 2010), assume-se 

que quanto maior a rentabilidade observada, 

menor o rácio de incumprimento esperado para 

os bancos da amostra. 

H3): Liquidez superior implica menor incum-

primento. 

 

A falta de liquidez pode constituir um sério pro-

blema, particularmente em momentos de difícil 

acesso ao mercado interbancário e quando os 

depositantes procuram taxas de juro superiores 

para as suas poupanças. Contrariamente, bancos 

com uma situação líquida melhor, terão maiores 

montantes para disponibilizar em crédito aos 

seus clientes e, em linha de conta, com o que 

acontece com a rentabilidade, este crédito pode-

rá ser concedido em condições mais atrativas 

para clientes particulares e empresas. Tais con-

dições minimizarão a probabilidade de incum-

primento. 

 

H4): Maior dimensão influencia negativamente 

o volume de incumprimento. 

 

Embora os bancos de maior dimensão tendam a 

suportar maiores comportamentos de risco 

(Louzis et al., 2012), possivelmente devido ao 

efeito too-big-to-fail que lhes garante maior 

influência sobre os agentes governamentais e 

reguladores, são geralmente mais procurados 

tanto por depositantes, como para pedidos de 

crédito, em virtude da confiança que lhes é atri-

buída. Assim, conseguem garantir os níveis de 

liquidez que a sua actividade exige e tenderão a 

dispor de maiores e melhores mecanismos de 

controlo do crédito mal parado, o que implicará 

melhores condições de cumprimento por parte 

dos clientes a quem concedem empréstimos. 

 

H5): A taxa de crescimento real do PIB exerce 

influência negativa sobre o incumprimento. 

 

Além de atenuar a probabilidade de ocorrência 

de crises bancárias, a taxa de crescimento real 

do PIB tende a reduzir o volume de crédito ven-

cido, devido a flutuações cíclicas da economia 

(Davis e Karim, 2008). Em momentos de  

crescimento económico esperam-se melhores 
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condições de vida das famílias e maior capaci-

dade de honrar os seus compromissos, obser-

vando-se o mesmo para as empresas, que nestas 

fases dos ciclos económicos terão maior capaci-

dade de cumprimento dos seus créditos. Deste 

modo, maior riqueza implicará menor propor-

ção de crédito vencido, face ao total de crédito 

concedido. 

 

H6): A inflação exerce influência negativa no 

indicador de incumprimento no crédito conce-

dido a clientes. 

 

Elevada inflação baixa o valor real do emprésti-

mo, contratualizado a um valor nominal fixo e 

torna o pagamento do crédito mais fácil, bai-

xando o incumprimento das empresas (Ghosh, 

2005). Ao contratar um empréstimo a uma taxa 

de juro nominal fixa, se a inflação sobe acima 

do esperado, o banco vai perder, pois o valor 

real que vai receber diminui, ao mesmo tempo 

que quem pediu emprestado vê diminuir o valor 

real que tinha em dívida. Se a inflação subir 

acima do previsto, face à data de contratualiza-

ção do empréstimo, os clientes com empréstimo 

em dívida terão maior facilidade em realizar o 

seu pagamento, esperando-se a diminuição do 

incumprimento. 

 

H7): A subida das taxas de juro pode implicar 

aumento do incumprimento. 

 

O aumento das taxas de juro torna o custo do 

capital alheio mais elevado, conduzindo a um 

pagamento superior pelo dinheiro disponibiliza-

do. Geralmente, tal aumento surge acompanha-

do do aumento das dificuldades de pagamento, 

tanto de famílias, como de empresas. Quanto 

mais elevado o montante a pagar, mais difícil se 

torna a amortização do crédito obtido, pelo que 

se espera que a escalada das taxas de juro se 

repercuta no aumento do volume de crédito 

vencido. 

 

H8): Maior desenvolvimento de um país implica 

menor incumprimento nos bancos que nele 

exercem a sua actividade. 

 

O PIB per capita é entendido como proxy de 

observância da lei e das normas estabelecidas e 

cumprimento de contratos, pressupondo que em 

países mais desenvolvidos a prática destes prin-

cípios é mais acentuada (Demirgüç-Kunt et al., 

2008). Maior cumprimento dos normativos le-

gais vigentes pode sinalizar práticas de gestão e 

concessão de crédito mais prudentes e com me-

nor assunção do risco, contexto mais propício 

para aplicação de requisitos mais criteriosos na 

aprovação do crédito concedido. Os cidadãos e 

empresas destes países tenderão a apresentar, 

também, maiores hábitos de cumprimento das 

suas obrigações, entre as quais o cumprimento 

dos contratos de crédito. Portanto, maior desen-

volvimento terá uma relação negativa com o 

incumprimento, verificado no crédito concedido 

a clientes. 

 

H9): Regulamentação forte exerce influência 

negativa sobre o incumprimento. 

 

Regulamentação forte implica, entre outros as-

pectos, a existência de restrições na estrutura de 

propriedade dos bancos, o cumprimento dos 

rácios mínimos de capital impostos por Basileia 

I e II, a ponderação do risco segundo o mesmo 

acordo, a observância de níveis mínimos de 

liquidez e a existência de um sistema explícito 

de protecção de depósitos. Um sistema de regu-

lamentação mais apertado procura garantir mai-

or segurança para os clientes bancários e maior 

solidez para os bancos. Deste modo, espera-se 

que a análise das propostas de concessão de 

crédito seja, também, mais criteriosa e, como 

tal, menos propícia a situações de incumpri-

mento. 
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H10): Supervisão forte exerce influência negati-

va sobre o incumprimento. 

 

Em linha de conta com o previsto para a regula-

mentação, supervisão mais forte implica maior 

rigor no modo como esta se processa em cada 

país. E, por seu turno, maior rigor implicará 

mais transparência na concessão de crédito, 

minimizando operações arriscadas e com eleva-

da probabilidade de caírem em incumprimento. 

 

H11: A orientação dos sistemas financeiros pa-

ra os bancos influencia positivamente o incum-

primento. 

 

A orientação dos sistemas financeiros para os 

bancos implica um contexto com maior prote-

ção governamental dos bancos, mas também 

menor competição no mercado de capitais, me-

nos proteção dos investidores e menor probabi-

lidade de formação de uma classe empreende-

dora sólida. A garantia do resgate pelo estado 

pode conferir aos bancos maior propensão para 

realização de investimentos arriscados e para a 

aplicação de critérios menos restritos na con-

cessão de empréstimos que resultem em maior 

proporção de crédito mal parado.  

 

3. Análise e descrição de dados 

 

Esta secção descreve a amostra de dados e as 

variáveis explicativas usadas no estudo do in-

cumprimento. 

3.1. Amostra e descrição dos dados 

 

O conjunto de dados usado tem por base diver-

sas fontes. A informação sobre os bancos foi 

obtida na base de dados Osíris, enquanto os 

dados macroeconómicos (com exceção das ta-

xas de juro aplicadas no crédito concedido pe-

los bancos, provenientes do DataStream, Tho-

mson Reuters) foram obtidos na EIU country 

data, ambas da Bureau Van Dijk. Os índices de 

regulamentação e supervisão foram construídos 

a partir das respostas ao Bank Regulation and 

Supervision Survey do World Bank nas versões 

de 2000, 2003 e 2008 (Barth et al., 2001b, 2003 

e 2008b). 

 

A natureza do sector bancário impossibilita a 

observação exata dos mesmos bancos em todos 

os anos, pelo que o painel de dados é não balan-

ceado. Nos 19 anos (1991 a 2009) em análise 

há bancos que cessaram a sua actividade, outros 

que a iniciaram a meio desse intervalo temporal 

e ainda outros que podem ter registado fusões, 

ou realizado aquisições que os transformaram 

numa entidade distinta. Assim, o estudo incide 

sobre 14.849 observações, relativas a 1.842 

bancos.  

 

A evolução do incumprimento é representada 

no gráfico 1 onde se observa 1992 como o ano 

com o maior volume de crédito vencido e 2005 

no extremo oposto. A partir de 2005 o rácio 

volta a subir até valores relativamente próximos 

Gráfico n.º 1 

Evolução do incumprimento médio no crédito concedido pelos bancos da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboração dos autores. 
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dos observados em 1992, registados já no  

decurso da crise bancária mais recente. 

 

Para além da intermediação financeira, a con-

cessão de crédito é uma das principais atribui-

ções dos bancos. O incumprimento pode impli-

car perda de liquidez e, consequentemente, per-

da de solidez, à medida que no activo o crédito 

mal parado vai ganhando expressão. Assim, 

assumiu-se como indicador de incumprimento o 

crédito com imparidade, em relação ao total de 

crédito concedido. O rácio foi calculado a partir 

da informação disponível na aplicação Osíris da 

Bureau Van Dijk. 

 

Pretende-se, portanto, conhecer quais os aspec-

tos que explicam a proporção do crédito conce-

dido que cai em incumprimento, razão pela qual 

a variável explicada corresponde à proporção 

seguinte: 

 

Incumprimento = Crédito com imparidade    (1) 

                              Total de crédito concedido 

 

O incumprimento varia entre 0 e 1 e, para além 

desta proporção, é, ainda, aplicada a variável 

incumprimento transformada, decorrente da 

transformação log-odds descrita na secção 4. 

Esta é usada, tal como no trabalho de Espinoza 

e Prasad (2010), com o intuito de obter uma 

variável dependente representada por um núme-

ro real e, como tal, passível de ser aplicada na 

estimação dos modelos lineares. 

 

3.2. Índices de regulamentação e supervisão 

 

A regulamentação e supervisão são considera-

das no sentido de averiguar o impacto das im-

posições legais e da monitorização da activida-

de nos níveis de vulnerabilidade do sector. Sur-

gem, com particular destaque, na investigação 

levada a cabo por Barth et al. (2008a) e Dincer 

e Neyapti (2008).  

 

Para medir estes determinantes, calcularam-se 

índices de regulamentação e supervisão a partir 

do Bank Regulation and Supervision Survey do 

World Bank. Na construção destes índices 

adoptou-se uma metodologia similar à que La 

Porta et al. (1997, 1998) aplicaram na constru-

ção de dois índices representativos dos direitos 

dos acionistas e dos direitos dos credores, adici-

onando-se pontos em função dos direitos conce-

didos nos diferentes países em análise. No pre-

sente trabalho de investigação, os índices calcu-

lados (regulamentação e supervisão) são, de-

pois, transformados em variáveis dummy, 

iguais a 1 para os pares país/ano que apresen-

tam índices mais elevados (regulamentação e 

supervisão fortes) e igual a 0 para os países/ano 

em que a supervisão e regulamentação não se 

afiguram fortes. 

 

Índice de regulamentação 

 

Para estudar os efeitos da regulação foi criado 

um índice agregado de regulamentação formado 

por via da adição do valor 1 se na regulamenta-

ção bancária, em vigor num país, (1) existe um 

limite para a percentagem máxima de capital 

que proprietário possa deter; (2) se registarem 

restrições no que respeita à propriedade dos 

bancos por empresas não financeiras; (3) for 

imposto um rácio de capital mínimo regulamen-

tado igual ou superior ao imposto por Basileia; 

(4) a ponderação do risco estiver em linha com 

as orientações de Basileia; (5) o rácio de capital 

mínimo variar em função do risco de crédito 

dos bancos; (6) o rácio de capital mínimo variar 

em função do risco de mercado dos bancos; (7) 

a dívida subordinada for requerida como parte 

do capital regulamentado; (8) for requerido um 

nível mínimo de liquidez; (9) existir um sistema 

explícito de protecção de depósitos (fundo de 

protecção de depósitos, por exemplo). Nos ca-

sos em que os aspectos regulamentares não se 

verificam foi assumido o valor zero. 

 

Deste modo, quanto mais intensa for a regula-

mentação imposta aos bancos de um país, mais 

elevado será o valor assumido pelo índice,  

podendo este variar entre zero e nove. Atenden-

do a que o Bank Regulation and Supervision 

Survey teve lugar em três momentos distintos 
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do período em análise, 2000; 2003 e 20084 

(actualização da versão de 2007), o índice foi 

calculado três vezes, aplicando-se os valores 

obtidos num ano aos registos dos anos imedia-

tamente anteriores. Assim, para os registos 

compreendidos entre 1991 e 2000 considerou-

se o índice apurado para este último ano, para 

os registos entre 2001 e 2003, aplicou-se o índi-

ce calculado para 2003 e para os dados de 2004 

a 2009 usou-se o índice mais recente, de entre 

os três calculados. A dummy regulamentação 

forte assumiu o valor 1 para índices de regula-

mentação iguais ou superiores a 6 e o valor 0, 

no caso contrário. 

 

Índice de supervisão 

 

O índice de supervisão segue a mesma metodo-

logia do anterior, sendo formado adicionando 1 

se o país estiver sujeito a supervisão em que (1) 

exista mais de uma entidade supervisora; (2) o 

número total de supervisores bancários profis-

sionais seja igual ou superior à média da amos-

tra; (3) a frequência das inspecções no local, 

conduzidas em bancos médios e grandes seja 

anual; (4) qualquer infracção detectada pela 

supervisão prudencial é reportada. Nos casos 

em que as práticas de supervisão não se verifi-

caram foi assumido o valor zero. 

 

O índice constituído varia entre zero e quatro, 

sendo tanto maior, quanto mais exigente e fre-

quente for a actividade de supervisão bancária 

registada num país. À semelhança do índice de 

regulamentação, também este foi apurado para 

três períodos diferentes (2000, 2003 e 2008), ao 

longo do horizonte temporal em estudo, assu-

mindo-se que a supervisão vigente em cada um 

dos anos para os quais se construiu o índice 

vigorava nos anos anteriores e no período entre 

dois Bank Regulation and Supervision Survey. 

A dummy supervisão forte assume o valor 1 

para índices de supervisão iguais ou superiores 

a 3 e o valor 0, no caso contrário. 

 

3.3. Estatística descritiva 

 

A tabela 1 apresenta a descrição das variáveis 

explicativas usadas na estimação dos modelos 

de regressão e a tabela 2 disponibiliza a estatís-

tica descritiva das mesmas variáveis. 

 

A variação entre valores muito díspares em ca-

racterísticas bancárias como a qualidade da ges-

tão e a rentabilidade demonstra heterogeneidade 

entre os bancos que compõem a amostra. O 

mesmo sucede no conjunto de variáveis macro-

económicas, onde se vislumbram diferentes 

níveis de riqueza entre as observações, que va-

riam entre momentos de recessão, com uma 

taxa de crescimento real do PIB negativa, face a 

momentos de crescimento económico, com este 

indicador na casa dos 25%. No que respeita à 

flutuação dos preços, as observações oscilam 

entre deflação na ordem dos 4% e uma inflação 

elevada, superior a 100%. As taxas de juro do 

crédito concedido pelos bancos não são excep-

ção a estas variações, observando um máximo 

de 80%, registados em 1998 na Turquia e um 

mínimo de -1,05% no México, em 1992. A ta-

bela 2 inclui, ainda, a variável dependente na 

sua versão original, enquanto proporção com-

preendida entre 0 e 1, e depois da transforma-

ção log-odds (ver equação 3).  

4- Além destas versões, as respostas de 2011/2012 também já são conhecidas e poderiam ter sido aplicadas ao ano de 2009. Contudo, por 
uma questão de comparabilidade dos dados e devido às alterações que esta versão contempla face às anteriores, no ano de 2009 foram 
assumidas, também, as respostas de 2008.  
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De referir, ainda, que o incumprimento varia 

entre valores muito extremos. Contudo, a média 

da proporção do crédito vencido face ao total de 

crédito concedido é relativamente baixa, situan-

do-se nos 2%. 

Tabela n.º 1 

Descrição das variáveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela n.º 2  

Estatística descritiva  

Variável Descrição 

Incumprimento Crédito com imparidade/total do crédito concedido 

Qualidade da gestão 
Rácio cost-to-income. Valores mais baixos indicam me-
lhor qualidade da gestão. 

Rentabilidade 
ROAA = Lucro líquido depois de dividendos preferenci-
ais/total médio anual do ativo 

Liquidez Ativo líquido/depósitos e financiamento de curto prazo 

Dimensão 
Logaritmo do total do ativo deflacionado pelo índice de 
preços no consumidor a preços de 2005. 

Taxa de crescimento real 
do PIB 

% de aumento no PIB real face ao ano anterior. 

Taxa de inflação 
Taxa de crescimento média anual dos preços no consu-
midor. 

Taxa de juro (crédito 
concedido) 

Taxa de juro média aplicada pelos bancos de cada país 
no crédito que concedem. 

PIB per capita PIB nominal/população 

Regulamentação forte 
1 se o índice de regulamentação for igual ou superior a 6. 

0 caso contrário. 

Supervisão forte 
1 se o índice de supervisão for igual ou superior a 3. 

0 caso contrário. 

Orientação para os ban-
cos 

1 se o sistema financeiro do país em que o banco atua é 
orientado para os bancos. 

0 caso contrário. 

Estatística descritiva 

Variável Obs. Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Incumprimento 14.849 0,02 0,04 0,0000001 0,98 

Incumprimento (var. transformada) 14.849 -4,66 1,52 -14,26 3,99 

Qualidade da gestão 14.849 66,73 26,61 0,00 936,43 

Rentabilidade (%) 14.849 0,74 1,29 -28,7 20,84 

Liquidez 14.849 1,77 8,39 0,30 899,19 

Dimensão 14.849 14,64 2,19 7,47 21,63 

Taxa de crescimento real do PIB (%) 14.849 2,22 2,22 -8,23 24,62 

Taxa de inflação (%) 14.849 2,56 3,40 -4,48 104,54 

Taxa de juro (crédito concedido) (%) 14.849 7,21 5,33 -1,05 80,00 

PIB per capita 14.849 10,47 0,37 8,43 14,56 

Regulamentação forte 14.849 0,78 0,41 0 1 

Supervisão forte 14.849 0,70 0,46 0 1 

Orientação para os bancos 14.849 0,24 0,42 0 1 
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4. Metodologia econométrica 

 

Nesta secção são descritos os modelos econo-

métricos usados no estudo do crédito vencido, 

designadamente: 

 Modelo linear, com transformação  

logística; 

 Modelo linear com efeitos fixos, com 

transformação logística; 

 Modelo linear com efeitos aleatórios, 

com transformação logística; 

 Modelo probit fraccionário. 

 

O primeiro modelo estimado é dado por: 
  

                                    (2) 
 

onde     representa o termo do erro, que é variá-

vel ao longo do tempo e de banco para banco, e  

 

 
 

representa a chamada transformação logística 

(log-odds): 

 

 
 

Ao contrário de   ,   * varia entre menos e mais 

infinito, pelo que é razoável usar o modelo line-

ar (4) no estudo do incumprimento no crédito 

concedido pelos bancos. De notar que na amos-

tra nenhum banco apresenta incumprimento 

zero e, por outro lado, o rácio também não al-

cança o valor 1. Assim, a transformação realiza-

da afigura-se ajustada ao objecto de estudo, já 

que os modelos log-odds não admitem zeros 

nem uns e, como tal, será possível efectuar a 

estimação do modelo de regressão linear múlti-

pla pelo método dos mínimos quadrados. 

 

Como os modelos com transformação logística 

são lineares nos parâmetros, é possível usar os 

modelos de dados de painel com efeitos fixos e 

efeitos aleatórios tradicionais, que acrescentam 

os efeitos individuais     à equação (2), assumin-

do que estes estão (efeitos fixos) ou não (efeitos 

aleatórios) relacionados com as variáveis expli-

cativas.  

 

Alternativamente aos modelos lineares, o mo-

delo de regressão fraccionária proposto por 

Papke e Wooldridge (1996) pode ser estimado 

diretamente através de técnicas não lineares, 

sem carecer da prévia linearização. De forma a 

garantir que a variável dependente fica compre-

endida no intervalo [0, 1], o modelo assume a 

seguinte forma funcional (ignorando-se, de mo-

mento, a existência de efeitos individuais): 

 

E(   /   ) = G (     ),                                                   (5) 

 

onde G (.) é uma função não linear conhecida 

que satisfaz a condição 0 < G (.) < 1, sendo 

qualquer função de distribuição cumulativa uma 

possível especificação para G (.), conforme dis-

posto no estudo de Ramalho et al.  (2011).  

 

Com dados de painel, é necessário acrescentar 

efeitos individuais ao modelo (5). De acordo 

com Papke e Wooldridge (2008), é mais fácil 

fazê-lo no âmbito do modelo probit, pelo que o 

modelo considerado neste estudo é dado por: 

 

 
 

Segundo os autores, o modelo proposto pode 

ser estimado pelo método da quasi-máxima ve-

rossimilhança de Bernoulli agrupada (pooled 

Bernoulli quasi-MLE, ou pooled QMLE, na 

literatura), desde que ajustados os erros padrão, 

e pela equação de estimação generalizada 

(GEE, na literatura). Note-se, no entanto, que o 

modelo probit fraccionário proposto é adequado 

para painéis balanceados de dados com um ho-

rizonte temporal (T) relativamente pequeno, 

face a um número de observações (N) elevado.  

 

Apesar de no presente estudo se cumprirem os 

pressupostos relativos a T e N, o painel é não 

balanceado, situação em que a aplicação do mo-

delo pode ser de difícil extensão. Ainda assim, 

optou-se pela sua aplicação com o intuito de 

testar a robustez dos resultados apurados nos 

restantes modelos, até porque não há razão para 

supor que a falta de dados não seja aleatória. 
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5. Estimação dos modelos e análise dos 

resultados 

 

A tabela 3 apresenta os coeficientes apurados 

para cada variável, que representam a magnitu-

de e sentido da influência exercida por cada 

variável explicativa no nível de incumprimento 

de clientes observado em cada banco. Os mode-

los foram estimados em Stata 12 considerando 

erros padrão cluster-robust, tomando cada ban-

co como um cluster. 

Tabela n.º 3  

Resultados das estimações 
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Os resultados apurados apontam todas as carac-

terísticas bancárias como significativas na ex-

plicação do incumprimento, verificando-se o 

sentido de influência esperado e sendo a liqui-

dez a que apresenta a menor robustez. Assim, o 

volume de crédito vencido tende a ser mais ele-

vado em bancos com pior qualidade da gestão, 

menor rentabilidade e menor dimensão. 

 

Relativamente às variáveis de natureza macroe-

conómica, observa-se um impacto negativo so-

bre o nível de incumprimento em todas, com 

excepção da taxa de juro aplicada no crédito 

concedido que não se revelou significativa em 

nenhuma das estimativas realizadas. Os resulta-

dos mostram que em momentos de crescimento 

económico e em países com maior desenvolvi-

mento per capita, o nível de incumprimento 

observado aos clientes bancários tende a ser 

inferior. Estas variáveis são ambas significati-

vas, para um nível de significância de 1%, em 

todas as estimações. Com menor robustez, os 

resultados para a inflação confirmam a relação 

negativa esperada. Quando um empréstimo foi 

negociado a uma taxa de juro nominal fixa e a 

inflação sobe acima do esperado, o valor real do 

empréstimo a pagar pelo devedor é menor, con-

ferindo maior probabilidade de cumprimento, 

baixando assim o nível de crédito vencido.  

 

Embora com diferentes níveis de significância, 

a dummy regulamentação forte é significativa 

em todas as estimações, concluindo-se que nos 

países em que a regulamentação é mais intransi-

gente tendem a registar-se menores níveis de 

incumprimento. De igual modo, supervisão 

mais efectiva tende a incorrer no mesmo efeito. 

Todavia, os resultados desta variável não são 

comprovados pelo modelo não linear, na medi-

da em que a variável não é significativa na sua 

estimação. Nas restantes estimações varia entre 

uma significância de 1% no modelo de regres-

são linear clássico e no modelo linear com efei-

tos aleatórios e de 10% no modelo linear com 

efeitos fixos. 

Para a última hipótese, observou-se a signifi-

cância (a 1%) da variável “orientação para os 

bancos” em todas as estimações, indicando que 

nestes países o nível de incumprimento regista-

do pelos bancos é superior, quando comparado 

com o verificado nos países com sistemas fi-

nanceiros orientados para o mercado de capi-

tais. A garantia de maior protecção governa-

mental pode implicar o aumento do risco de 

crédito assumido pelos bancos, o que poderá 

justificar esta relação positiva entre as variá-

veis. 

 

5.1. Comparação entre diferentes painéis 

 

O teste de Hausman revelou que os efeitos alea-

tórios são inconsistentes, sendo preferíveis os 

resultados do modelo de efeitos fixos, que se 

apresenta robusto à correlação entre   e   .  

Assim, para realização dos testes de robustez 

estimou-se o modelo de efeitos fixos para sub-

conjuntos da amostra. Note-se, no entanto, que 

a estimação do modelo de efeitos fixos não per-

mite inferir sobre a robustez dos resultados da 

variável orientação para os bancos, já que esta 

não é incluída no modelo por não variar ao lon-

go do tempo. 

 

Atendendo a que uma parte significativa das 

observações consideradas na amostra respeitam 

a bancos dos Estados Unidos, considerou-se 

pertinente inferir se os resultados apurados seri-

am os mesmos, caso estas instituições não fos-

sem consideradas. Por outro lado, integrando a 

amostra subgrupos de interesse, entendeu-se 

relevante a sua individualização para efeitos de 

comparação dos resultados. Surgiram, assim, 

três painéis de dados adicionais, OCDE exclu-

indo EUA, G7 e União Europeia, para os quais 

se estimou o modelo de regressão linear, com 

efeitos fixos. Os resultados apurados figuram 

na tabela 4 e indicam alterações de significância 

de algumas variáveis na explicação do incum-

primento, de painel para painel. 
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Comparando os diferentes painéis, observamos 

que a rentabilidade, a taxa de crescimento real 

do PIB e o PIB per capita são significativas na 

explicação do nível de incumprimento de clien-

tes, independentemente do país onde os bancos 

actuam. A direcção da influência destas variá-

veis no rácio de crédito vencido e os níveis de 

significância mantêm-se, com a excepção do 

PIB per capita, que apresenta níveis de signifi-

cância diferentes para o painel que considera a 

OCDE excepto os EUA e para o que contempla 

apenas os países do G7.  

 

Adicionalmente, observaram-se algumas dife-

renças do painel 2 (OCDE excepto EUA) face 

aos restantes, designadamente no que respeita à 

liquidez, inflação e supervisão, na medida em 

que este é o único painel em que tais variáveis 

não são significativas. Conclui-se, assim, que 

estes determinantes poderão ser particularmente 

relevantes na explicação do nível de incumpri-

mento dos bancos a operar nos EUA. 

 

A dimensão mantém a influência negativa no 

rácio de incumprimento, com a excepção do 

painel 3, que considera apenas bancos em acti-

vidade nos países do G7, possivelmente pelo 

facto da maioria dos bancos deste painel ser de 

grande dimensão. Por sua vez, a robustez da 

qualidade da gestão não é confirmada neste tes-

te, pois o painel original é o único em que a 

variável é significativa.  

Tabela n.º 4  

Resultados das estimações para subconjuntos da amostra 
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A regulamentação apenas é significativa no pai-

nel 4 (União Europeia), para além do original. 

Por fim, a taxa de juro revela-se significativa 

apenas no painel 3, não o tendo sido em qual-

quer estimação anterior. Todavia, o sinal apura-

do é o esperado aquando da descrição das hipó-

teses a testar, revelando que quando considera-

dos apenas os bancos em actividade no G7, a 

subida das taxas de juro potencia o aumento do 

rácio de incumprimento. 

 

5.2. Medida alternativa de incumprimento 

 

Na ausência de informação sobre os montantes 

de crédito registados em situação de incumpri-

mento, as provisões para cobrança duvidosa 

poderão sinalizar o nível esperado de crédito 

vencido, na medida em que traduzem as expec-

tativas da instituição bancária relativamente ao 

volume de crédito que espera não vir a recupe-

rar.  

 

Na literatura recente, Park (2012) aplica a  

qualidade do activo como proxy para o incum-

primento de clientes, sendo este rácio dado pe-

las provisões para cobrança duvidosa face ao 

total de crédito concedido. Deste modo, com o 

intuito de testar a robustez dos resultados obti-

dos para as hipóteses formuladas, realizaram-se 

estimações alternativas com a qualidade do ac-

tivo como variável dependente, cujos resultados 

são apresentados na tabela 5.  

 

Considerando esta medida de incumprimento 

alternativa, as variáveis liquidez, inflação e re-

gulamentação forte perdem a significância. 

Contudo, a robustez dos resultados mantém-se 

para a influência da rentabilidade, dimensão, 

taxa de crescimento real do PIB e supervisão 

forte. Deste modo, qualquer que seja a proxy 

usada, observa-se que à medida que a rentabili-

dade e a dimensão dos bancos aumentam, o 

incumprimento de clientes tende a diminuir, 

sucedendo o mesmo em momentos de cresci-

mento económico e perante supervisão mais 

forte. 
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Tabela n.º 5  

Resultados das estimações para uma medida alternativa de incumprimento 

6. Conclusões 

 

A mais recente crise financeira global colocou 

os bancos sob uma atenta vigilância por parte 

dos reguladores, dos mercados, das agências de 

notação financeira e, até mesmo, dos depositan-

tes, alterando muitos dos paradigmas associa-

dos ao comportamento da banca. No centro do 

debate financeiro ficaram a regulamentação e 

supervisão falíveis e o peso que o incumpri-

mento generalizado no crédito concedido pode 

registar no decréscimo da solidez das institui-

ções bancárias. 

No estudo que materializa este artigo observam

-se variáveis para as quais é evidente a robustez 

dos resultados que apresentam, designadamente 

a rentabilidade, a qualidade da gestão, a taxa de 

crescimento real do PIB e o PIB per capita. 

 

De entre o conjunto de variáveis explicativas 

conexas às instituições bancárias todas se apre-

sentaram significativas, com particular destaque 

para a robustez da rentabilidade. Concluiu-se 

que bancos com melhor qualidade da gestão e 

de maior dimensão registam menos crédito  

vencido. No mesmo sentido, observou-se que 
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bancos com maior liquidez também apresentam 

níveis de incumprimento de clientes mais bai-

xos, que se assume decorrerem de condições de 

crédito concedido mais vantajosas para os cli-

entes. 

 

Do ponto de vista macroeconómico percepciona

-se que a taxa de juro não influencia o cumpri-

mento das obrigações de crédito de clientes, 

como seria de esperar, enquanto os indicadores 

de crescimento económico e de desenvolvimen-

to se demonstram como alguns dos maiores 

determinantes do crédito vencido. Assim, ob-

serva-se que o incumprimento tende a diminuir 

em contextos de crescimento económico e em 

países com maior nível de desenvolvimento per 

capita. A subida da taxa de inflação também 

determina o decréscimo do incumprimento. 

 

Conjuntamente, maior regulamentação e super-

visão mais intensa conduzem a menor incum-

primento, enquanto o volume de incumprimen-

to tende a ser superior em países orientados pa-

ra os bancos. Contudo, esta conclusão é afasta-

da pelo teste de Hausman que indica o modelo 

de efeitos fixos como consistente, estimação em 

que a orientação para os bancos não é conside-

rada. 

 

Nos testes de robustez considerando diferentes 

painéis com grupos de países distintos é de des-

tacar a relevância das variáveis rentabilidade, 

taxa de crescimento real do PIB e PIB per capi-

ta, cuja influência sobre a variável de interesse 

é transversal a todos os painéis. No teste reali-

zado tomando outra proxy de incumprimento 

foram, também, comprovados os resultados 

iniciais, mantendo-se a significância e direcção 

de influência da maioria das variáveis explicati-

vas. 

 

A concretização deste estudo apresenta contri-

butos metodológicos ligados à aplicação do mo-

delo probit fraccionário. Paralelamente obser-

vam-se inovações ao considerarem-se, conjun-

tamente, factores de natureza macro e microe-

conómica entre as variáveis explicativas, o que 

não é comum na literatura sobre incumprimen-

to, bem como contributos decorrentes da reali-

zação de um estudo agregado para vários paí-

ses, já que o mais frequente é a realização de 

trabalhos centrados numa só realidade. Por fim, 

há ainda lugar a contributos relacionados com 

as medidas de regulamentação, supervisão e 

orientação dos sistemas financeiros dos países, 

propostas neste trabalho de investigação. 
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