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Carrasco: estudo reconhece que não foi
enfrentada a questão da causalidade

29/05/2019 - 05:00

Estudo do BC sobre spread causa polêmica

Por Alex Ribeiro

O estudo divulgado pelo Banco Central que minimiza o peso da falta de
concorrência no spread bancário está longe de colocar um fim na controvérsia
sobre as reais causas dos altos juros do crédito no Brasil. Especialistas ouvidos
pelo Valor questionam a metodologia do estudo "Concentração, concorrência
e custo de crédito", publicado como boxe no Relatório de Economia Bancária
do BC.

O professor do Departamento de Economia da PUC -Rio Vinícius Carrasco
afirma que o estudo constata a correlação da concentração e poder de
mercado dos bancos com os spreads, mas reconhece que deixa de estabelecer a relação causal entre uma coisa e a outra.
"Nessa situação, podemos ter o que os economistas chamam de causalidade reversa", pondera Carrasco, que também é
economista-chefe e sócio da StoneCo.

Leia mais
1. Mercado de capitais reduz custo do crédito

Ou seja, a concentração e o poder de mercado podem afetar os spreads bancários, mas os spreads bancários também
podem afetar a concentração e o poder de mercado. Sem isso, não se pode descartar a possibilidade de estar errada a
conclusão de que a concorrência tem limitada influência no spread.

"Estatisticamente, é muito mais difícil mostrar exatamente a relação causal entre poder de mercado e spreads, com os
modelos econométricos que conhecemos", diz Tiago Cavalcanti, professor da Universidade de Cambridge. "O estudo não
faz isso."

O BC usa microdados, com informações de operações de crédito em nível local a partir dos dois primeiros números do CEP,
e concluiu que o poder de mercado dos bancos (o que pode ser entendido como falta de competição) responde por apenas
7,3% do spread bancário, um dos mais altos do mundo.

O BC faz uma regressão com os dados, que basicamente constata com que frequência tanto poder de mercado quanto
spreads são mais altos. Sem a relação de causalidade, as conclusões podem estar completamente prejudicadas porque altos
spreads podem ter influência sobre os níveis de competição.

"Nas localidades onde os spreads são mais altos, você deveria observar a entrada de novos concorrentes, com bancos
abrindo mais agências, por exemplo", diz Carrasco. O resultado disso é ter, de um lado, spreads altos e, do outro, mais
competidores - o que leva a uma situação estranha em que mais concorrência está associada com mais spreads.

"Esse é um efeito confundidor, muito comum nas pesquisas em ciências sociais", explica Carrasco. Um exemplo desse
efeito é a relação entre o número de policiais e criminalidade. Onde há mais crimes, os governantes costumam colocar mais
policiais. "Um analista descuidado que olhar os dados apenas pela correlação pode concluir que mais policiais leva a mais
crimes, o que está errado."

Carrasco diz que o próprio estudo do BC reconhece que não foi enfrentada a questão da causalidade, mas ele pondera que
talvez as conclusões tenham ido longe demais diante dessa deficiência. Outro ponto mencionado pelo economista é que, ao
mesmo tempo em que minimiza o impacto de fatores concorrenciais no spread, o estudo especula que fatores como
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inadimplência e custos administrativos teriam peso mais alto no crédito caro no Brasil. "O trabalho faz afirmações que não
estão no exercício empírico."

Cavalcanti argumenta que o trabalho do BC pode estar superestimando o peso da inadimplência no spread, que, embora
relevante, pode não ser tão grande relativamente ao fator competição. O economista se dedicou, recentemente, a medir o
real peso da inadimplência nos empréstimos, tomando como base microdados de operações contratadas com empresas,
num trabalho em conjunto com Joseph Kaboski (Universidade de Notre Dame), Bruno Martins (Banco Central) e Cézar
Santos (FGV-RJ). A conclusão, publicada em artigo no Valor há três semanas, é que a inadimplência responde por cerca
de 11% do spread nessas operações.

Ele reconhece que há graves problemas na baixa recuperação de créditos inadimplentes, mas focar na inadimplência sem
olhar fatores competitivos seria um erro. "O mercado bancário brasileiro é uma grande anomalia", diz ele. "Acho que é uma
mistura de concentração, ou poder de mercado, com insegurança jurídica forte."


