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Resumo 

Com o objectivo de promover a utilização do cheque, através do aumento de confiança na normal 

circulação deste instrumento de pagamento, foi, em 1992, criada a LUR (Lista de Utilizadores de 

cheques que oferecem Risco), que consiste numa base de dados de entidades (empresas e 

particulares), com as quais os bancos tenham rescindido a convenção de cheque por utilização 

indevida,  

Tendo em conta a actual relevância do cheque enquanto instrumento de pagamento em Portugal, 

é importante identificar as características dos indivíduos que fazem parte daquela lista, de modo a 

melhor compreender o fenómeno da emissão de cheques sem provisão.  

É neste âmbito que surge a presente dissertação, cujo objectivo principal é o de contribuir para 

caracterizar a probabilidade de um indivíduo pertencer à LUR, constituindo-se este trabalho como 

exploratório e uma primeira tentativa de melhor compreender este fenómeno. Para tal foram 

utilizadas duas amostras, disponibilizadas pelo Banco de Portugal, uma de utilizadores de 

cheques que constavam da LUR e outra de utilizadores não incluídos na referida lista. 

A metodologia utilizada baseia-se na estimação de um modelo de variável dependente binária, 

tendo-se optado por considerar o modelo probit, Paralelamente, foi efectuada uma aplicação do 

Teorema de Bayes, de forma a definir a probabilidade de um indivíduo da população constar da 

LUR. 

Os resultados revelaram que existe um conjunto de variáveis caracterizadoras dos indivíduos que 

constam da LUR, como por exemplo o banco onde o cliente tem a conta, a idade, o estado civil, o 

grau de educação ou a região de residência. De notar que a variável sexo parece não contribuir 

para caracterizar os clientes bancários que constam daquela lista. 
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Abstract 

Due to the relevance that the cheque still has in Portugal, it is important to characterize the 

individuals included in the list of bank clients whose use of cheques has been restricted, as a way 

for better understanding the phenomenon of issuing cheques without sufficient funds in the 

account. This list was implemented in 1992, at the time, with the main objective of promoting the 

use of cheques in Portugal. 

This main objective of this study is to contribute for the characterization of the probability of 

someone being restricted from using cheques and can be classified as a first attempt for better 

understanding this behaviour. Having this objective in mind, two samples made available by the 

Banco de Portugal were worked on: one of cheque users that were restricted from using them and 

another of those not included in the above-mentioned list. 

The methodology is based on the estimation of a model with a binary dependent variable – probit. 

Additionally, the Bayes’s theorem was used to calculate the probability of an individual being 

restricted from issuing cheques, conditional to each explanatory variable individually considered. 

The results showed that there is a set of variables that can help to explain the probability of being 

included in the list, namely: the bank where the client has the account, his/her age, marital status, 

degree of education or area of residence. It should be noted that the variable sex seems be 

neutral in the characterization of the bank clients included in the list. 
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Introdução 

A utilização do cheque como instrumento de pagamento tem registado uma evolução bastante 

distinta de país para país. Enquanto alguns países conseguiram eliminar, quase na totalidade, a 

utilização deste instrumento de pagamento, outros há que só em anos mais recentes começaram 

a registar uma diminuição na sua utilização, pelo que actualmente o cheque continua a possuir 

uma importância assinalável em muitos países desenvolvidos. A utilização do cheque em Portugal 

tem, de igual forma, registado uma tendência de redução, representando, no entanto, ainda cerca 

de 17% de todos os pagamentos não-numerário efectuados1. 

Assim, tendo em conta o elevado peso relativo do cheque em muitas das principais economias 

mundiais e a lenta redução verificada na utilização deste instrumento de pagamento, reveste-se 

de todo o interesse a caracterização dos seus utilizadores de uma forma geral e, principalmente, 

daqueles que o utilizam indevidamente, uma vez que põem em causa a confiança dos clientes 

bancários neste instrumento.  

Com o objectivo de promover a utilização do cheque em Portugal, foi criada, em 1992, a Lista dos 

Utilizadores de cheques que oferecem Risco (LUR), que é constituída pelo conjunto de pessoas e 

empresas com as quais os bancos tenham rescindido a convenção de cheque por utilização 

indevida. Esta lista é divulgada pelo Banco de Portugal a todo o sector bancário. 

O desenvolvimento do presente estudo tem como principal objectivo contribuir para caracterizar a 

probabilidade de um indivíduo pertencer à LUR, constituindo-se este trabalho como exploratório e 

uma primeira tentativa de melhor compreender este fenómeno. Deve referir-se ainda que este 

trabalho não se preocupa em promover a definição de um modelo de previsão mas, unicamente, 

em caracterizar os maus utilizadores de cheques. 

                                                      

1 European Central Bank (2006). 
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No desenvolvimento deste projecto, foram utilizadas diversas fontes de informação estatística, de 

entre as quais destacamos, principalmente: uma amostra de bons e maus utilizadores de 

cheques, recolhida pelo Banco de Portugal no âmbito da sua função de superintendência dos 

sistemas de pagamento; a informação estatística constante da LUR; algumas estatísticas de 

sistemas de pagamentos, e; os microdados do Inquérito ao Emprego (IE), levado a cabo pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Tendo em conta que, tal como referido anteriormente, o objectivo central do estudo é o de 

caracterizar a probabilidade de um indivíduo pertencer à LUR, primeiramente procurou-se definir 

a referida probabilidade, condicional a uma variável de cada vez, utilizando para tal o Teorema de 

Bayes. Seguidamente, através de uma análise multivariada, com recurso a um modelo 

econométrico de variável dependente binária - probit, procurou-se identificar que variáveis 

contribuem para aquela probabilidade.  

Deste modo, a dissertação encontra-se estruturada em duas partes. Na primeira é feito um 

enquadramento teórico da temática estudada, sendo em primeiro lugar efectuada uma breve 

descrição do cheque enquanto instrumento de pagamento e da sua utilização a nível 

internacional. Posteriormente, é apresentado o contexto português, por um lado no que se refere 

à evolução recente da utilização do cheque no país e, por outro lado, relativo às características da 

Lista de Utilizadores de cheques que oferecem Risco. É também efectuada uma breve revisão da 

literatura sobre esta temática. 

A segunda parte destina-se à análise empírica. Assim, contextualizam-se as metodologias 

utilizadas, fazendo-se, primeiramente, uma descrição do processo de amostragem utilizado, 

seguindo-se uma descrição das variáveis consideradas e a aplicação das metodologias 

anteriormente referidas. Finalmente, expõem-se os resultados obtidos e apresentam-se 

sugestões de investigação futura.  
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1 Enquadramento teórico 

Nas sociedades actuais podemos identificar dois tipos distintos de moeda: a fiduciária2 e a 

escritural3. A necessidade dos clientes bancários movimentarem, de forma expedita, este último 

tipo de moeda, conduziu à necessidade de criar instrumentos de pagamento, tais como cheques, 

transferências, débitos directos e cartões de débito ou crédito, que são aceites em vez de 

numerário para pagamento de inúmeros bens e serviços. 

De referir que o cheque foi um dos primeiros instrumentos de pagamento a ser universalmente 

utilizado em substituição do numerário. 

 

1.1 O contexto internacional 

A utilização do cheque a nível internacional tem registado uma evolução bastante distinta de país 

para país. Enquanto alguns conseguiram eliminar, quase na totalidade, a utilização deste 

instrumento de pagamento, outros só em anos mais recentes começaram a registar uma 

diminuição do recurso ao cheque. 

 

                                                      

2 Corresponde, genericamente, às notas e moedas emitidas pelo banco central e que usamos no 

nosso dia-a-dia.  
3 Forma de moeda criada pelos bancos, através dos depósitos e dos créditos. É uma forma de 

pagamento que não utiliza a moeda metálica, nem a moeda de papel, implicando apenas a 

movimentação contabilística dos pagamentos. 
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1.1.1 Cheque como instrumento de pagamento 

De acordo com o apresentado por Borges (1984), já na Grécia e Roma antigas, “eram utilizadas 

práticas comerciais, como os síngrafos, considerados como verdadeiros títulos ao portador ou à 

ordem”, um pouco à semelhança do que hoje acontece com o cheque. 

Na actualidade, o cheque pode ser descrito como “(…) um instrumento de pagamento que 

permite movimentar fundos que se encontram à disposição de titulares ou seus representantes 

em contas de depósito abertas nas instituições de crédito”4. 

A utilização do cheque como instrumento de pagamento encontra-se regulada, a nível 

supranacional, pela Lei Uniforme relativa aos Cheques, resultante da Convenção de Genebra de 

19 de Março de 1931, e que foi ratificada em Portugal pelo Decreto-Lei nº 23.721, de 29 de Março 

de 1934.  

Em Portugal, a utilização e o processamento interbancário do cheque é regulado, adicionalmente, 

pela Norma Técnica do Cheque5 e pelo Regulamento do Sistema de Compensação 

Interbancária6. 

 

                                                      

4 Banco de Portugal (2002). 
5 Instrução do Banco de Portugal n.º26/2003 – “Uniformiza o documento-cheque, definindo as 

características técnicas a que devem obedecer todos os tipos dos mesmos, compensáveis em 

Portugal.” 
6 Instrução do Banco de Portugal n.º25/2003 - “Regulamenta o Sistema de Compensação 

Interbancária que compreende os subsistemas telecompensação de cheques, de efeitos, de 

débitos directos, de transferências electrónicas interbancárias (TEI's) e das operações 

processadas através do multibanco.” 



  5 

 

1.1.2 Utilização do cheque a nível internacional 

Com o desenvolvimento de instrumentos de pagamento mais eficientes e fáceis de utilizar, a 

utilização do cheque tem registado, a nível internacional, uma tendência de redução bastante 

assinalável. É, no entanto, de realçar que, apesar deste movimento de redução, o cheque possui 

ainda nos dias de hoje um peso bastante elevado em muitas economias de países desenvolvidos. 

Sendo um instrumento de pagamento com suporte papel, o cheque é, a par do numerário, o 

instrumento de pagamento mais dispendioso para o sistema bancário e com mais custos sociais 

associados7, pelo que em muitos países têm sido tomadas medidas que desencorajam a sua 

utilização, quer através do aumento do seu custo unitário, quer mediante a promoção de 

instrumentos automáticos alternativos como os cartões, as transferências a crédito ou os débitos 

directos. 

A este nível, é importante realçar que o próprio Banco Central Europeu8 considera que o cheque 

não é um instrumento de pagamento a utilizar a nível transnacional e que deverá ser promovida a 

redução da sua utilização. “Cheques e outros instrumentos não-SEPA9 não serão utilizados numa 

base transfronteira na área do euro. Esses instrumentos acabarão por desaparecer quando se 

tornar claro para os seus utilizadores que outros meios de pagamento proporcionam um melhor 

serviço.” 

                                                      

7 Banco de Portugal (2007). 
8 European Central Bank (2006, Fevereiro). 
9 “A criação da Single Euro Payments Area (SEPA) resultou da necessidade de assegurar que os 

pagamentos efectuados na nova moeda da União Europeia, o Euro, representassem para os 

cidadãos europeus a materialização das vantagens dessa nova moeda. Na prática, significa que 

um pagamento efectuado em euros, em qualquer entidade financeira da União Europeia e em 

especial na zona euro, tenha o mesmo alcance (reachability) e custo para o ordenante como tem 

hoje nos pagamentos nacionais, tenha ele como destinatário um cliente bancário do seu país ou 

do espaço Europeu.” (url: http://www.bportugal.pt) 
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Também a própria União Europeia, quando em 2001 publica o Regulamento (CE) n.° 2560/2001 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de 2001, relativo aos pagamentos 

transfronteiros em euros, exclui os cheques da aplicação do princípio de igualdade de encargos 

assumindo que “Não convém, na fase actual, aplicar aos cheques em suporte papel o princípio da 

igualdade de encargos, na medida em que a sua natureza não permite um tratamento tão eficaz 

como o dos outros meios de pagamento, nomeadamente os pagamentos electrónicos. Em 

contrapartida, o princípio da transparência dos encargos deverá aplicar-se também aos cheques.” 

No entanto, e apesar do cheque apresentar custos de processamento superiores para o sistema 

bancário, a sua utilização pelos clientes é ainda bastante significativa em alguns países, muitos 

deles desenvolvidos. 

De acordo com dados publicados no Red Book do Committee on Payment and Settlement 

Systems (CPSS) pertencente ao Bank for International Settlements (BIS) e no Blue Book do 

Banco Central Europeu (BCE)10, os países considerados11 registam uma tendência de redução do 

número de cheques utilizados por clientes entre 2001 e 2005. No entanto, o ritmo de redução 

registado não é uniforme para todos os países, pelo que, enquanto a Alemanha, a Bélgica e a 

Suíça apresentam taxas médias de redução anual superiores a 20%, os restantes países 

registam taxas inferiores a 7% ao ano. Através destes valores podemos assumir que, apesar de 

existir uma clara tendência de redução do número de cheques emitidos anualmente, a velocidade 

de migração para meios de pagamento alternativos é distinta de país para país. 

No que respeita aos Estados Unidos, no ano de 2005 foram emitidos 33 mil milhões de cheques, 

apenas menos 7 mil milhões do que em 2001, a que equivale uma taxa média de redução de 

aproximadamente 4% ao ano. A nível europeu, é a França que se destaca com quase 4 mil 

milhões de cheques processados em 2005, representando uma redução média anual de apenas 

                                                      

10 Ver Anexo 1 – Utilização do cheque por entidades não-bancárias. 
11 Designadamente: Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Portugal, 

Reino Unido, Singapura, Suiça. 
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2% face a 2001. Relativamente a Portugal, foi registada uma taxa de variação média anual de 5% 

entre 2001 e 2005, tendo sido emitidos, neste último ano, 210 milhões de cheques. 

Se analisarmos o número de cheques emitidos per capita, facilmente se constata que os Estados 

Unidos e a França continuam a destacar-se, aproximadamente com 112 e 63 cheques emitidos, 

anualmente, por pessoa. Destacam-se ainda o Canadá com 42 cheques, o Reino Unido com 32 e 

Portugal e Singapura com quase 20 cheques emitidos por pessoa por ano. Estes valores 

representam uma ligeira redução face a 2001, não ultrapassando, no entanto, uma taxa variação 

média anual de -6%. 

Com base nestes valores, podemos constatar que os países em que o cheque possui um peso 

relativo elevado, registam taxas de substituição deste instrumento de pagamento bastante 

reduzidas, demonstrando que a expectativa de uma rápida redução do número de cheques 

emitidos anualmente está longe de ser uma realidade generalizada. 

 

1.2 O caso Português 

De acordo com o apresentado no ponto anterior, a importância do cheque enquanto instrumento 

de pagamento varia significativamente de país para país. Neste âmbito, e apesar de apresentar 

uma tendência claramente decrescente, Portugal é ainda um país com uma utilização muito 

expressiva deste instrumento de pagamento. 

 

1.2.1 Evolução da utilização do cheque em Portugal 

No passado, o cheque foi bastante incentivado pelos bancos como instrumento de pagamento 

alternativo à utilização de notas e moedas, com vantagens evidentes, designadamente nos 

pagamentos de montantes elevados. De referir que, entre 1974 e 1991, o cheque foi um meio de 
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pagamento com aceitação obrigatória, precisamente para, entre outras razões, minimizar o uso 

de numerário. 

Nos últimos anos, porém, a situação tem-se alterado, com o declínio do seu uso, que se iniciou no 

ano 2000, em quantidade, e no ano de 2001, em valor12. Ao longo das últimas décadas, a 

utilização do cheque em Portugal tem registado uma tendência claramente decrescente, 

começando por representar aproximadamente 81% do número de operações efectuadas em 1989 

e evoluindo até, aproximadamente, 17% em 2005. 

Se analisarmos apenas os cheques que são processados através do subsistema de 

compensação de cheques do Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), para os quais é 

possível identificar os motivos de devolução utilizados, podemos constatar que aproximadamente 

0.6% dos cheques (que representam 1.5% dos montantes) são devolvidos. Apesar de, em termos 

relativos, os cheques devolvidos não representarem um peso muito expressivo, devemos chamar 

a atenção para o facto de, no SICOI em 2006, 2.7 mil milhões de euros terem resultado em 

cheques devolvidos. 

Em Portugal existem, actualmente, trinta motivos de devolução distintos que as instituições de 

crédito podem invocar para justificar o não pagamento de um cheque. Neste âmbito, há a 

destacar-se a falta ou insuficiência de provisão que representa, por si só, 76% de todas as 

devoluções processadas através do SICOI. As devoluções efectuadas por este motivo serão 

aquelas que, tipicamente, poderão conduzir à comunicação do cliente bancário para a LUR. 

Deve ainda ter-se em conta que, de acordo com dados apresentados pelo Banco de Portugal13, o 

numerário e o cheque são, no seu conjunto, responsáveis por 45.9% dos custos totais associados 

à disponibilização dos instrumentos de pagamento (17.2% para o numerário e 28.7% para os 

cheques). Ao nível dos cheques, o elevado custo unitário deve-se, não só ao facto de ser um 

                                                      

12 Ver Anexo 2 – Utilização do cheque em Portugal. 
13 Banco de Portugal (2007). 
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instrumento de pagamento baseado em papel, envolvendo um conjunto de procedimento de 

validação morosos e dispendiosos, mas também a toda a envolvente jurídica que enquadra a 

comunicação dos emissores de cheques sem provisão para a LUR. 

 

1.2.2 Lista dos Utilizadores de cheques que oferecem Risco (LUR) 

Com o objectivo primordial de promover a utilização do cheque, através de um aumento de 

confiança na normal circulação deste instrumento de pagamento, foi criada a LUR em 1992, que 

“é constituída pelo conjunto de entidades, pessoas singulares e colectivas (empresas), com as 

quais os bancos tenham rescindido a convenção de cheque por utilização indevida e, com essa 

utilização, tenham posto em causa o espírito de confiança que preside à sua circulação.”14.  

A base de dados é gerida pelo Banco de Portugal e alimentada por comunicações obrigatórias 

por parte das instituições de crédito. Assim, na sequência de um incidente que obrigue à rescisão 

da convenção de utilização do cheque com determinada entidade, a instituição de crédito 

comunica ao Banco de Portugal essa situação que a incluirá na LUR, comunicando essa inclusão 

às restantes instituições de crédito receptoras de depósitos em conta. Os motivos de devolução 

de cheques que podem conduzir à rescisão da convenção são: falta ou insuficiência de provisão, 

conta encerrada, saque irregular, conta bloqueada e conta suspensa, ficando o cliente bancário 

impedido de utilizar aquele instrumento de pagamento durante dois anos, contados a partir da 

data de entrada na listagem. 

A listagem é divulgada com o objectivo de levar ao conhecimento de todo o sistema bancário a 

impossibilidade de serem celebradas convenções de cheque com os clientes que integrem a lista, 

mesmo que quisessem fazê-lo. As instituições de crédito que não são bancos e não aceitam 

                                                      

14 Banco de Portugal (2003). 
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depósitos estão igualmente autorizadas a aceder à LUR, tendo em vista a avaliação do risco de 

crédito. 

A base de dados recebe informação reportada a partir de duas fontes de informação distintas, a 

saber, as instituições de crédito e os tribunais. As primeiras comunicam os acontecimentos de 

rescisão da convenção de cheque, de utilização de cheque após rescisão, com ou sem provisão, 

de celebração de nova convenção, de devolução de cheque sem rescisão, de recusa legítima de 

pagamento em casos de obrigatoriedade e a pedidos de eliminação de comunicações por lapso 

das instituições de crédito ou por demonstração de alheamento de co-titular. As comunicações 

efectuadas pelos tribunais resultam, nomeadamente, de sentenças de interdição de uso de 

cheque e/ou medidas de coacção (que consistem na suspensão do direito de emissão de 

cheque), bem como da reabilitação e cessação respectivas. 

Qualquer entidade poderá requerer ao Banco de Portugal a remoção do seu nome ou 

denominação daquela lista, após ter demonstrado junto das instituições de crédito sacadas que 

estão regularizados todos os cheques que emitiu e ter devolvido os módulos em seu poder. A 

decisão de remoção ou de autorização de celebração de nova convenção será difundida por 

todas as instituições de crédito pelo Banco de Portugal.  

A LUR encontra-se legalmente suportada através do Decreto-Lei que estabelece o Regime 

Jurídico do Cheque sem Provisão – Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro – com as 

alterações que lhe foram introduzidas por: Decreto-Lei n.º 316/97, de 19 de Novembro; 

Declaração de Rectificação n.º 1-C/98, de 30 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 83/2003, de 24 de Abril 

e; Lei n.º 48/2005, de 29 de Agosto. O referido enquadramento jurídico estabelece um conjunto de 

sanções que se consubstanciam na restrição ao uso de cheque e inclusão na LUR para quem, 

através da utilização indevida do cheque, em nome próprio ou em representação de outrem, 

emita cheques sem provisão e não proceda à sua regularização nos termos e prazos definidos na 

Lei. O não cumprimento das obrigações legais decorrentes destas restrições implica, para as 

instituições de crédito, a instauração de procedimento contra-ordenacional a instruir pelo Banco 
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de Portugal e consequente aplicação de coima, além de, verificados determinados pressupostos, 

as obrigar a pagar os cheques fornecidos posteriormente e independentemente do montante. 

Estas restrições, aplicáveis aos maus utilizadores de cheque, são praticamente inexistentes no 

quadro do regime jurídico do mau uso do cheque nos diferentes países da área euro. Como 

excepções podemos identificar a França, a Grécia e a Itália que mantêm restrições aos maus 

utilizadores de cheques. 

Quadro 1 - Entidades que constavam da LUR e cheques apresentados no SICOI entre 2003 

e 2006 
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Fonte: Banco de Portugal 

Conforme se pode observar no gráfico anteriormente apresentado, entre 2003 e de 2006, o 

número de entidades que constavam na LUR em final de ano apresentou uma tendência 

claramente decrescente passando de 138 mil em 2003 para 102.5 mil em finais de 2006, o que 

representa uma taxa média anual de redução de aproximadamente 7,2%. Ao nível dos cheques 
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apresentados a cobrança através do SICOI, podemos constatar que, naquele período, a taxa de 

variação média anual foi de -6.2%. 

 

1.3 Revisão da Literatura 

A revisão bibliográfica efectuada na preparação deste documento revelou que, na literatura 

disponível, não foi possível identificar trabalhos que se aproximassem significativamente do 

objectivo do presente estudo. 

A reduzida literatura disponível sobre a caracterização dos maus utilizadores de cheques poderá 

dever-se, em grande medida, à dificuldade em obter a informação estatística necessária à 

elaboração deste tipo de estudos, uma vez que é uma matéria sensível e geralmente de acesso 

bastante restrito. Adicionalmente, tal como visto anteriormente, nem todos os países possuem 

uma utilização significativa do cheque e, muito menos, possuem um enquadramento legal 

semelhante ao que existe em Portugal, pelo que o interesse em analisar estes temas não será tão 

efectivo. 

De entre a literatura analisada, foi possível identificar um artigo que aborda a temática da 

caracterização dos utilizadores de cheques, neste caso no Brasil, intitulado “Uma Análise 

Estatística das Causas da Emissão do Cheque Sem Fundos: Formulação de Um Projeto Piloto”, 

publicado em 1984 nos Ensaios Econômicos do EPGE15 [Barbosa, Faro e Araújo (1984)]. 

Este trabalho teve como objectivo “apresentar algumas técnicas estatísticas, ilustradas através do 

estudo de caso, que permitem organizar de maneira sistemática um conjunto de informações 

relacionadas com o uso do cheque”. Neste âmbito, foi recolhida informação caracterizadora dos 

clientes de duas instituições de crédito brasileiras e utilizada uma técnica de análise discriminante 

                                                      

15 Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (EPGE-FGV) 
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para averiguar até que ponto determinadas características dos clientes bancários permitiriam 

distinguir entre aqueles que emitiam cheque sem provisão e aqueles que não o faziam. 

Da análise efectuada os autores concluíram que as características individuais dos clientes 

bancários, tais como o aluguer ou a compra de casa, a profissão e o sexo, influenciam a emissão 

de cheques sem provisão. Por outro lado, apresentam indícios de que a nacionalidade, o estado 

civil, o grau de instrução e o facto de se tratar de um particular ou empresa, não permitem 

caracterizar os clientes bancários. 

Referem ainda que a análise efectuada assume um carácter exploratório, na medida em que 

existem naturais dificuldades na obtenção de informação fidedigna sobre os emitentes de 

cheques sem provisão, não deixando, no entanto, de considerar o estudo válido sobre a temática 

dos utilizadores de cheques, contribuindo para aperfeiçoar a política de combate a este género de 

fraude. 
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2 Evidência empírica 

O estudo empírico que foi promovido para a realização deste trabalho teve por base a utilização 

de duas amostras distintas, uma de bons utilizadores e outra de maus utilizadores de cheques, 

recolhidas pelo Banco de Portugal no âmbito do desempenho da sua função de superintendência 

dos sistemas de pagamentos. Adicionalmente, foram utilizadas como fonte de informação, para 

além da amostra anteriormente referida, a informação constante da LUR e os microdados do 

inquérito ao emprego promovido pelo INE. 

 

2.1 Objectivo do estudo empírico 

O desenvolvimento do presente estudo tem como principal objectivo promover uma 

caracterização dos maus utilizadores de cheques em Portugal, permitindo melhor compreender 

este fenómeno e facilitar uma gestão mais adequada da má utilização daquele instrumento de 

pagamento. Conforme já foi referido aquando da revisão bibliográfica, existem poucos estudos 

sobre este tema específico, pelo que este trabalho pode ser considerado como exploratório e uma 

primeira tentativa de melhor compreender e identificar os factores relacionados com a 

comunicação de clientes bancários para a LUR.  

 

2.2 Selecção da amostra 

O Banco de Portugal promoveu, junto de um conjunto de instituições de crédito16, a recolha de 

uma amostra de bons e maus utilizadores de cheques. Neste âmbito, foi solicitado um conjunto de 

                                                      

16 As cinco instituições de crédito que colaboraram nesta recolha de informação representaram, 

no seu total, 67% do número de cheques pagos através do subsistema de compensação de 

cheques do SICOI ao longo do ano de 2006. 
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variáveis caracterizadoras dos utilizadores de cheques, relacionadas com as suas características 

sociais e com o comportamento financeiro dos mesmos, nomeadamente ao nível dos seus 

investimentos e créditos.  

 

2.2.1 Processo de amostragem 

Para a realização do processo de amostragem, o Banco de Portugal definiu que as instituições de 

crédito deveriam remeter a informação de forma completamente anónima, sem qualquer 

referência ao indivíduo e para todas as contas do cliente na instituição. 

A amostragem de bons e maus utilizadores foi efectuada de forma aleatória. Para os bons 

utilizadores, foi seleccionada uma amostra aleatória de dez dias úteis bancários para cada uma 

das referidas instituições de crédito e indicado, para cada um dos dias, também através de uma 

recolha aleatória, o número de cheques a seleccionar de entre todos os que foram pagos. De 

forma a facilitar o trabalho de cada instituição de crédito na recolha da amostra de bons 

utilizadores, foi definido, para cada um daqueles dias, os números de ordem sequencial dos 

cheques pagos pela instituição (por exemplo o 15º cheque pago naquele dia) que deveriam 

reportar. Para estes cheques, a instituição de crédito comunicou ao Banco de Portugal os dados 

estatísticos do respectivo emissor (totalizando 3 078 cheques/clientes solicitados).  

De referir ainda que a amostra foi repartida tendo em conta a quota de mercado, no subsistema 

de compensação de cheques do SICOI, de cada um dos bancos que disponibilizaram informação 

estatística. 

No que respeita à amostra de indivíduos que constavam da LUR, foi definida uma amostra 

aleatória de 3 000 indivíduos, de entre aqueles que constavam daquela lista a 31/12/2006, tendo 

sido indicado a cada instituição de crédito os respectivos clientes sobre os quais deveria incidir a 

recolha de informação. 
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2.2.2 Limitações dos dados 

Uma vez que se pretendeu recolher as características básicas, não só dos bons mas 

principalmente dos maus utilizadores de cheques, o Banco de Portugal efectuou a recolha de 

duas amostras distintas de forma a representar adequadamente cada tipo de utilizador. Assim, 

tendo em conta que na amostra total os maus utilizadores se encontram sobreamostrados 

(possuem um peso relativo mais elevado na amostra do que na população de emissores de 

cheques) a análise conjunta de bons e maus utilizadores não pode ser considerada como 

representativa do universo de utilizadores de cheques. Assim, análises sobre bons e maus 

utilizadores apenas devem ser efectuadas em separado, podendo, no entanto, promover-se uma 

comparação da distribuição amostral de cada um destes tipos de utilizadores. 

A amostra de bons utilizadores pode ser considerada como uma caracterização global dos 

utilizadores de cheques uma vez que a sua recolha teve por base os cheques processados pelos 

bancos num conjunto de dias seleccionados aleatoriamente, não tendo sido considerada, por 

razões de simplificação da recolha de informação pelos bancos, a inclusão ou não dos clientes na 

LUR. No entanto, apesar de existir a possibilidade de, na amostra de bons utilizadores de 

cheques, ter sido considerado algum utilizador que constasse da LUR, essa probabilidade é 

negligenciável e claramente sem impacto ao nível da caracterização global dos bons utilizadores. 

Adicionalmente, no que respeita às características económicas dos maus utilizadores de cheques, 

deve ter-se em conta que a recolha de dados foi efectuada em data posterior à entrada do cliente 

bancário para a LUR, pelo que o nível de relação comercial que este possui com o respectivo 

banco pode ter sido alterada a partir daquela data e, consequentemente, reflectida nos dados 

recolhidos junto das instituições de crédito. Variáveis como o crédito concedido ou a utilização de 

instrumento de pagamento como, por exemplo, cartões de crédito, podem estar intimamente 

correlacionadas com o facto de estarem a ser observados maus utilizadores de cheques. 

De qualquer forma, desde que se tenha em atenção as especificidades da amostra, as limitações 

anteriormente apresentadas em nada comprometem o interesse do estudo. 
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2.3 Descrição das variáveis utilizadas 

Através da análise da informação incluída na LUR, constata-se que, em 31 de Dezembro de 

2006, estavam registados da LUR 102 277 clientes bancários, de entre os quais 92 434 clientes 

particulares. Foram estes clientes se serviram de base para a recolha da amostra de maus 

utilizadores de cheques.  

A amostra efectivamente recolhida pelo Banco de Portugal contemplava 1 424 empresas e 4 085 

clientes particulares, pelo que, tendo em conta o objectivo do presente trabalho, apenas foi 

considerada a informação relativa a estes últimos. 

Tal como referido no ponto anterior, a amostra é caracterizada por um conjunto de limitações, 

resultantes, em grande medida, do processo de amostragem que foi possível utilizar para a 

recolha das variáveis caracterizadoras dos clientes bancários, e que deverão ser tidas em 

consideração. 

Assim, se ao nível das características sociais o facto do cliente bancário constar da LUR não 

possui impacto significativo, uma vez que estas características são bastante estáveis ao longo do 

tempo, no que respeita às variáveis económicas, não é possível assumir o mesmo pressuposto. 

De facto, pela simples razão do banco ter inserido o indivíduo na LUR, a relação comercial com o 

cliente pode ter sido claramente deteriorada, sendo esta evolução um resultado da entrada do 

cliente para a LUR e não o inverso.  

Deste modo, de entre a informação recolhida pelo Banco de Portugal, optou-se por excluir da 

análise as variáveis de caracterização económica17, limitando-se a análise às variáveis constantes 

do quadro seguinte: 

                                                      

17 Esta decisão baseou-se em grande medida na dificuldade em identificar instrumentos que 

permitissem a utilização de uma metodologia de regressores endógenos, uma vez que na matriz 
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Quadro 2 - Identificação das variáveis utilizadas 

Variável Descrição 

Banco Instituição de crédito que forneceu a carteira de cheques ao cliente 

Idade Idade do cliente bancário 

Sexo Sexo do cliente bancário 

Nacionalidade País de onde o cliente é originário 

Residência Local de residência do cliente bancário agregado em NUTS218 

Estado Civil Estado civil, de acordo com as seguintes alternativas: solteiro, casado ou junto, viúvo e 

divorciado ou separado 

Situação Profissional Profissão, classificada em conta própria, conta de outrem e outra. Esta última contempla 

situações como desempregado, estudante, serviço militar, reformado, doméstico, etc. 

Escolaridade Grau de escolaridade dos elementos da amostra, classificada como sem estudos, ensino 

básico, ensino secundário e ensino universitário  

Antiguidade da Conta Número de anos que o cliente possui a conta aberta junto da instituição de crédito 

Banca Online Indica se o cliente possui acordo com o banco para aceder à sua conta através da Internet 

Banca Telefónica Indica se o cliente possui acordo com o banco para aceder à sua conta através de telefone 

 

Adicionalmente, deve referir-se que a informação recolhida pelo Banco de Portugal não se 

encontra totalmente preenchida uma vez que algumas instituições de crédito não conseguiram 

recolher, para alguns indivíduos, todas as variáveis solicitadas. O quadro seguinte sistematiza, 

para cada variável, a dimensão efectiva da amostra.  

 

 

 

                                                                                                                                                                

de correlações (Anexo 3 – Matriz de correlação entre as variáveis), nenhuma das variáveis se 

mostrou suficientemente correlacionada com qualquer outra. 

18 Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de nível 2. 
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Quadro 3 - Descrição das observações e missing values da amostra 

Variáveis 
Observações Missing Values 

BOM MAU Total BOM MAU Total 

Inclusão do Individuo na LUR (variável dependente) 1 407 2 678 4085 0 0 0 

Banco 1 407 2 678 4 085 0 0 0 

Idade 1 405 2 655 4 060 2 23 25 

Sexo 1 394 2 664 4 058 13 14 27 

Nacionalidade 1 407 2 678 4 085 0 0 0 

Residência 1 407 2 675 4 082 0 3 3 

Estado Civil 1 368 2 609 3 977 39 69 108 

Situação Profissional 1 321 2 591 3 912 86 87 173 

Grau de Escolaridade 924 1 541 2 465 483 1 137 1 620 

Antiguidade da Conta 1 398 2 200 3 598 9 478 487 

Banca Online 1 407 2 678 4 085 0 0 0 

Banca Telefónica 1 407 2 678 4 085 0 0 0 

Neste âmbito, podemos constatar que variáveis como o banco, a nacionalidade e o acesso a 

banca online ou telefónica, não apresentam qualquer valor não reportado. Relativamente às 

restantes, a variável que apresenta um maior número de observações em falta é o grau de 

escolaridade dos indivíduos (1 620, o que corresponde aproximadamente a 40% dos indivíduos). 

 

2.4 Caracterização bivariada dos utilizadores de cheques 

Uma vez apresentadas as variáveis utilizadas no estudo e as suas limitações, podemos agora 

iniciar o estudo empírico propriamente dito, envolvendo, nesta fase, o desenvolvimento de uma 

análise bivariada para cada uma das variáveis explicativas disponibilizadas pelo Banco de 

Portugal.  
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2.4.1 Metodologia 

A análise bivariada será efectuada de forma a caracterizar os maus utilizadores de cheques, 

através da estimação da probabilidade de um indivíduo da população pertencer à LUR, 

condicional a cada uma das variáveis explicativas consideradas individualmente, utilizando-se 

para tal os fundamentos do Teorema de Bayes19. 

Assim, para determinar a probabilidade de um indivíduo com determinada característica constar 

da LUR, pode utilizar-se a seguinte equação: 

( | 1)Pr( 1)Pr( 1| )
( )

= =
= =

f x y yy x
f x

.  (1) 

De acordo com o apresentado, a probabilidade de um indivíduo fazer parte da LUR, definida em 

(1), pode ser calculada tendo por base a amostra de maus utilizadores recolhida, a probabilidade 

de um indivíduo pertencer à LUR e a distribuição da característica no total de população. 

Para a generalidade das variáveis, a sua distribuição na população foi recolhida através da 

informação anonimizada constante dos microdados do Inquérito ao Emprego (IE) do INE do 

último trimestre de 2006. Tendo em conta que não foi possível obter, para variáveis como número 

de anos com conta aberta na instituição, acesso à banca online ou telefónica, estimativas para a 

população, foi considerada como proxy deste valor, o recolhido na amostra de bons utilizadores 

de cheques. 

                                                      

19 A utilização do Teorema de Bayes para inverter as probabilidades a posteriori tendo em conta 

as probabilidades a priori, através da seguinte fórmula: 
Pr( | ) Pr( )Pr( | )

Pr( )
=

B A AA B
B

, foi inspirada 

na aplicação efectuada por Bover e Arellano (2000). 
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2.4.1.1 Inquérito ao Emprego (IE) 

O Inquérito ao Emprego elaborado pelo INE “tem por principal objectivo a caracterização da 

população face ao trabalho. Pretende obter um conjunto de informação que permita, a partir 

dessa caracterização, analisar o Mercado de Trabalho enquanto realidade dinâmica e constitua 

um ponto de partida para a definição de políticas socioeconómicas”20, é efectuado por 

amostragem, através de entrevistas directas, numa base trimestral e dirigido a residentes em 

alojamentos familiares no espaço nacional 

O referido inquérito procura recolher, entre outra, informação caracterizadora dos indivíduos e da 

sua situação no emprego, designadamente, ao nível do agregado familiar, da situação 

profissional, da tipificação do alojamento e do nível de educação. Para além destas variáveis de 

observação (que correspondem às questões do questionário), os microdados incluem o 

ponderador associado a cada indivíduo da amostra. 

 

2.4.2 Caracterização dos utilizadores de cheques 

A caracterização dos utilizadores de cheques através da aplicação do Teorema de Bayes requer 

o conhecimento da probabilidade de um indivíduo genérico da população constar da LUR. Assim, 

tendo em conta a informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, é possível constatar que se 

encontravam na referida lista, em finais de 2006, 92 434 clientes particulares. Adicionalmente, 

tendo em conta que a população residente em Portugal àquela data, de acordo com informação 

recolhida junto do INE, era de aproximadamente 10.6 milhões de habitantes, a probabilidade de 

um indivíduo da população contar da LUR é de 0.87%. Este valor será tido em consideração ao 

longo de toda a análise que iremos efectuar de seguida. 

                                                      

20 Documento de Apoio ao Inquérito ao Emprego, Série 98, Microdados Anonimizados – 2006, 

INE. 
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Analisando agora cada uma das variáveis disponibilizadas pelo Banco de Portugal e utilizadas 

neste trabalho, podemos constatar que ao nível da variável sexo, a amostra de indivíduos 

constantes da LUR indicia a existência de um peso relativo superior de clientes bancário do sexo 

masculino face ao feminino, pelo que, ao extrapolar-se estes valores para o total de população, 

constata-se que a probabilidade de um indivíduo do sexo masculino constar daquela lista é de 

aproximadamente 0.99%, ao passo que os do sexo feminino apresentam uma probabilidade de 

apenas 0.76%. 

Quadro 4 – Caracterização dos utilizadores de cheques - Sexo 

Variável 
Estrutura na 
Amostra1 

Estrutura na 
População2 

Probabilidade de 
pertencer à LUR 

M  55.11%  48.42%  0.99% 
F  44.89%  51.58%  0.76% 

1 A partir da distribuição de maus utilizadores   
2 A partir do Inquérito ao Emprego   

 

No que respeita à idade, podemos observar que, a partir dos 25 anos, à medida que esta 

aumenta, a probabilidade de um indivíduo constar da LUR vai-se reduzindo, começando com 

1.32% na classe de 25 a 34 anos e evoluindo até 0.23% na de 75 a 84 anos. A classe de idades 

inferiores a 25 anos apresenta uma probabilidade de 0.61% e a de superiores a 85 anos de 

0.35%. 

Quadro 5 – Caracterização dos utilizadores de cheques – Idade 

Variável 
(em anos) 

Estrutura na 
Amostra1 

Estrutura na 
População2 

Probabilidade de 
pertencer à LUR 

<25  7.49%  10.70%  0.61% 
25‐34  29.04%  19.19%  1.32% 
35‐44  26.60%  18.29%  1.27% 
45‐54  20.39%  16.50%  1.08% 
55‐64  9.41%  14.00%  0.59% 
65‐74  4.33%  11.97%  0.32% 
75‐84  2.03%  7.56%  0.23% 
>=85  0.71%  1.80%  0.35% 

1 A partir da distribuição de maus utilizadores   
2 A partir do Inquérito ao Emprego     
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De acordo com a amostra recolhida, os imigrantes em Portugal apresentam uma probabilidade 

superior de constar da LUR, aproximando-se dos 1.66%, ao passo que a população nacional não 

ultrapassa os 0.85%.  

Quadro 6 – Caracterização dos utilizadores de cheques - Nacionalidade 

Variável 
Estrutura na 
Amostra1 

Estrutura na 
População2 

Probabilidade de 
pertencer à LUR 

Portuguesa  94.77%  97.25%  0.85% 
Outra  5.23%  2.75%  1.66% 

1 A partir da distribuição de maus utilizadores   
2 A partir do Inquérito ao Emprego     

 

Analisando a forma como a probabilidade de um indivíduo pertencer à LUR varia de acordo com a 

sua área de residência, podemos constatar que as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo 

são as que apresentam uma probabilidade mais elevada, em ambas as situações superior a 

1.1%. A Região Autónoma dos Açores apresenta uma probabilidade de inclusão na LUR de 

apenas 0.34%, sendo a que regista uma probabilidade mais baixa. 

Quadro 7 – Caracterização dos utilizadores de cheques - Residência 

Variável 
Estrutura na 
Amostra1 

Estrutura na 
População2 

Probabilidade de 
pertencer à LUR 

Norte  30.21%  35.36%  0.74% 
Centro  19.21%  22.51%  0.74% 

Lisboa e Vale do Tejo  33.23%  26.34%  1.10% 
Alentejo  9.87%  7.21%  1.19% 
Algarve  4.37%  3.97%  0.96% 

R. A. dos Açores  0.90%  2.29%  0.34% 
R. A. da Madeira  2.21%  2.32%  0.83% 

1 A partir da distribuição de maus utilizadores   
2 A partir do Inquérito ao Emprego     

 

Ao nível do estado civil dos clientes bancários, é de destacar a probabilidade de 2.50% dos 

indivíduos divorciados ou separados constarem da LUR, por contraponto com os 0.31% 

registados para viúvos. De resto, quer os solteiros, quer os casados apresentam valores inferiores 

a 1%.  
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Quadro 8 – Caracterização dos utilizadores de cheques – Estado civil 

Variável 
Estrutura na 
Amostra1 

Estrutura na 
População2 

Probabilidade de 
pertencer à LUR 

Solteiro  33.46%  37.15%  0.79% 
Casado ou Junto  56.31%  53.51%  0.92% 

Viúvo  2.38%  6.60%  0.31% 
Divorciado ou Separado  7.86%  2.74%  2.50% 

1 A partir da distribuição de maus utilizadores   
2 A partir do Inquérito ao Emprego     

 

No que respeita à situação na profissão, os clientes que não trabalham nem por conta própria, 

nem por conta de outrem, designadamente, estudantes, domésticos, desempregados, entre 

outros, são os que apresentam uma probabilidade mais elevada de constarem da LUR, 

aproximadamente 3%. Os trabalhadores por conta própria possuem uma probabilidade de cerca 

de 0.98%, ainda assim superior à probabilidade média da população, e os por conta de outrem de 

0.69%. 

Quadro 9 – Caracterização dos utilizadores de cheques – Situação na profissão 

Variável 
Estrutura na 
Amostra1 

Estrutura na 
População2 

Probabilidade de 
pertencer à LUR 

Conta Outrem  60.40%  75.98%  0.69% 
Conta Própria  20.92%  18.59%  0.98% 

Outras  18.68%  5.44%  3.00% 
1 A partir da distribuição de maus utilizadores   
2 A partir do Inquérito ao Emprego     

 

O nível de escolaridade dos clientes bancários a amostra apresenta indícios de que o grupo dos 

que possuem o ensino secundário é aquele que apresentam uma maior probabilidade de constar 

da LUR, aproximando-se dos 2.98%. Os clientes que não frequentaram as escolas são os que 

apresentam uma menor probabilidade de constarem da referida lista, ao passo que os que 

possuem o ensino básico e universitário possuem uma probabilidade de 0.65% e 0.86% 

respectivamente. 
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Quadro 10 – Caracterização dos utilizadores de cheques – Escolaridade 

Variável 
Estrutura na 
Amostra1 

Estrutura na 
População2 

Probabilidade de 
pertencer à LUR 

Sem Estudos  1.88%  17.05%  0.10% 
Ensino Básico  45.68%  61.04%  0.65% 

Ensino Secundário  43.35%  12.70%  2.98% 
Ensino Universitário  9.09%  9.21%  0.86% 

1 A partir da distribuição de maus utilizadores   
2 A partir do Inquérito ao Emprego     

 

No que respeita à antiguidade da conta bancária e à utilização de canais remotos para aceder à 

sua conta bancária, a extrapolação para a população não foi efectuada da mesma forma uma vez 

que não foi possível identificar a antiguidade das contas para a população e o número de 

habitantes com acesso ao telefone e à internet. Assim, foi efectuada uma comparação entre as 

estruturas constantes em cada uma das amostras de bons e maus utilizadores de cheques, 

considerando-se a primeira como aproximação à distribuição populacional dos utilizadores de 

cheques. 

A antiguidade da relação comercial entre a instituição de crédito e os seus clientes é um factor que 

contribui decisivamente para a boa utilização dos instrumentos de pagamento. De acordo com a 

informação recolhida, a probabilidade de um cliente bancário constar da LUR é, genericamente, 

tanto menor quanto mais antiga for a sua relação com o banco. Neste âmbito, apenas existe um 

ligeiro aumento da probabilidade nas idades entre 30 e 35 anos. 

Quadro 11 – Caracterização dos utilizadores de cheques – Antiguidade da conta 

Variável 
Estrutura na Amostra 

(Maus)1 
Estrutura na Amostra 

(Bons)2 
Probabilidade de 
pertencer à LUR 

0‐5  32.64%  12.88%  2.21% 
5‐10  32.82%  21.32%  1.34% 
10‐15  18.32%  20.39%  0.78% 
15‐20  12.73%  31.47%  0.35% 
20‐25  2.32%  6.22%  0.32% 
25‐30  0.77%  5.51%  0.12% 
30‐35  0.41%  1.50%  0.24% 
>=35  0.00%  0.72%  0.00% 

1 A partir da distribuição de utilizadores que não constavam da LUR 
2 A partir da distribuição de utilizadores que constavam da LUR 
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No que respeita à utilização de mecanismo de acesso remeto à conta bancário, a probabilidade 

de constar da LUR é superior para os indivíduos que emitem cheques e não utilizem quer a banca 

online, quer a telefónica, sendo a referida probabilidade, em ambos os casos, superior a 1%. 

Quadro 12 – Caracterização dos utilizadores de cheques – Banca Online 

Variável 
Estrutura na 

Amostra (Maus)1 
Estrutura na 

Amostra (Bons)2 
Probabilidade de 
pertencer à LUR 

Não   86.18%  70.43%  1.07% 
Sim  13.82%  29.57%  0.41% 

1 A partir da distribuição de utilizadores que não constavam da LUR 
2 A partir da distribuição de utilizadores que constavam da LUR 

 

Quadro 13 – Caracterização dos utilizadores de cheques – Banca Telefónica 

Variável 
Estrutura na 

Amostra (Maus)1 
Estrutura na 

Amostra (Bons)2 
Probabilidade de 
pertencer à LUR 

Não   74.20%  64.04%  1.01% 
Sim  25.80%  35.96%  0.63% 

1 A partir da distribuição de utilizadores que não constavam da LUR 
2 A partir da distribuição de utilizadores que constavam da LUR 

 

2.5  Caracterização multivariada dos utilizadores de cheques 

A análise efectuada no ponto anterior apresenta algumas limitações, na medida em que considera 

cada uma das variáveis, caracterizadoras dos utilizadores de cheques, de forma individual não 

contemplando eventuais efeitos de interacção com outras. Por outro lado, aquela abordagem não 

permite aferir da significância das variáveis. Assim, a caracterização multivariada dos utilizadores 

de cheques revela-se importante, uma vez que, não sofrendo daquelas limitações, permitirá 

discutir os indícios recolhidos com a análise bivariada.  

Neste contexto, e uma vez que o objectivo do estudo é procurar conhecer as características dos 

indivíduos emissores de cheques e a forma como estas contribuem para a probabilidade daqueles 

estarem incluídos na LUR, iremos promover uma análise multivariada, baseada em dados 

seccionais, com a utilização de uma variável dependente binária. Deste modo, ao identificar 
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variáveis que tenham impacto sobre este fenómeno, podemos contribuir para uma gestão mais 

eficiente do risco associado à utilização de cheques pelos clientes bancários. 

 

2.5.1 Modelos Logit e Probit 

A utilização da regressão linear em modelos de variável dependente binária apresenta algumas 

limitações, designadamente pelo facto de não ser possível garantir que os seus resultados 

correspondem, efectivamente, a uma probabilidade. De facto, a utilização de um modelo de 

regressão linear para determinar uma probabilidade ( )Pr 1i ip y= =  que, por definição, se 

encontra limitada ao intervalo 0 1≤ ≤ip , apresenta dificuldades de interpretação uma vez que 

neste modelo não existe, geralmente, qualquer restrição aos valores assumidos por ikx e 

consequentemente a ( )
1

Pr 1
K

i k ik
k

y xβ
=

= =∑ . 

Neste caso, o pressuposto de linearidade do modelo de regressão é então irrealista, pelo que se 

pode optar por especificar geralmente um modelo de probabilidade não linear. Assim, é possível 

identificar um conjunto de funções cuja utilização garante que os valores admissíveis se 

encontram limitados ao intervalo anteriormente referido, sendo que uma é a função de distribuição 

logística, que pode ser expressa pela seguinte equação: 

( ) ( )
( ) ( )exp

1 exp
z

F z z
z

= ≡ Λ
+

, onde ,z x β= .  (2) 

A função acima apresentada, sem necessitar de efectuar restrições sobre 
1

K

k ik
k

xβ
=
∑ , é contínua 

entre 0 e 1, assumindo o valor 0 quando z →−∞  e 1 quando z →+∞ . 

Contudo, deverá realçar-se que a função de distribuição logística não é a única que permite 

garantir que a variável dependente assume, unicamente, valores no intervalo referido, existindo 

um largo conjunto de especificações alternativas, de entre as quais se destaca a função de 



  28 

 

distribuição normal. Esta será, a par da anterior, aquela que com maior regularidade é utilizada 

para especificar modelos de variável dependente binária, pois ambas apresentam um 

comportamento bastante similar. 

Neste caso, a função utilizada baseia-se na função de distribuição normal: 

( ) ( ) ( )21 exp 22

z
uF z du z

π−∞

−= ≡ Φ∫ .  (3) 

A discussão sobre qual das funções utilizar tem sido bastante frequente na literatura, não 

existindo, para já, uma posição consensual sobre o tema. De acordo com Greene (2003), a 

função de distribuição logística é em tudo similar à normal, com excepção do seu comportamento 

nas caudas (consideravelmente mais pesadas no caso da função de distribuição logística). Assim, 

para valores intermédios de 
1

K

k ik
k

xβ
=
∑  (de acordo com Greene (2003), entre -1,2 e 1,2), ambas as 

distribuições tendem a apresentar probabilidades idênticas. No entanto, a função de distribuição 

logística tende a atribuir probabilidades ( )Pr 1= =i ip y  menores quando 
1

K

k ik
k

xβ
=
∑ é 

significativamente pequeno e maiores quando 
1

K

k ik
k

xβ
=
∑  é grande. 

Efectivamente, dependendo do tipo de função de distribuição considerada, estamos a optar entre 

a utilização de um modelo logit (função de distribuição logística) ou de um modelo probit (função 

de distribuição normal).  

De acordo com vários autores (Cameron e Trivedi, 2005; Greene, 2003), se por um lado é difícil 

suportar teoricamente a opção por um dos modelos anteriores, por outro, na prática, não é 

possível identificar motivos que favoreçam claramente um em detrimento do outro, porque, na 

maioria das aplicações, os resultados não apresentam diferenças significativas. Adicionalmente, 

denota-se que ambos os modelos são igualmente fáceis de utilizar. No entanto, é reconhecido 

que muitos economistas favorecem a utilização do probit, pelo que se optou por utilizar este 

modelo no trabalho. 
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2.5.2 Estimador de Máxima Verosimilhança (MLE) 

A estimação dos parâmetros nos modelos logit e probit é usualmente desenvolvida através da 

utilização de estimadores de máxima verosimilhança. Estes, ao contrário dos estimadores de 

mínimos quadrados que procuram aproximar ao máximo os valores estimados ao real valor da 

variável dependente (minimizando a soma do quadrado dos resíduos da estimação), visam 

seleccionar os parâmetros que maximizam a probabilidade, ou verosimilhança, de se obter a 

amostra observada. 

Tal como apresentado por Cameron e Trivedi (2005), se considerarmos uma amostra aleatória 

independente ( ), , 1,...,i iy x i N=  e definirmos um modelo de variável aleatória dependente 

binária, teremos que ( ) ,Pr 1| ( )i i ip y x F x β≡ = = , onde ( ).F  será uma das funções de 

distribuição apresentadas anteriormente (logística ou normal). 

Neste âmbito, cada observação é tratada como uma tiragem de uma distribuição Bernoulli, pelo 

que a sua função de densidade pode ser expressa como: 

( ) ( )1| 1 , 0,1ii
yy

i i i i if y x p p y−= − =  e ,( )i ip F x β= .  (4) 

Aplicando logaritmos à função anterior, obtém-se a função de verosimilhança logarítmica: 

( ) ( ) ( ) ( )ln | ln 1 ln 1i i i i i if y x y p y p= + − − .  (5) 

E se posteriormente considerarmos as N observações independentes, a função de verosimilhança 

logarítmica passará ser: 

( ) ( ) ( ){ }, ,

1
ln ( ) 1 ln 1 ( )

N

N i i i i
i

L y F x y F xβ β β
=

= + − −∑ .  (6) 

Igualando a zero a primeira derivada em ordem ao vector de parâmetros β , obtemos o estimador 

de máxima verosimilhança ( ˆ
MLβ ) para aqueles parâmetros como a solução do seguinte sistema 

de equações: 
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( )
( )

,
' ,

, ,
1

( ) ( ) 0
( ) 1 ( )

N
N i i

i i
i i i

dL y F x F x x
d F x F x

β β β
β β β=

−
= =

−
∑ .  (7) 

Não existe nenhuma solução explícita para ˆ
MLβ , muito embora, para os modelos logit e probit, o 

procedimento iterativo convirja, geralmente, de forma bastante célere, uma vez que a função 

logaritmo da verosimilhança de ambas é, globalmente, côncava.  

Neste âmbito, as equações de verosimilhança para cada um dos modelos que temos analisado 

podem ser apresentadas da seguinte forma: 

( ) ,

1
( ( )) 0

LOGIT

N
N

i i i i
i

dL
y x x

d
β

β
β =

= −Λ =∑   (8) 

( ) ( )( ),

1
0

PROBIT

N
N

i i i i
i

dL
w y x x

d
β

β
β =

= −Φ =∑ ,  (9) 

onde, como referido mais atrás, ( ).iΛ  e ( ).Φ  são, respectivamente, as funções de distribuição 

logística e normal. 

No caso do probit, o ponderador iw varia de acordo com as observações e é expresso como: 

( ) ( ) ( )( ), , ,1i i i iw x x xφ β β β⎡ ⎤= Φ −Φ⎣ ⎦ , (10) 

onde ( ).φ  é a função densidade de distribuição N(0,1), isto é, ( ) ( )d v
v

dv
φ

Φ
= . 

Tal como apresentado por Cameron e Trivedi (2005), os MLE são consistentes desde que a 

densidade de y  condicional a x  se encontre correctamente especificada. Uma vez que a 

densidade é uma Bernoulli, a única origem de má especificação reside na incorrecta definição da 

probabilidade ip . É de realçar que o estimador MLE não é consistente na presença de qualquer 

forma de heteroscedasticidade, heterogeneidade não medida ou variáveis omitidas. 
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2.5.2.1 Distribuição do Estimador de Máxima Verosimilhança 

No que respeita à distribuição do MLE, Cameron e Trivedi (2005) referem que, assumindo a 

correcta especificação da densidade, o Estimador de Máxima Verosimilhança de β  apresenta a 

seguinte distribuição assimptótica: 

( )( ) 12 'ˆ ~ , /
a

ML NN E Lβ β β β
−⎡ ⎤− ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦

.  (11) 

Tendo em conta que ,( ) 0i iE y F x β⎡ ⎤− =⎣ ⎦ , podemos definir a matriz de variâncias assimptóticas 

como: 

( )

1

' , 2 ,
, ,

1

1ˆ ˆˆ ( )
ˆ ˆ( ) 1 ( )

N

ML i i i
i i i

V F x x x
F x F x

β β
β β

−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ⎜ ⎟−⎝ ⎠
∑ .  (12) 

Uma vez que a consistência do estimador requer apenas a especificação correcta da 

probabilidade ou média condicional, é frequente considerar-se o estimador de quasi-máxima 

verosimilhança (QMLE)21 baseando a inferência na matriz sandwich 1 1A BA− −  ao invés da 1A−−  

utilizada anteriormente, onde  

( )2

'
Nd L

A
d

β
β β

=
∂

 e  (13) 

( ) ( )
'

N NdL dL
B

d d
β β

β β
= × . (14) 

Neste âmbito, também Greene (2003) considera que o probit é muitas vezes classificado como 

um estimador de QMLE dada a possibilidade do modelo normal de probabilidade se encontrar mal 

                                                      

21 Um estimador QMLE é definido como aquele que maximiza a função logaritmo de 

verosimilhança quando esta se encontra mal especificada, em resultado de uma errada 

especificação da densidade. Geralmente esta má especificação origina a inconsistência do 

estimador. 
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especificado. Assim, o estimador da matriz de covariâncias assimptóticas do QMLE tem sido 

utilizado em diversos estudos e pode ser apresentada da seguinte forma: 

( ) 1 1ˆ. .Est AsyVar A BAβ − −= .  (15) 

De notar que, caso o modelo probit se encontre correctamente especificado, então 

( ) ( )( )ˆˆlim 1 lim 1p n B p n A= −  e o estimador sandwich reduz-se ao estimador MLE da matriz 

de variâncias apresentada em (12). Assim, quando a média (probabilidade) do modelo se 

encontra bem especificada, não existe vantagem em utilizar aquele estimador,  

De facto, em modelos de variável dependente binária como o logit ou o probit, a utilização do 

estimador sandwish apenas é vantajosa caso os dados não sejam independentes para todo o i. 

No entanto, mesmo tendo sido admitida a independência das observações da amostra, optou-se 

por considerar a utilização do estimador sandwish, uma vez que é mais robusta e permite evitar 

problemas resultantes de uma, improvável, correlação entre as diferentes observações. 

 

2.5.2.2 Inferência estatística sobre os coeficientes e testes de especificação 

Uma vez apresentados os pressupostos dos modelos econométricos de variáveis dependentes 

binárias, é importante identificar os testes de hipóteses que iremos considerar neste estudo. 

 

i. Significância individual dos coeficientes 

A significância individual de cada um dos coeficientes pode ser testada de forma similar ao que é 

realizado habitualmente para o modelo de regressão linear. Neste âmbito, a estatística-t é usada 

para testar as hipóteses de nulidade dos coeficientes, definindo a hipótese nula como 0kβ = , o 

que equivale a assumir que o impacto da variável kx  na variável latente *y  é nulo. 

A estatística de teste é definida como: ˆ
ˆ

k
k k N kt S t

β
β −= ∼ . 
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ii. Teste de hipóteses múltiplas sobre os coeficientes 

De entre os diversos testes para hipóteses múltiplas sobre os coeficientes, optou-se por utilizar 

preferencialmente o Likelihood Ratio test (LR), uma vez que, apesar de requerer a estimação de 

dois modelos distintos, um modelo restrito impondo as restrições e outro sem as restrições, é 

bastante intuitivo. 

O teste LR é baseado na diferença entre o logaritmo da função de verosimilhança do modelo 

restrito e do modelo não restrito. A ideia subjacente a este teste reside no facto do método da 

máxima verosimilhança maximizar a referida função e a exclusão das variáveis cuja significância 

se pretende testar irá contribuir para uma diminuição do logaritmo da função de verosimilhança. O 

que se pretende averiguar é se esta redução apresenta, ou não, indícios de que as variáveis 

excluídas são importantes no modelo. 

A estatística de teste utilizada pode ser expressa através da seguinte equação: 

~ ~
2 ln lnr uLR L Lθ θ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

, (16) 

em que 
~

ln rL θ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 é o logaritmo da função de verosimilhança do modelo, contemplando as 

restrições que se pretende testar, e 
~

ln uL θ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 do modelo sem restrições. 

A multiplicação da diferença entre os dois modelos por 2, é necessária para que LR tenha uma 

distribuição aproximada 2χ  sobre 0H . Se testarmos q  restrições de exclusão, 2
a

qLR χ∼ .  

 

iii. Testes de especificação do modelo 

Verbeek (2000) apresenta um teste de normalidade para modelos probit, baseado na 

especificação de uma distribuição alternativa, mais genérica do que a normal, testando, 

posteriormente, um conjunto de restrições. 
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A parametrização de não normalidade resulta da assunção que iε  possui uma função de 

distribuição ( ) ( )2 3
1 2Pr i t t t tε γ γ≤ = Φ + + , que caracteriza a família de distribuições de Pearson 

(considerando as necessário restrições para 1γ  e 2γ ). Esta classe de distribuições permite a 

existência de skewness22 ( 1 0γ ≠ ) e excesso de kurtosis23 ( 2 0γ ≠ ), reduzindo-se à distribuição 

normal quando 1 2 0γ γ= = . Assim, o teste de normalidade consiste unicamente em testar estas 

restrições. 

Num modelo probit, a probabilidade de 1iy =  será, mais genericamente, descrita como 

( ) ( ) ( )( )2 3
1 2Pr 1|i i i i iy x x x xβ γ β γ β′ ′ ′= = Φ + + , pelo que o teste de normalidade consiste em testar 

a significância dos coeficientes associados a ( )2
ix β′  e ( )3ix β′ . Verbeek (2000) refere que a 

estatística de teste para 1 2 0γ γ= =  pode ser obtida com recurso a uma regressão auxiliar de uma 

matriz de uns sobre ˆG
i ixε ′ , ( )ε β′

2ˆˆG
i ix  e ( )ε β′

3ˆˆG
i ix , onde 

( )
( ) ( )( ) ( )

ˆ
ˆˆ

ˆ ˆ1

β
ε β

β β

′−
′=

′ ′−

i iG
i i

i i

y F x
f x

F x F x
, A 

estatística de teste corresponde a 2*N R , onde 2R  é o coeficiente de determinação desta 

regressão auxiliar. Considerando a hipótese nula de normalidade, a estatística de teste segue 

uma distribuição 2χ  com 2 graus de liberdade. 

De entre outros possíveis testes de especificação, o software utilizado (Stata) disponibiliza um 

que é inspirado em Tukey (1949), que pode ser aplicado a todos os modelos com uma única 

equação. Este teste baseia-se na ideia de que se a regressão se encontra bem especificada, não 

deveremos encontrar outros regressores com coeficientes estatisticamente significativos. 

Assim, efectuando a regressão da variável dependente sobre a sua estimativa (resultante do 

modelo inicialmente estimado) e o seu quadrado, testa-se a significância do coeficiente associado 

                                                      

22 Assimetria na distribuição. 
23 Achatamento da distribuição. 
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a esta última variável. Assumindo o modelo ( )y f X β=  e os parâmetros estimados β̂ , o teste 

consiste em obter estimativas para o modelo base, tal que, ˆˆ β=y X  e, posteriormente, recalcular 

o modelo com base nesta variável e no seu quadrado, 2ŷ , testando-se a significância estatística 

do coeficiente associado a esta última variável. Caso esta seja significativa, o modelo apresenta 

indícios de má especificação. 

 

2.5.3 Resultados obtidos 

Neste ponto são apresentados os resultados obtidos com a análise multivariada, considerando 

em paralelo os indícios revelados pela análise bivariada. Como já referido, a análise multivariada 

baseou-se no desenvolvimento de um modelo probit. Para colmatar eventuais problemas 

inerentes à existência de heteroscedasticidade, foi adicionalmente considerada a modelação 

deste fenómeno.  

Os modelos estimados tiveram em consideração um conjunto de variáveis associadas a 

características sociais dos clientes bancários, englobando: o banco do cliente, o sexo, a idade, a 

nacionalidade, a residência, o estado civil, a situação na profissão e o grau de educação. 

Adicionalmente, foram incluídas algumas variáveis bancárias que se considera não serem 

influenciadas pelos condicionalismos da amostra apresentados: o número de anos que possui 

conta junto do banco, o acesso à contra através da Internet e o acesso à conta através da banca 

telefónica. 

 

2.5.3.1 Modelo Probit 

Inicialmente foi considerado um modelo econométrico que inclui as referidas variáveis 

explicativas, e tem por base: 

( )1| ( )i iP UT x Z= = Φ ,  (17) 
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tal que: 

4 6 3

0 5 6 7 7 13
1 1 1

2 3

16 18 21 22 23
1 1

i j i i i i j i j i
j j j

j i j i i i i i
j j

Z BCj ID SX NC NTj ECj

SPj EDj CA BO BT

β β β β β β β

β β β β β ε

+ +
= = =

+ +
= =

= + + + + + + +

+ + + + + +

∑ ∑ ∑

∑ ∑
 (18) 

no qual 1,..., 4085i = e as variáveis consideradas são, designadamente: 

iUT  Variável binária que indica se o cliente bancário constava, ou não, da LUR a 31 de 

Dezembro de 2006; 

iBCj  Variável dummy referente ao banco onde o cliente possui conta bancária, 

com 0,..., 4j = , por exemplo, 0 1=iBC , se o indivíduo i é cliente do banco 0; 

iID  Idade do cliente bancário; 

iSX  Variável dummy relativa ao sexo do cliente bancário, 

com 1iSX =  se feminino; 

iNC  Variável dummy referente à nacionalidade do cliente bancário, 

com 1iNC =  se portuguesa; 

iNTj  Variável dummy identificadora da NUT de residência do cliente bancário, 

com 0 1iNT =  se Lisboa e Vale do Tejo, 

com 1 1iNT =  se Norte, 

com 2 1iNT =  se Centro, 

com 3 1iNT =  se Alentejo, 

com 4 1iNT =  se Algarve, 
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com 5 1iNT =  se Região Autónoma dos Açores, 

com 6 1iNT =  se Região Autónoma da Madeira; 

iECj  Variável dummy indicadora do estado civil do cliente bancário, 

com 0 1iEC =  se casado, 

com 1 1iEC =  se solteiro, 

com 2 1iEC =  se divorciado, 

com 3 1iEC =  se viúvo; 

iSPj  Variável dummy indicadora da situação na profissão do cliente bancário, 

com 0 1iSP =  se conta de outrem, 

com 1 1iSP =  se conta própria, 

com 2 1iSP =  se outras; 

iEDj  Variável dummy indicadora do nível de educação do cliente bancário, 

com 0 1iED =  se ensino básico, 

com 1 1iED =  se sem estudos, 

com 2 1iED =  se ensino secundário, 

com 3 1iED =  se ensino universitário; 

iCA  Número de anos que o cliente bancário possui conta aberta junta da instituição de 

crédito; 

iBO  Variável dummy indicadora de acesso ao serviço de banca online pelo cliente bancário; 
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com 1iBO =  se tem acesso; 

iBT  Variável dummy indicadora de acesso ao serviço de banca telefónica pelo cliente 

bancário; 

com 1iBT =  se tem acesso; 

De forma a prevenir a ocorrência de situações de colinearidade exacta, foi necessário excluir uma 

das dummy de cada variável categórica. Neste âmbito, optou-se por excluir sempre a ocorrência 

com mais observações incluídas na amostra (BC0 - por questões de confidencialidade não é 

possível identificar o banco, NT0 - Região de Lisboa e Vale do Tejo, EC0 – casado, SP0 – conta 

de outrem e ED0 – ensino básico). 

Analisando o resultado da regressão anteriormente apresentada, podemos constatar que não é 

possível rejeitar a significância global do modelo. Se analisarmos, adicionalmente, a significância 

conjunta das variáveis dummy associadas a cada um os factores incluídos no modelo, 

constatamos que todos podem ser considerados significativos, à excepção do sexo ( SX ) e do 

acesso à banca telefónica ( BT ). 

No Quadro 14 são apresentados os resultados obtidos com a especificação referida, podendo 

destacar-se o seguinte:  

• a variável banco não apresenta um comportamento homogéneo, pelo que a instituição de 

crédito onde o cliente possui conta tem impacto ao nível da probabilidade deste constar 

da LUR;  

• à medida que a idade de um indivíduo aumenta, a probabilidade deste constar da LUR 

diminui, o que confirma, de um modo geral, os resultados obtidos na análise bivariada;  

• a nacionalidade apresenta indícios de ser importante para a explicação da variável 

dependente, apresentando-se os nacionais portugueses com uma probabilidade mais 

baixa de pertencer à LUR (confirmando a análise bivariada); neste caso deve destacar-se 
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o facto de se considerarem todas as restantes nacionalidades conjuntamente, que em 

rigor poderão ter comportamentos bastante distintos entre si; 

• o comportamento entre as regiões não é homogéneo, uma vez que as regiões Centro, 

Alentejo e Região Autónoma da Madeira são estatisticamente significativas, as duas 

primeiras com uma probabilidade mais baixa de constar da LUR e a última com uma 

probabilidade mais elevada; neste caso, os indícios obtidos com a análise bivariada são 

um pouco distintos, podendo destacar-se que a região do Alentejo é a que apresenta 

maior probabilidade; 

• a variável estado civil indicia que o comportamento dos indivíduos viúvos não é 

estatisticamente diferente do dos casados, ao passo que os solteiros e divorciados 

apresentam probabilidades superiores de pertencer à LUR; a análise bivariada remetia 

para resultados diferentes, na medida em que os indivíduos solteiros apresentavam uma 

probabilidade inferior à dos casados e os viúvos um comportamento distinto destes 

últimos; 

• relativamente à situação na profissão, são os indivíduos que trabalham por conta própria 

que apresentam uma probabilidade inferior de pertencer à LUR, por contraste com os que 

têm outras profissões, que têm probabilidade superior; de referir que esta categoria 

engloba diferentes tipos de actividades, as quais poderão ter um comportamento 

heterogéneo; comparando esta análise com a bivariada, verifica-se que neste caso são os 

trabalhadores por conta de outrem que apresentam uma probabilidade inferior; 

• os indivíduos sem estudos não têm um comportamento distinto daquele que frequentaram 

o ensino básico, revelando-se os indivíduos com ensino secundário e universitário, com 

destaque para estes últimos, como aqueles que apresentam probabilidades inferiores; a 

análise bivariada indicava que a população com o ensino secundário tinha maiores 

probabilidades de pertencer à LUR, estando os indivíduos com o ensino universitário ao 

nível da média populacional; 
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• à medida que aumenta o número de anos de conta bancária diminui a probabilidade de 

pertencer à LUR, o que confirma a percepção recolhida através da análise bivariada; e 

• os clientes com acesso à banca online apresentam menor probabilidade de constar da 

LUR, o que está de acordo com a evidência recolhida na análise bivariada. 

Quadro 14 - Modelo Probit 

CHI2

P Value
BC1 ‐0.24 0.11 ‐2.14 0.03
BC2 0.13 0.10 1.20 0.23
BC3 0.19 0.12 1.62 0.11
BC4 ‐0.17 0.10 ‐1.73 0.08 ‐1 088.59 21.01 4 0.00032
ID ‐0.03 0.00 ‐9.35 0.00
SX 0.08 0.07 1.11 0.27
NC ‐0.56 0.18 ‐3.11 0.00
NT1 ‐0.09 0.08 ‐1.07 0.29
NT2 ‐0.27 0.09 ‐3.01 0.00
NT3 ‐0.31 0.11 ‐2.79 0.01
NT4 ‐0.19 0.16 ‐1.22 0.22
NT5 0.12 0.42 0.28 0.78
NT6 0.40 0.22 1.84 0.07 ‐1 090.41 24.64 6 0.00040
EC1 0.35 0.09 4.14 0.00
EC2 0.34 0.11 3.03 0.00
EC3 0.31 0.19 1.62 0.11 ‐1 090.37 24.57 3 0.00002
SP1 ‐0.17 0.07 ‐2.27 0.02
SP2 0.30 0.10 3.00 0.00 ‐1 120.10 84.03 2 0.00000
ED1 ‐0.27 0.25 ‐1.10 0.27
ED2 ‐0.27 0.07 ‐3.61 0.00
ED3 ‐0.85 0.10 ‐8.81 0.00 ‐1 848.57 1 540.97 3 0.00000
CA ‐0.04 0.01 ‐7.00 0.00
BO ‐0.61 0.09 ‐7.10 0.00
BT 0.01 0.09 0.06 0.95

_cons 2.83 0.26 10.93 0.00
‐1 078.09

Observações 2089 Wald chi2(24) 506.11

Pseudo R2 0.2417 Prob > chi2 0.0000
Nota: Foi utilizado o modelo probit com variâncias robust (robust Huber/White/sandwich estimator)

Log 
pseudolikelihood 

LR* RestriçõesUT Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z|

 

Tendo em conta que, tal como referido anteriormente, as consequências da não verificação do 

pressuposto de normalidade em modelos probit podem ser bastante significativas, uma vez que o 

MLE pode ser inconsistente, promovemos, nesta fase, a realização de um teste de normalidade24. 

                                                      

24 No Anexo 4 apresentamos o código STATA utilizado para efectuar o teste de normalidade. 
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No Quadro 15 apresentamos o resultado do referido teste e, de acordo com os resultados obtidos, 

podemos constatar que não é possível rejeitar a hipótese nula de normalidade, pelo que existem 

indícios de que o modelo probit estará bem especificado. 

Quadro 15 – Modelo Probit – Teste de normalidade 

rBC1 0.01 0.12 0.05 0.96
rBC2 0.03 0.11 0.25 0.81
rBC3 0.02 0.11 0.16 0.87
rBC4 0.02 0.09 0.19 0.85
rID 0.00 0.00 ‐0.23 0.82
rSX 0.01 0.07 0.19 0.85
rNC 0.01 0.11 0.07 0.95
rNT1 0.01 0.08 0.15 0.88
rNT2 0.00 0.08 0.02 0.98
rNT3 0.00 0.11 0.00 1.00
rNT4 0.00 0.15 0.01 0.99
rNT5 ‐0.04 0.29 ‐0.12 0.91
rNT6 0.03 0.30 0.10 0.92
rEC1 0.04 0.09 0.46 0.65
rEC2 0.02 0.11 0.19 0.85
rEC3 0.01 0.20 0.06 0.95
rSP1 0.00 0.07 ‐0.01 0.99
rSP2 0.03 0.11 0.23 0.82
rED1 ‐0.02 0.19 ‐0.11 0.91
rED2 0.00 0.07 0.05 0.96
rED3 ‐0.04 0.10 ‐0.37 0.72
rCA 0.00 0.01 ‐0.21 0.84
rBO ‐0.03 0.09 ‐0.31 0.76
rBT 0.01 0.09 0.08 0.93

r(y_ast)2 0.02 0.05 0.37 0.71
r(y_ast)3 ‐0.04 0.03 ‐1.08 0.28

Observações (N) 2089 N*R2 1.25

R2 0.0006 Prob > chi2 0.53

y=1 Coeficientes Desvio Padrão Z P>|Z|

 
Onde:  
rBC1,…,rBT – multiplicação de cada variável por ε̂ G

i , i.e. ˆG
i ixε ′   

r(y_ast)2 – multiplicação de ( )2*ŷ  por ε̂ G
i , i.e. ( )ε β′

2ˆˆG
i ix  

r(y_ast)3 – multiplicação de ( )3*ŷ  por ε̂ G
i , i.e. ( )ε β′

3ˆˆG
i ix , 
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Neste contexto, o modelo foi redefinido, tendo sido incluídas cada uma das interacções entre os 

bancos e as restantes variáveis consideradas no estudo. O objectivo desta análise foi o de 

procurar determinar a existência, ou não, de especificidades que permitam identificar algum 

impacto da variável banco ao nível das restantes. 

Assim, para cada variável considerada no estudo, foi testada a significância global e individual 

dos coeficientes associados aos efeitos de interacção com a variável banco. Analisando os 

resultados obtidos através das referidas regressões (Quadro 16), podemos constatar que as 

variáveis nacionalidade, situação na profissão e número de anos com conta junto do banco não 

apresentam indícios de um comportamento estatisticamente diferente entre os bancos 

considerados. Adicionalmente, denota-se que, para um largo conjunto de variáveis, um dos 

bancos ( 3BC ) apresenta indícios de alguma especificidade face ao comportamento dos seus 

clientes, pelo que podemos considerar a inclusão dos seus efeitos de interacção com as restantes 

variáveis. Por outro lado, dois bancos ( 1BC  e 4BC ) parecem justificar a inclusão de um efeito 

de interacção com a banca online ( BO ). 
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Quadro 16 – Modelo Probit incluindo efeitos de interacção entre a variável banco e as 

restantes  

CHI2

P Value
Modelo Base ‐1 078.09

BC1_ID ‐0.01 0.01 ‐0.97 0.3320
BC2_ID 0.00 0.01 ‐0.36 0.7200
BC3_ID 0.02 0.01 2.64 0.0080
BC4_ID 0.01 0.01 1.53 0.1270 ‐1 070.95 14.27 4 0.0065
BC1_SX 0.10 0.21 0.46 0.6470
BC2_SX ‐0.05 0.19 ‐0.28 0.7800
BC3_SX 0.59 0.24 2.46 0.0140
BC4_SX 0.24 0.18 1.33 0.1820 ‐1 073.54 9.09 4 0.0589
BC1_NC ‐6.94 0.11 ‐61.73 0.0000
BC2_NC ‐0.24 0.60 ‐0.40 0.6870
BC3_NC ‐5.14 . . .
BC4_NC ‐0.19 0.44 ‐0.44 0.6610 ‐1 076.17 3.83 4 0.4299
BC1_NT1 ‐0.42 0.27 ‐1.53 0.1250
BC2_NT1 ‐0.26 0.22 ‐1.18 0.2390
BC3_NT1 ‐0.49 0.29 ‐1.66 0.0970
BC4_NT1 ‐0.16 0.22 ‐0.75 0.4520
BC1_NT2 0.39 0.30 1.32 0.1870
BC2_NT2 0.04 0.24 0.15 0.8840
BC3_NT2 ‐0.31 0.33 ‐0.94 0.3480
BC4_NT2 ‐0.15 0.24 ‐0.60 0.5460
BC1_NT3 ‐0.69 0.38 ‐1.81 0.0710
BC2_NT3 ‐0.15 0.32 ‐0.47 0.6410
BC3_NT3 0.12 0.42 0.28 0.7800
BC4_NT3 ‐0.43 0.33 ‐1.32 0.1880
BC1_NT4 ‐0.59 0.56 ‐1.05 0.2930
BC2_NT4 ‐0.41 0.45 ‐0.91 0.3640
BC3_NT4 0.01 0.49 0.03 0.9780
BC4_NT4 0.21 0.43 0.49 0.6220
BC1_NT5 0.31 . . .
BC3_NT5 ‐6.86 0.92 ‐7.49 0.0000
BC4_NT5 ‐5.99 . . .
BC1_NT6 6.02 . . .
BC2_NT6 0.41 0.66 0.63 0.5310
BC3_NT6 ‐0.77 0.62 ‐1.25 0.2110
BC4_NT6 0.33 0.80 0.42 0.6770 ‐1 059.91 36.36 21 0.0199

LR* Restrições
Log 

pseudolikelihood 

(Modelo Restrito no Teste LR)
Efeitos de Interacção  com a variável Banco

UT Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z|

 

(continua…) 
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 (continuação) 

CHI2

P Value
BC1_EC1 0.44 0.26 1.68 0.0940
BC2_EC1 0.19 0.21 0.87 0.3820
BC3_EC1 0.46 0.28 1.62 0.1050
BC4_EC1 0.06 0.20 0.30 0.7680
BC1_EC2 0.48 0.38 1.27 0.2040
BC2_EC2 ‐0.09 0.32 ‐0.30 0.7680
BC3_EC2 0.98 0.37 2.67 0.0080
BC4_EC2 0.24 0.30 0.83 0.4080
BC1_EC3 ‐0.08 0.56 ‐0.14 0.8900
BC2_EC3 0.22 0.50 0.43 0.6640
BC3_EC3 1.67 0.68 2.45 0.0140
BC4_EC3 ‐1.02 0.74 ‐1.38 0.1690 ‐1 065.61 24.95 12 0.0150
BC1_SP1 0.29 0.23 1.24 0.2140
BC2_SP1 ‐0.02 0.20 ‐0.10 0.9180
BC3_SP1 ‐0.12 0.25 ‐0.49 0.6210
BC4_SP1 0.18 0.21 0.85 0.3940
BC1_SP2 ‐0.01 0.33 ‐0.02 0.9870
BC2_SP2 ‐0.09 0.25 ‐0.36 0.7200
BC3_SP2 1.12 0.39 2.90 0.0040
BC4_SP2 ‐0.05 0.25 ‐0.21 0.8370 ‐1 071.10 13.97 8 0.0827
BC1_ED1 7.90 . . .
BC2_ED1 1.25 0.72 1.75 0.0800
BC3_ED1 2.11 0.76 2.77 0.0060
BC4_ED1 0.68 0.98 0.69 0.4910
BC1_ED2 ‐0.05 0.23 ‐0.20 0.8400
BC2_ED2 0.25 0.20 1.24 0.2150
BC3_ED2 ‐0.26 0.24 ‐1.10 0.2690
BC4_ED2 0.07 0.19 0.34 0.7300
BC1_ED3 ‐0.39 0.30 ‐1.27 0.2040
BC2_ED3 0.03 0.26 0.12 0.9050
BC3_ED3 0.17 0.36 0.46 0.6440
BC4_ED3 0.14 0.26 0.53 0.5960 ‐1 067.21 21.74 11 0.0264
BC1_CA ‐0.01 0.02 ‐0.33 0.7420
BC2_CA 0.01 0.02 0.66 0.5100
BC3_CA 0.02 0.02 1.11 0.2680
BC4_CA 0.00 0.01 ‐0.06 0.9550 ‐1 077.04 2.10 4 0.7178
BC1_BO 0.53 0.24 2.23 0.0260
BC2_BO 0.00 0.21 0.02 0.9820
BC3_BO 0.43 0.24 1.79 0.0740
BC4_BO 0.90 0.21 4.36 0.0000 ‐1 065.98 24.21 4 0.0001
BC1_BT ‐6.90 . . .
BC2_BT ‐0.25 0.32 ‐0.77 0.4410
BC3_BT ‐0.24 0.23 ‐1.07 0.2870
BC4_BT 0.47 0.20 2.38 0.0170 ‐1 055.09 46.00 4 0.0000

UT Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z|
Log 

pseudolikelihood  LR* Restrições
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Tendo em conta os resultados apresentados anteriormente, foi estimado um novo modelo probit 

com base nas variáveis consideradas na primeira regressão e nas que apresentavam efeitos de 

interacção significativos entre si e os diferentes bancos. Partindo então deste novo modelo, são 

apresentados no Quadro 17 os resultados obtidos. 

Relativamente à validade estatística do modelo podem ser destacados alguns pontos. O teste de 

nulidade conjunta dos coeficientes associados às variáveis de interacção consideradas rejeita a 

hipótese nula, confirmando-se assim a adequada inclusão das variáveis no modelo. 

Adicionalmente, muito embora alguns coeficientes de variáveis dummy, individualmente 

consideradas, não apresentem indícios de serem significativos, podemos constatar que a 

generalidade dos factores considerados estão associados a pelo menos uma dummy significativa. 

Apenas as variáveis sexo ( SX ) e banca telefónica ( BT ) parecem, mais uma vez, não ser 

factores estatisticamente significativos. 
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Quadro 17 - Modelo Probit incluindo efeitos de interacção com a variável banco 

CHI2

P Value
BC1 ‐0.39 0.13 ‐3.00 0.00
BC2 0.05 0.11 0.43 0.67
BC3 ‐0.53 0.40 ‐1.33 0.19
BC4 ‐0.41 0.12 ‐3.54 0.00 ‐1 067.21 30.13 4 0.00000
ID ‐0.03 0.00 ‐9.33 0.00
SX 0.02 0.07 0.28 0.78
NC ‐0.54 0.18 ‐3.06 0.00
NT1 ‐0.09 0.08 ‐1.10 0.27
NT2 ‐0.27 0.09 ‐2.99 0.00
NT3 ‐0.32 0.11 ‐2.84 0.00
NT4 ‐0.18 0.16 ‐1.14 0.25
NT5 0.21 0.51 0.42 0.68
NT6 0.42 0.22 1.91 0.06 ‐1 061.83 19.38 6 0.00357
EC1 0.35 0.09 4.01 0.00
EC2 0.26 0.12 2.20 0.03
EC3 0.13 0.22 0.60 0.55 ‐1 061.44 18.59 3 0.00033
SP1 ‐0.17 0.08 ‐2.27 0.02
SP2 0.26 0.10 2.53 0.01 ‐1 059.45 14.62 2 0.00067
ED1 ‐0.68 0.30 ‐2.24 0.03
ED2 ‐0.27 0.08 ‐3.53 0.00
ED3 ‐0.84 0.10 ‐8.52 0.00 ‐1 091.55 78.82 3 0.00000
CA ‐0.04 0.01 ‐7.15 0.00
BO ‐0.78 0.10 ‐8.13 0.00
BT ‐0.14 0.10 ‐1.37 0.17

BC3_ID 0.01 0.01 1.01 0.31
BC3_SX 0.38 0.23 1.63 0.10
BC3_NT5 ‐1.47 0.73 ‐2.02 0.04
BC3_EC2 0.61 0.35 1.75 0.08
BC3_EC3 1.53 0.68 2.24 0.03
BC3_SP2 0.84 0.39 2.14 0.03
BC3_ED1 1.02 0.58 1.77 0.08
BC1_BO 0.37 0.22 1.73 0.08
BC4_BO 0.75 0.18 4.09 0.00 ‐1 078.09 51.89 9 0.00000
_cons 3.05 0.26 11.78 0.00

‐1 052.14

Observações 2089 Wald chi2(33) 544.23

Pseudo R2 0.2599 Prob > chi2 0.0000

LR* Restrições

Nota: Foi utilizado o modelo probit com variâncias robust (robust Huber/White/sandwich estimator)

UT Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z|
Log 

pseudolikelihood 

 

Por fim, foi efectuado o teste de especificação global do modelo que revela não haver indícios de 

haver variáveis explicativas omitidas que sejam significativas para a explicação da variável 

dependente.. 
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Quadro 18 – Modelo Probit – Teste de especificação  

1.00 0.04 22.79 0.00
0.00 0.04 ‐0.08 0.94

_cons 0.00 0.04 0.05 0.96
Log pseudolikelihood  ‐1 052.14

Observações 2089 LR chi2(2) 739.02

Pseudo R2 0.2599 Prob > chi2 0.0000

Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z|UT

UT
2

UT

 

 

 

2.5.3.2 Modelo Probit heteroscedástico 

A eventual existência de heteroscedasticidade no modelo probit apresentado anteriormente pode 

conduzir à inconsistência dos estimadores, invalidando as conclusões extraídas. Assim, 

procedeu-se à definição de um novo modelo que procura modelar aquele fenómeno, 

apresentando-se os seus resultados. 

No modelo probit a probabilidade da variável dependente assumir o valor 1 é modelada através 

de uma função não linear de uma combinação linear de K variáveis, tal que: 

( ) ( ),Pr 1i iy x β= = Φ .  (24) 

Conforme apresentado anteriormente, ( ).Φ  representa a função distribuição cumulativa da 

variável aleatória normalmente distribuída com média nula e variância 1. O probit 

heteroscedástico generaliza os modelos probit anteriormente considerados, modelando a 

variância como uma função de m variáveis ( )1 ,...,i i miz z z= , tal que ( ){ }22 ,exp izσ γ= . De notar 

que ,
iz γ  não pode incluir o termo constante, caso contrário o modelo não será identificável 

(Greene, 2003), pelo que se todos os γ  forem iguais a 0, então ( )exp 0 1= , o que corresponde 

ao modelo probit homoscedástico. 
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Assim, para o modelo probit heteroscedástico, supomos que: 

( ) ( )( ), ,Pr 1 expi i iy x zβ γ= = Φ .  (25) 

 Neste contexto, o modelo foi estimado de forma a incluir sucessivamente cada uma das variáveis 

como explicativas do comportamento da variância, tendo sido retidas as que apresentavam 

indícios de serem significativas, designadamente: o 1BC , o 4BC , a 1NT  e a 6NT . 

Analisando os resultados apresentados no Quadro 19, podemos constatar que não é possível 

rejeitar, quer a significância global do modelo, quer a hipótese de presença de 

heteroscedasticidade no mesmo. Já no que respeita à significância individual de cada uma das 

variáveis, constata-se novamente que os coeficientes das variáveis sexo ( SX ) e acesso à banca 

telefónica ( BT ) não parecem ser significativos. 

Se analisarmos, adicionalmente, a significância conjunta das variáveis dummy associadas a cada 

um dos factores considerados no modelo, através da utilização do teste LR, constatamos que, 

globalmente, todas elas podem ser consideradas significativas. 

Neste caso, pode verificar-se que, relativamente aos resultados apresentados no modelo probit 

inicial, os sinais associados às variáveis explicativas estatisticamente significativas não sofrem 

alterações (somente a banca telefónica apresenta uma alteração de sinal mas o seu coeficiente 

não é significativo). Por seu turno, também as magnitudes dos coeficientes se mantêm grosso 

modo inalteradas, devendo, no entanto, destacar-se a Região Autónoma da Madeira que se 

aproximou significativamente do comportamento dos indivíduos da região base (Lisboa e Vale do 

Tejo). Neste âmbito deve referir-se que, em relação à significância dos coeficientes, a variável 

dummy associada à Região Autónoma da Madeira deixou de ser estatisticamente significativa, 

verificando-se a evolução contrária para a associada à Região Norte. De referir ainda que o efeito 

individualmente associado a um dos bancos ( 4BC ) passou a revelar-se não significativo face ao 

banco tomado como referência ( 0BC ).  
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 Quadro 19 – Modelo Probit heteroscedástico 

CHI2

P Value
BC1 ‐0.16 0.09 ‐1.68 0.09
BC2 0.08 0.10 0.82 0.41
BC3 0.16 0.11 1.53 0.13
BC4 ‐0.11 0.10 ‐1.13 0.26 ‐1 072.16 13.18 4 0.01044
ID ‐0.03 0.00 ‐8.30 0.00
SX 0.05 0.06 0.77 0.44
NC ‐0.70 0.20 ‐3.47 0.00
NT1 ‐0.16 0.07 ‐2.13 0.03
NT2 ‐0.25 0.09 ‐2.77 0.01
NT3 ‐0.30 0.11 ‐2.82 0.01
NT4 ‐0.27 0.16 ‐1.71 0.09
NT5 0.20 0.38 0.51 0.61
NT6 0.09 0.13 0.66 0.51 ‐1 073.90 16.66 6 0.01063
EC1 0.31 0.08 3.83 0.00
EC2 0.30 0.11 2.76 0.01
EC3 0.31 0.18 1.69 0.09 ‐1 076.86 22.59 3 0.00005
SP1 ‐0.14 0.07 ‐2.03 0.04
SP2 0.32 0.10 3.34 0.00 ‐1 110.08 89.04 2 0.00000
ED1 ‐0.21 0.24 ‐0.89 0.37
ED2 ‐0.22 0.07 ‐3.09 0.00
ED3 ‐0.78 0.10 ‐7.93 0.00 ‐1 801.91 1 472.69 3 0.00000
CA ‐0.03 0.01 ‐6.14 0.00
BO ‐0.56 0.09 ‐6.61 0.00
BT ‐0.05 0.09 ‐0.53 0.60

_cons 2.89 0.30 9.70 0.00
‐1 065.57

Observações 2089 Wald chi2(24) 223.1

Prob > chi2 0.0000
lnsigma2

BC1 ‐0.28 0.13 ‐2.16 0.03
BC4 0.27 0.13 2.10 0.04
NT1 ‐0.31 0.10 ‐3.06 0.00
NT6 ‐0.85 0.28 ‐3.06 0.00

Wald test if lnsigma2=0 Wald chi2(4) 25.16

Prob > chi2 0.0000
Nota: Foi utilizado o modelo probit com variâncias robust (robust Huber/White/sandwich estimator)

Log 
pseudolikelihood 

LR* RestriçõesUT Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z|

 

Seguidamente, e tal como efectuado para o modelo probit, procurou-se identificar as variáveis 

com impacto ao nível da interacção com as variáveis banco (utilizando como variáveis 

modeladoras da variância as que tinham já sido identificadas anteriormente). 

Assim, para cada variável considerada no estudo, foi testada a significância global e individual 

dos coeficientes associados aos efeitos de interacção com os cinco bancos considerados. 

Analisando os resultados obtidos através das referidas regressões, podemos constatar que as 

variáveis idade, nacionalidade, residência, situação na profissão e número de anos de conta junto 
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do banco não apresentam de indícios de um comportamento diferente entre os bancos 

considerados.  

Quadro 20 - Modelo Probit heteroscedástico incluindo efeitos de interacção entre a variável 

banco e as restantes 

CHI2

P Value
Modelo Base ‐1 065.57

BC1_ID 0.00 0.01 ‐0.33 0.7430
BC2_ID 0.00 0.01 ‐0.27 0.7890
BC3_ID 0.02 0.01 2.58 0.0100
BC4_ID 0.00 0.01 ‐0.38 0.7010 ‐1 061.30 8.53 4 0.07410
BC1_SX 0.02 0.18 0.09 0.9280
BC2_SX ‐0.03 0.17 ‐0.16 0.8720
BC3_SX 0.56 0.21 2.62 0.0090
BC4_SX 0.31 0.20 1.60 0.1090 ‐1 060.04 11.06 4 0.02590
BC1_NC ‐4.93 0.72 ‐6.82 0.0000
BC2_NC ‐0.25 0.59 ‐0.43 0.6670
BC3_NC ‐4.04 0.45 ‐8.92 0.0000
BC4_NC ‐0.37 0.46 ‐0.81 0.4200 ‐1 063.25 4.63 4 0.32764
BC1_NT1 ‐0.21 0.24 ‐0.90 0.3700
BC2_NT1 ‐0.21 0.20 ‐1.07 0.2850
BC3_NT1 ‐0.40 0.27 ‐1.47 0.1410
BC4_NT1 ‐0.13 0.22 ‐0.56 0.5730
BC1_NT2 0.33 0.27 1.22 0.2240
BC2_NT2 0.05 0.24 0.19 0.8460
BC3_NT2 ‐0.30 0.32 ‐0.93 0.3520
BC4_NT2 ‐0.27 0.28 ‐0.95 0.3410
BC1_NT3 ‐0.58 0.35 ‐1.65 0.0980
BC2_NT3 ‐0.14 0.31 ‐0.44 0.6570
BC3_NT3 0.10 0.41 0.25 0.8030
BC4_NT3 ‐0.49 0.36 ‐1.35 0.1790
BC1_NT4 ‐0.51 0.50 ‐1.01 0.3140
BC2_NT4 ‐0.41 0.45 ‐0.90 0.3660
BC3_NT4 0.00 0.48 0.00 0.9960
BC4_NT4 ‐ ‐ ‐ ‐
BC1_NT5 ‐ ‐ ‐ ‐
BC3_NT5 ‐5.46 0.58 ‐9.38 0.0000
BC4_NT5 ‐4.68 0.86 ‐5.45 0.0000
BC1_NT6 ‐ ‐ ‐ ‐
BC2_NT6 0.01 0.39 0.03 0.9780
BC3_NT6 ‐0.18 0.35 ‐0.53 0.5980
BC4_NT6 0.23 0.54 0.43 0.6670 ‐1 049.51 32.12 21 0.05693

(Modelo Restrito no Teste LR)
Efeitos de Interacção  com a variável Banco

UT Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z| LR* Restrições
Log 

pseudolikelihood 

 
(continua…) 
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(continuação) 

CHI2

P Value
BC1_EC1 0.32 0.23 1.36 0.1730
BC2_EC1 0.20 0.20 0.97 0.3300
BC3_EC1 0.46 0.27 1.73 0.0830
BC4_EC1 0.48 0.27 1.79 0.0740
BC1_EC2 0.38 0.32 1.17 0.2430
BC2_EC2 ‐0.01 0.29 ‐0.03 0.9730
BC3_EC2 0.94 0.34 2.79 0.0050
BC4_EC2 0.47 0.34 1.39 0.1640
BC1_EC3 ‐0.02 0.47 ‐0.05 0.9610
BC2_EC3 0.22 0.47 0.47 0.6360
BC3_EC3 1.61 0.69 2.35 0.0190
BC4_EC3 ‐1.46 0.94 ‐1.55 0.1200 ‐1 052.45 26.22 12 0.00998
BC1_SP1 0.19 0.19 1.04 0.2990
BC2_SP1 ‐0.02 0.17 ‐0.09 0.9270
BC3_SP1 ‐0.11 0.22 ‐0.52 0.6050
BC4_SP1 0.05 0.22 0.23 0.8150
BC1_SP2 ‐0.13 0.25 ‐0.54 0.5880
BC2_SP2 ‐0.06 0.23 ‐0.27 0.7850
BC3_SP2 1.06 0.36 2.97 0.0030
BC4_SP2 ‐0.04 0.26 ‐0.14 0.8900 ‐1 058.90 13.33 8 0.10105
BC1_ED1 ‐ ‐ ‐ ‐
BC2_ED1 1.04 0.65 1.60 0.1090
BC3_ED1 1.78 0.71 2.52 0.0120
BC4_ED1 0.11 1.13 0.10 0.9230
BC1_ED2 0.02 0.19 0.08 0.9330
BC2_ED2 0.23 0.18 1.32 0.1870
BC3_ED2 ‐0.21 0.21 ‐1.02 0.3080
BC4_ED2 0.16 0.21 0.76 0.4470
BC1_ED3 ‐0.08 0.28 ‐0.28 0.7820
BC2_ED3 0.16 0.25 0.64 0.5240
BC3_ED3 0.25 0.30 0.82 0.4110
BC4_ED3 0.08 0.30 0.25 0.8000 ‐1 055.29 20.56 11 0.03823
BC1_CA 0.01 0.02 0.76 0.7420
BC2_CA 0.01 0.01 0.47 0.5100
BC3_CA 0.02 0.02 1.03 0.2680
BC4_CA ‐0.05 0.03 ‐1.79 0.9550 ‐1 060.84 9.45 4 0.05083
BC1_BO 0.46 0.18 2.55 0.0110
BC2_BO ‐0.07 0.19 ‐0.36 0.7220
BC3_BO 0.30 0.20 1.48 0.1400
BC4_BO 0.79 0.19 4.20 0.0000 ‐1 054.40 22.33 4 0.00017
BC1_BT ‐ ‐ ‐ ‐
BC2_BT ‐0.30 0.31 ‐0.95 0.3420
BC3_BT ‐0.28 0.20 ‐1.39 0.1650
BC4_BT 0.38 0.18 2.06 0.0390 ‐1 044.66 41.82 3 0.00000

Log 
pseudolikelihood  LR* RestriçõesUT Coeficientes

Desvio 
Padrão

Z P>|Z|
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Adicionalmente, denota-se que, de forma similar ao modelo probit, um banco ( 3BC ) apresenta, 

para um largo conjunto de variáveis, indícios de alguma especificidade face ao comportamento 

dos seus clientes, pelo que podemos considerar interessante a inclusão dos efeitos de interacção 

deste banco com as restantes variáveis. Por outro lado, dois bancos ( 1BC  e 4BC ) parecem 

justificar a inclusão de efeitos de interacção com a banca online ( BO ). 

Tendo em conta os resultados apresentados anteriormente, foi estimado um novo modelo probit 

heteroscedástico com base nas variáveis consideradas relevantes na primeira regressão e nas 

que apresentavam efeitos de interacção significativos com os diferentes bancos. Por fim, foi 

testada a inclusão das variáveis de interacção na modelação variância. Neste âmbito, as variáveis 

de interacção entre um dos bancos e a banca telefónica ( 1_BC BT ), a dummy associada ao 

trabalho por conta própria ( 1_ 1BC SP ), e a dummy referente à educação secundária 

( 4 _ 2BC ED ) parecem ser significativas para modelar a variância. No Quadro 21 são 

apresentados os resultados obtidos na especificação final. 

Relativamente à validade estatística do modelo pode-se destacar que, através do teste global de 

aderência, não é possível rejeitar a significância global do modelo. O teste de nulidade conjunta 

dos coeficientes associados às variáveis de interacção consideradas rejeita a hipótese nula, 

confirmando-se assim a sua adequada inclusão no modelo. Adicionalmente, muito embora alguns 

coeficientes associados às variáveis dummy não apresentem indícios de serem significativos, 

podemos constatar que a generalidade das variáveis categóricas é globalmente significativa, o 

que atesta a validade do modelo. Neste âmbito, apenas a variável sexo ( SX ) não é considerada 

significativa, revelando-se, pela primeira vez, a banca telefónica ( BT ) como significativa para a 

explicação da variável dependente, confirmando o indício recolhido na análise bivariada. 

 

 

 

 



  53 

 

Quadro 21 - Modelo Probit heteroscedástico incluindo os efeitos de interacção com a 

variável banco 

CHI2

P Value
BC1 ‐0.46 0.09 ‐5.13 0.00
BC2 0.00 0.10 0.01 1.00
BC3 ‐0.16 0.13 ‐1.21 0.23
BC4 ‐0.37 0.11 ‐3.44 0.00 ‐1 046.87 30.44 4 0.00000
ID ‐0.03 0.00 ‐7.83 0.00
SX 0.03 0.07 0.39 0.70
NC ‐0.67 0.18 ‐3.70 0.00
NT1 ‐0.12 0.07 ‐1.67 0.10
NT2 ‐0.27 0.08 ‐3.22 0.00
NT3 ‐0.27 0.11 ‐2.49 0.01
NT4 ‐0.30 0.16 ‐1.92 0.06
NT5 0.23 0.34 0.67 0.50
NT6 0.15 0.18 0.87 0.38 ‐1 041.44 19.59 6 0.00328
EC1 0.26 0.08 3.44 0.00
EC2 0.23 0.09 2.45 0.01
EC3 0.15 0.19 0.81 0.42 ‐1 037.49 11.68 3 0.00856
SP1 ‐0.25 0.08 ‐2.99 0.00
SP2 0.19 0.09 2.18 0.03 ‐1 041.46 19.62 2 0.00005
ED1 ‐0.67 0.25 ‐2.64 0.01
ED2 ‐0.17 0.07 ‐2.65 0.01
ED3 ‐0.73 0.09 ‐8.18 0.00 ‐1 076.05 88.81 3 0.00000
CA ‐0.03 0.01 ‐5.89 0.00
BO ‐0.70 0.09 ‐7.52 0.00
BT ‐0.18 0.07 ‐2.34 0.02

BC3_SX 0.31 0.20 1.56 0.12
BC3_EC2 0.62 0.33 1.86 0.06
BC3_EC3 1.49 0.67 2.23 0.03
BC3_SP2 0.91 0.43 2.11 0.04
BC3_ED1 0.94 0.46 2.05 0.04
BC1_BO 0.35 0.13 2.67 0.01
BC4_BO 0.69 0.17 3.99 0.00 ‐1 052.98 42.67 7 0.00000
_cons 2.92 0.29 10.09 0.00

‐1 031.65

Observações 2089 Wald chi2(31) 231.06

Prob > chi2 0.0000
lnsigma2

BC1 ‐0.51 0.17 ‐2.95 0.00
BC4 ‐0.04 0.13 ‐0.32 0.75
NT1 ‐0.27 0.10 ‐2.65 0.01
NT6 ‐0.72 0.31 ‐2.34 0.02

BC1_SP1 1.37 0.58 2.35 0.02
BC4_ED2 0.46 0.23 2.04 0.04
BC1_BT ‐2.58 0.96 ‐2.69 0.01

Wald test if lnsigma2=0 Wald chi2(7) 44.32

Prob > chi2 0.0000

LR* Restrições

Nota: Foi utilizado o modelo probit com variâncias robust (robust Huber/White/sandwich estimator)

UT Coeficientes
Desvio 
Padrão

Z P>|Z|
Log 

pseudolikelihood 

 

Neste caso, mais uma vez, o sinal dos coeficientes associados às variáveis significativas é 

idêntico ao já observado. As variáveis de interacção com os bancos são globalmente as mesmas 
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do caso anterior, com excepção da interacção entre um dos bancos ( 3BC ) e a idade ( ID ) e 

uma das regiões (Região Autónoma dos Açores - 5NT ), não se tendo justificado, neste caso, a 

sua inclusão no modelo. Comparando os resultados deste modelo com os obtidos no modelo 

probit com interacção, verifica-se que a Região Autónoma da Madeira ( 6NT ) deixou de ser 

significativa no modelo, ao passo que o Algarve ( 4NT ) passou a justificar a sua inclusão. 

Relativamente às magnitudes dos coeficientes, não se denotam alterações significativas.  

Também para este modelo alternativo foi efectuado o teste de especificação, a partir do qual não 

se aceitou a hipótese de má especificação do modelo, pelo que não há indícios de que existam 

outras variáveis explicativas que justifiquem a sua inclusão no modelo. 

Quadro 22 - Modelo Probit heteroscedástico – Teste de especificação  

0.98 0.07 14.38 0.00
0.05 0.05 0.93 0.35

_cons ‐0.01 0.03 ‐0.41 0.68
Log pseudolikelihood  ‐1 031.22

Observações 2089 Wald chi2(2) 223.84

Prob > chi2 0.0000
lnsigma2

BC1 ‐0.53 0.15 ‐3.48 0.00
BC4 ‐0.06 0.12 ‐0.48 0.63
NT1 ‐0.26 0.09 ‐2.76 0.01
NT6 ‐0.71 0.26 ‐2.73 0.01

BC1_SP1 1.30 0.51 2.57 0.01
BC4_ED2 0.51 0.22 2.29 0.02
BC1_BT ‐2.51 0.61 ‐4.12 0.00

LR test se lnsigma2=0 LR chi2(7) 56.33

Prob > chi2 0.0000

UT Coeficientes Desvio Padrão Z P>|Z|

UT
2

UT

 

Embora a existência de heteroscedasticidade não modelada possa conduzir a uma inconsistência 

do modelo, deve referir-se que, entre os modelos probit e probit heteroscedásticos, o sentido de 

variação de todos os coeficientes significativos é idêntico, pelo que as conclusões sobre o 

impacto de cada variável sobre a probabilidade de constar da LUR são similares. 
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Por fim, apresenta-se a curva ROC (Receiver Operating Characteristic) que consiste num método 

gráfico simples e robusto, que permite representar o trade-off entre os verdadeiros positivos 

(Sensitivity) e falsos positivos (100-Specificity) para diferentes pontos de corte. Neste âmbito, 

quanto mais próximo a curva se encontrar do canto superior esquerdo do gráfico, maior será a 

precisão do modelo. Um bom modelo é aquele em que a área do gráfico sob a curva mais se 

aproxima de 100%, enquanto que aquelas que ocupem 50% ou menos indicam que a precisão do 

modelo não é superior à que seria obtida aleatoriamente. 

Assim, de acordo com os resultados obtidos, podemos constatar que a curva ROC apresenta uma 

precisão elevada, representando a área sob a curva um valor de 0.82. 

Quadro 23 – Modelo Probit heteroscedástico – Gráfico ROC  
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Area under ROC curve = 0.8247
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3 Conclusões e investigação futura 

A presente dissertação teve como principal objectivo identificar os factores que apresentam 

indícios de contribuir para a caracterização da probabilidade dos utilizadores de cheques 

constarem da LUR, permitindo conhecer melhor esta realidade e contribuir para a sua adequada 

gestão. Neste âmbito, foi primeiramente efectuada uma análise bivariada, através da aplicação do 

Teorema de Bayes, de forma a permitir calcular as probabilidades de um indivíduo genérico da 

população estar incluído na referida lista e, consequentemente, recolher indícios sobre as 

características daqueles indivíduos. Posteriormente, efectuou-se uma análise multivariada, 

através da definição de um modelo de variável dependente discreta, que permitiu identificar as 

características dos clientes bancários que influenciam a probabilidade destes constarem da LUR. 

De referir que a segunda abordagem apresenta reconhecidas vantagens face à primeira, na 

medida em que, enquanto esta permite somente a identificação de indícios sobre as 

características dos indivíduos que constam da LUR, a abordagem multivariada possibilita 

reconhecer quais as variáveis estatisticamente significativas para a explicação da probabilidade 

dos indivíduos constarem da LUR, não limitando a análise à interacção entre duas variáveis.  

Os resultados obtidos através da análise multivariada, para os diferentes modelos considerados, 

são bastante similares entre si, não dependendo significativamente do facto de se estar a 

considerar, ou não, o modelo probit heteroscedástico (que modela a variância com base em 

variáveis explicativas). Contudo, dado que não foi rejeitada a hipótese de presença de 

heteroscedasticidade, as conclusões que são aqui apresentadas têm por base aquele modelo.  

Assim, de acordo com os resultados obtidos através da análise multivariada, podemos concluir o 

seguinte: 

• os bancos não apresentam um comportamento uniforme entre si, o que parece indiciar 

práticas comerciais diferenciadas face à entrega de cheques aos seus clientes, com 

impacto na probabilidade destes constarem da LUR; 
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• no que respeita ao impacto da variável sexo, não são apresentados indícios desta ser 

significativa enquanto explicativa da probabilidade do indivíduo constar da LUR; 

• com o aumento da idade e da antiguidade da conta, a probabilidade de um indivíduo 

constar da LUR é reduzida; 

• a nacionalidade do cliente é também um factor importante, sendo de realçar que os 

cidadãos nacionais apresentam uma menor probabilidade de constarem da LUR, quando 

comparados com clientes de outras nacionalidades, não devendo menosprezar-se, no 

entanto, o facto das outras nacionalidades não apresentarem necessariamente um 

comportamento homogéneo ente si; 

• relativamente à variável residência, é de assinalar que os indivíduos residentes nas 

Regiões Norte e Autónomas da Madeira e dos Açores não apresentam indícios de um 

comportamento distinto dos residentes na Região de Lisboa e Vale do Tejo, ao passo 

que as restantes regiões apresentam valores significativos no sentido de ser menor a 

probabilidade dos indivíduos constarem da LUR; 

• o estado civil contribui para o aumento de probabilidade de pertencer à lista, quando 

comparado com a situação base considerada (casado), caso o cliente bancário seja 

divorciado ou solteiro; 

• a situação perante o mercado de trabalho sugere que os trabalhadores por conta de 

outrem têm uma probabilidade superior de constar da referida lista, quando comparados 

com os que trabalham por conta própria, e inferior aos que apresentam outras situações 

(de referir que esta variável engloba diversas actividades que eventualmente não serão 

homogéneas entre si); 

• o grau de educação permite constatar que os clientes bancários com o ensino básico são 

os que apresentam maior probabilidade de constar da LUR, apresentando os restantes 

uma probabilidade inferior, destacando-se, neste caso, os que possuem o ensino 

universitário; e 
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• os clientes bancários com acesso online ou telefónico à sua conta bancária são, 

tipicamente, bons utilizadores de cheques, contribuindo estas variáveis negativamente 

para a probabilidade dos indivíduos constarem da LUR. 

Ao comparar as análises bivariada e multivariada, verifica-se que nem todos os indícios 

recolhidos com a primeira são confirmados pela segunda. Designadamente, é possível identificar 

diferenças ao nível da área de residência; estado civil; situação na profissão e nível de educação, 

o que vem realçar as limitações associadas à análise bivariada, quando comparada com a 

multivariada. 

No que respeita a uma eventual investigação futura sobre o tema em análise, poderá ser 

interessante desenvolver um modelo preditivo que permita identificar a probabilidade de um 

indivíduo constar da LUR. Neste âmbito, será interessante promover também a inclusão de 

variáveis económicas caracterizadoras do cliente bancário, devendo para tal ser definida uma 

amostra adequada a estes objectivos específicos. A amostra de utilizadores de cheques que 

constam da LUR terá de incluir as características dos indivíduos num momento imediatamente 

anterior à sua entrada para a LUR, de forma a garantir que são reportadas as condições 

económicas e sociais do cliente bancário no momento em que se registou a emissão do cheque 

sem provisão. 

Uma outra abordagem a considerar poderá ter por base a avaliação dos impactos de medidas de 

política ao nível dos cheques. Neste âmbito, poderão analisar-se os resultados efectivos de 

medidas similares à alteração do limite de obrigatoriedade de pagamento, pelo banco, dos 

cheques que lhe sejam apresentados por um montante que não exceda os 150 euros, que 

ocorreu em 2005. Para tal será necessário, por um lado, recolher informação sobre o 

comportamento dos clientes bancários, antes e depois da entrada em vigor da referida alteração 

legislativa, permitindo identificar as alterações de comportamento entre os diferentes períodos. 

Por outro lado, neste caso, será igualmente necessário identificar um grupo de controlo que 

permita conhecer a evolução natural do comportamento dos clientes bancários que não estão 

sujeitos à nova política. No caso referido anteriormente sobre a obrigatoriedade de pagamento de 

cheques com valor inferior a 150 euros, uma possibilidade seria a de observar os montantes dos 
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cheques que estão na origem da entrada na LUR e modelar explicitamente essa característica. O 

objectivo seria verificar se a alteração na legislação provocou, ou não, um ajustamento do 

comportamento específico às entradas na LUR associadas a cheques de baixo valor.  

O tipo de análise efectuada neste trabalho poderá ainda ser efectuado para outros instrumentos 

de pagamento, designadamente débitos directos, de forma a permitir uma melhor compreensão 

dos factores justificativos da taxa de devolução neste instrumento de pagamento25. 

                                                      

25 Aproximadamente 7,3%, de acordo com a informação estatística disponibilizada no Boletim 

Estatístico do Banco de Portugal. Deve ter-se em consideração que a taxa de devolução varia 

significativamente de acordo com o ramo de actividade da empresa. 
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Anexo 1 – Utilização do cheque por entidades não-bancárias 

Quadro 1.1 

  2 001.0 2002   2003    2004    2005  
Alemanha 319.8 149.7 131.8  110.9 107.5
Bélgica 60.1 28.9 23.7  19.1 15.7
Canadá 1 589.0 1 515.0 1 449.8 1 377.6 1 353.5
Estados Unidos 40 130.0 38 370.0 36 600.0 34 830.0 33 070.0
França 4 338.6 4 349.5 4 261.5 4 133.8 3 916.3
Itália   583.9 538.2 505.8  487.2 465.6
Japão 208.9 187.1 172.0  159.2 146.5
Portugal 273.6 258.8 242.6  230.6 209.7
Reino Unido 2 567.0 2 393.0 2 251.0 2 089.0 1 931.0
Singapura 92.0 90.7 87.6  86.8 85.7
Suíça 7.2 4.5 3.5  2.7 1.8

Utilização do Cheque por entidades não‐bancárias

(milhões, total do ano)

Fontes:
CPSS ‐ RedBook Statistical Update (Março 2007)
BCE ‐ BlueBook Addendum Incorporating 2005 Data (Dezembro 2006)

Número de transacções

 

 

Quadro 1.2 

  2001   2002   2003    2004    2005  
Alemanha 901.8 773.4 668.8  560.2 516.1
Bélgica 99.5 99.7 86.8  81.3 68.4
Canadá 3 711.2 3 257.0 2 345.6 2 165.2 2 452.3
Estados Unidos 44 352.5 41 805.8 34 527.6 30 921.8 30 375.6
França 2 211.5 2 375.4 2 434.2 2 084.7 2 175.4
Itália   1 200.2 1 195.6 1 179.9 1 187.2 1 161.0
Japão 8 075.1 5 979.2 4 836.5 4 490.5 3 866.1
Portugal 427.1 395.2 361.6  361.4 361.9
Reino Unido 3 142.4 3 017.2 2 666.3 2 624.0 2 460.4
Singapura 272.7 236.6 199.3  199.6 216.6
Suíça 12.3 8.5 6.2  4.8 2.4

(Mil Milhões de euros, total do ano)

Utilização do Cheque por entidades não‐bancárias
Valor das transacções

CPSS ‐ RedBook Statistical Update (Março 2007)
BCE ‐ BlueBook Addendum Incorporating 2005 Data (Dezembro 2006)

Fontes:
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Quadro 1.3 

 

  2001   2002   2003    2004    2005  
Alemanha 3.9 1.8 1.6  1.3 1.3
Bélgica 5.8 2.8 2.3  1.8 1.5
Canadá 51.2 48.3 45.8  43.1 41.9
Estados Unidos 140.6 133.1 125.7  118.5 111.5
França 71.0 70.7 68.8  66.3 62.5
Itália   10.2 9.4 8.8  8.5 8.0
Japão 1.6 1.5 1.3  1.2 1.1
Portugal 26.6 25.0 23.2  22.0 19.8
Reino Unido 43.4 40.3 37.8  34.9 32.1
Singapura 22.2 21.7 20.9  20.5 19.7
Suíça 1.0 0.6 0.5  0.4 0.2

Utilização do Cheque por entidades não‐bancárias

unidades

Fontes:
CPSS ‐ RedBook Statistical Update (Março 2007)
BCE ‐ BlueBook Addendum Incorporating 2005 Data (Dezembro 2006)

Número de Transacções por habitante

 

 

 

Quadro 1.4 

  2001   2002   2003    2004    2005  
Alemanha 11.0 9.4 8.1  6.8 6.3
Bélgica 9.6 9.6 8.3  7.8 6.6
Canadá 119.6 103.8 74.1  67.8 76.0
Estados Unidos 155.4 145.1 118.6  105.2 102.4
França 36.2 38.6 39.3  33.4 34.7
Itália   20.9 20.8 20.5  20.6 20.0
Japão 63.4 46.9 37.9  35.1 30.3
Portugal 41.5 38.1 34.6  34.4 34.3
Reino Unido 53.2 50.9 44.8  43.9 40.9
Singapura 65.9 56.7 47.6  47.2 49.8
Suíça 1.7 1.2 0.9  0.7 0.3

BCE ‐ BlueBook Addendum Incorporating 2005 Data (Dezembro 2006)

Utilização do Cheque por entidades não‐bancárias
Valor das Transacções por habitante

Milhares de Euros

Fontes:
CPSS ‐ RedBook Statistical Update (Março 2007)
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Quadro 1.5 

  2001   2002   2003    2004    2005  
Alemanha 2 820.6 5 163.4 5 076.5 5 050.7 4 800.8
Bélgica 1 649.4 3 435.2 3 642.4 4 238.6 4 387.0
Canadá 2 335.6 2 149.4 1 617.5 1 572.0 1 812.3
Estados Unidos 1 105.2 1 089.5 943.4  887.8 918.6
França 509.6 546.4 571.3  503.9 555.5
Itália   2 056.2 2 221.5 2 333.2 2 436.4 2 493.4
Japão 38 655.4 31 959.6 28 121.5 28 212.5 26 397.6
Portugal 1 561.1 1 527.2 1 490.3 1 567.1 1 726.3
Reino Unido 1 224.8 1 261.4 1 184.3 1 255.6 1 274.5
Singapura 2 965.8 2 611.9 2 277.4 2 304.4 2 522.4
Suíça 1 702.0 1 984.9 1 881.4 1 896.3 1 400.1

Utilização do Cheque por entidades não‐bancárias

Euros

Fontes:
CPSS ‐ RedBook Statistical Update (Março 2007)
BCE ‐ BlueBook Addendum Incorporating 2005 Data (Dezembro 2006)

 Valor Médio das transacções
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Anexo 2 – Utilização do cheque em Portugal 

Quadro 2.1 

 

Evolução dos Cheques Liquidados no Banco de Portugal  

 

Fonte: Banco de Portugal - Relatório dos Sistemas de Pagamentos e de Liquidação Interbancária, 

Quadro 2.2 

 

Evolução do Peso Relativo do cheque em Portugal  

- em quantidade - 
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 Fonte: Banco Central Europeu . BlueBook 
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Quadro 2.3 

 
Cheques apresentados e devolvidos no SICOI em 2006 

Quantidade em milhares e valor em milhões de euros 
   Quantidade  Valor 

Apresentados  154 858.2  176 836 

Devolvidos  930.5  2 738 
Fonte: Banco de Portugal – Boletim Estatístico 

 

Quadro 2.4 

 

Cheques devolvidos no SICOI em 2006  

Quantidade
Ano 2006

Devolvido pelo Sacado
Falta de requisito principal 3 426
Saque irregular 2 473
Endosso irregular 3 473
Cheque revogado por justa causa - furto 5 210
Cheque revogado por justa causa - roubo 6 609
Cheque revogado por justa causa - extravio 72 791
Cheque revogado por justa causa - coacção moral  759
Cheque revogado por justa causa - Incapacidade Acidental  385
Cheque revogado por justa causa -  falta/vício form. vontade 37 691
Cheque revogado - apresentação fora de prazo 1 733
Cheque apresentado fora de prazo 14 377
Conta bloqueada 9 621
Conta suspensa  265
Conta encerrada 4 691
Falta ou insuficiência de provisão 713 575
Mau encaminhamento  384
Número de conta inexistente  526
Número de cheque inexistente 2 942
Erro nos dados 2 709
Importância incorrectamente indicada 5 272
Falta de entrega do cheque 4 212
Registo duplicado  717
Falta de carimbo/referência de apresentação 9 246
Cheque viciado  217
Devolução a pedido do banco tomador 17 813
Não compensável por divergência de denominação  272

Devolvido pelo Tomador
Motivo de devolução inválido 10 218
Mau encaminhamento  452
Registo duplicado  32
Devolução fora de prazo 1 069

933 160Total

Motivo de Devolução

 
Fonte: Banco de Portugal 

 



  68 

 

Anexo 3 – Matriz de correlação entre as variáveis  
banco__0 banco__1 banco__2 banco__3 banco__4 tp_u_mau idade_ut

banco__0 1.00
banco__1 ‐0.35 1.00
banco__2 ‐0.27 ‐0.21 1.00
banco__3 ‐0.30 ‐0.23 ‐0.18 1.00
banco__4 ‐0.31 ‐0.23 ‐0.18 ‐0.20 1.00
tp_u_mau 0.03 ‐0.07 0.00 0.05 0.00 1.00
idade_ut ‐0.09 0.15 ‐0.03 0.01 ‐0.03 ‐0.33 1.00
sexout_f 0.02 0.04 ‐0.09 0.00 0.02 0.13 ‐0.07
nacio_pt 0.05 0.07 0.04 0.03 ‐0.21 ‐0.07 0.08
nutts_nt 0.05 ‐0.01 ‐0.02 ‐0.01 ‐0.03 0.03 ‐0.05
nutts_ct 0.00 0.00 0.02 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.04 ‐0.02
nutts_lx ‐0.01 ‐0.04 0.02 0.00 0.04 0.02 0.07
nutts_at ‐0.05 0.06 0.00 0.00 0.01 ‐0.02 0.00
nutts_ag ‐0.02 0.04 ‐0.03 0.03 ‐0.02 ‐0.04 0.03
nutts_ac 0.00 0.00 ‐0.04 0.00 0.03 0.02 ‐0.03
nutts_md 0.03 ‐0.04 0.01 0.01 ‐0.02 0.03 ‐0.04
ec_solte 0.06 ‐0.05 0.00 ‐0.01 ‐0.02 0.20 ‐0.49
ec_casad ‐0.03 0.01 0.02 ‐0.03 0.03 ‐0.18 0.31
ec_divor ‐0.03 ‐0.04 0.00 0.03 0.04 0.03 0.04
ec_viuvo ‐0.01 0.04 ‐0.01 0.00 ‐0.02 ‐0.04 0.22
sp_outrm ‐0.05 0.05 ‐0.02 0.02 0.01 0.04 ‐0.21
sp_propr 0.05 ‐0.05 0.02 0.02 ‐0.04 ‐0.11 0.10
sp_outrs 0.01 0.00 0.00 ‐0.05 0.04 0.07 0.16
e_semesc ‐0.05 ‐0.03 0.04 0.12 ‐0.04 0.01 0.07
e_basico 0.01 ‐0.02 ‐0.14 ‐0.02 0.13 0.10 0.16
e_secund 0.03 ‐0.06 0.11 0.01 ‐0.09 0.07 ‐0.24
e_univer ‐0.04 0.12 0.03 ‐0.03 ‐0.05 ‐0.24 0.08
cnt_anos ‐0.01 0.15 ‐0.14 0.09 ‐0.11 ‐0.35 0.50
cnt_smed 0.04 0.00 ‐0.03 ‐0.01 0.00 ‐0.24 0.13
inv_accs 0.03 0.00 ‐0.01 ‐0.01 0.00 ‐0.04 0.01
inv_dept 0.02 0.01 0.01 ‐0.03 ‐0.01 ‐0.10 0.08
inv_fund ‐0.04 ‐0.01 0.02 ‐0.02 0.08 ‐0.15 0.10
div_ctpz 0.04 ‐0.05 ‐0.03 . 0.03 ‐0.08 0.06
div_mlpz 0.09 ‐0.16 0.08 . ‐0.01 ‐0.14 ‐0.08
chq_mens 0.01 ‐0.06 0.03 0.01 0.01 ‐0.31 0.13
cob_mens 0.03 . ‐0.12 0.00 0.08 ‐0.43 0.11
trf_mens ‐0.04 0.11 ‐0.01 ‐0.03 ‐0.03 ‐0.05 0.05
cd_l_men ‐0.02 0.05 0.00 ‐0.08 0.04 ‐0.24 ‐0.01
cd_c_men ‐0.06 0.03 0.02 ‐0.04 0.07 ‐0.33 ‐0.01
cc_l_men ‐0.01 0.03 0.06 ‐0.05 ‐0.02 ‐0.07 0.02
cc_c_men 0.01 ‐0.03 ‐0.05 0.00 0.06 ‐0.26 0.05
b_online ‐0.08 ‐0.05 0.00 0.14 0.01 ‐0.19 ‐0.08
b_telefo 0.34 ‐0.22 ‐0.21 0.10 ‐0.09 ‐0.11 ‐0.12  

(Continua…) 
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sexout_f nacio_pt nutts_nt nutts_ct nutts_lx nutts_at nutts_ag
sexout_f 1.00
nacio_pt 0.01 1.00
nutts_nt 0.02 0.07 1.00
nutts_ct ‐0.03 0.03 ‐0.33 1.00
nutts_lx 0.04 ‐0.08 ‐0.45 ‐0.35 1.00
nutts_at ‐0.02 0.02 ‐0.22 ‐0.17 ‐0.23 1.00
nutts_ag ‐0.03 ‐0.06 ‐0.15 ‐0.12 ‐0.16 ‐0.08 1.00
nutts_ac 0.01 ‐0.01 ‐0.06 ‐0.05 ‐0.06 ‐0.03 ‐0.02
nutts_md ‐0.03 ‐0.01 ‐0.09 ‐0.07 ‐0.10 ‐0.05 ‐0.03
ec_solte 0.03 ‐0.11 ‐0.02 ‐0.03 0.04 ‐0.01 0.00
ec_casad ‐0.10 0.09 0.06 0.02 ‐0.08 0.00 0.00
ec_divor 0.08 ‐0.02 ‐0.06 0.00 0.07 ‐0.01 ‐0.01
ec_viuvo 0.10 0.03 ‐0.03 0.03 0.01 0.02 0.00
sp_outrm 0.00 ‐0.03 0.01 ‐0.04 0.01 0.01 0.00
sp_propr ‐0.20 0.03 0.00 0.04 ‐0.04 ‐0.01 0.03
sp_outrs 0.23 0.01 ‐0.01 0.00 0.03 ‐0.01 ‐0.03
e_semesc 0.03 0.02 0.01 ‐0.03 0.00 0.05 ‐0.01
e_basico ‐0.03 0.06 0.07 0.07 ‐0.11 ‐0.01 ‐0.03
e_secund 0.01 ‐0.03 ‐0.06 ‐0.02 0.07 0.01 0.02
e_univer 0.01 ‐0.05 ‐0.02 ‐0.05 0.06 ‐0.02 0.01
cnt_anos ‐0.12 0.12 ‐0.04 0.03 0.00 0.01 0.05
cnt_smed ‐0.07 0.03 ‐0.01 ‐0.02 0.03 0.00 0.01
inv_accs ‐0.02 0.01 ‐0.01 ‐0.01 0.03 ‐0.01 0.00
inv_dept ‐0.03 0.02 ‐0.02 ‐0.02 0.03 ‐0.01 0.03
inv_fund ‐0.06 0.02 ‐0.04 0.00 0.06 ‐0.01 ‐0.01
div_ctpz ‐0.04 0.01 ‐0.01 0.01 ‐0.02 0.03 0.02
div_mlpz ‐0.11 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.03 0.03 0.01 ‐0.02
chq_mens ‐0.08 0.03 ‐0.02 0.02 0.00 0.01 0.02
cob_mens ‐0.12 0.02 ‐0.04 0.03 ‐0.01 0.01 0.02
trf_mens ‐0.03 0.01 0.01 0.00 ‐0.01 0.01 ‐0.01
cd_l_men ‐0.01 0.00 ‐0.03 ‐0.02 0.05 0.02 0.00
cd_c_men 0.02 ‐0.01 ‐0.05 ‐0.04 0.08 0.00 ‐0.01
cc_l_men ‐0.01 ‐0.01 ‐0.02 0.00 0.01 ‐0.01 0.03
cc_c_men ‐0.06 0.03 0.00 0.00 0.01 ‐0.01 0.01
b_online ‐0.05 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 0.03 ‐0.02 0.03
b_telefo ‐0.01 0.00 ‐0.02 ‐0.04 0.05 ‐0.03 0.02  

(Continua…) 
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nutts_ac nutts_md ec_solte ec_casad ec_divor ec_viuvo sp_outrm
nutts_ac 1.00
nutts_md ‐0.01 1.00
ec_solte 0.00 0.02 1.00
ec_casad 0.00 0.00 ‐0.75 1.00
ec_divor 0.01 ‐0.01 ‐0.17 ‐0.35 1.00
ec_viuvo ‐0.01 ‐0.02 ‐0.10 ‐0.21 ‐0.05 1.00
sp_outrm 0.01 0.01 0.10 ‐0.07 0.01 ‐0.06 1.00
sp_propr ‐0.02 0.02 ‐0.11 0.10 0.00 ‐0.01 ‐0.68
sp_outrs 0.01 ‐0.03 ‐0.01 ‐0.02 ‐0.01 0.09 ‐0.54
e_semesc 0.02 ‐0.02 ‐0.02 0.02 ‐0.02 0.03 ‐0.05
e_basico 0.03 ‐0.01 ‐0.12 0.13 ‐0.06 0.06 ‐0.12
e_secund ‐0.03 ‐0.02 0.12 ‐0.11 0.04 ‐0.06 0.08
e_univer ‐0.01 0.04 0.01 ‐0.03 0.03 0.00 0.07
cnt_anos ‐0.05 ‐0.04 ‐0.25 0.22 ‐0.07 0.05 ‐0.08
cnt_smed ‐0.02 ‐0.01 ‐0.06 0.04 ‐0.02 0.08 ‐0.06
inv_accs 0.00 0.00 ‐0.02 0.02 ‐0.01 0.00 0.01
inv_dept ‐0.01 0.00 ‐0.04 0.04 ‐0.01 0.00 ‐0.04
inv_fund ‐0.01 ‐0.01 ‐0.06 0.07 ‐0.02 0.01 ‐0.02
div_ctpz ‐0.01 ‐0.01 ‐0.04 0.04 ‐0.01 0.00 ‐0.01
div_mlpz 0.02 0.04 ‐0.05 0.04 0.04 0.01 0.02
chq_mens ‐0.01 ‐0.01 ‐0.09 0.09 ‐0.01 0.01 ‐0.10
cob_mens 0.04 ‐0.01 ‐0.12 0.11 0.02 ‐0.02 ‐0.02
trf_mens 0.05 ‐0.01 ‐0.02 0.03 ‐0.01 ‐0.01 0.03
cd_l_men ‐0.02 ‐0.02 0.00 0.02 0.01 ‐0.03 0.11
cd_c_men 0.00 ‐0.02 ‐0.02 0.03 0.02 ‐0.03 0.09
cc_l_men ‐0.01 ‐0.01 ‐0.02 0.02 0.00 0.01 ‐0.01
cc_c_men ‐0.02 0.00 ‐0.04 0.03 0.03 0.00 ‐0.02
b_online ‐0.01 0.04 0.04 ‐0.02 0.01 ‐0.01 0.02
b_telefo 0.02 0.03 0.08 ‐0.06 0.02 ‐0.01 0.04  
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sp_propr sp_outrs e_semesc e_basico e_secund e_univer cnt_anos
sp_propr 1.00
sp_outrs ‐0.25 1.00
e_semesc ‐0.01 0.08 1.00
e_basico 0.04 0.11 ‐0.12 1.00
e_secund ‐0.01 ‐0.10 ‐0.11 ‐0.70 1.00
e_univer ‐0.04 ‐0.05 ‐0.06 ‐0.37 ‐0.36 1.00
cnt_anos 0.07 0.03 0.00 0.07 ‐0.14 0.09 1.00
cnt_smed 0.07 0.00 ‐0.02 ‐0.03 ‐0.06 0.13 0.15
inv_accs 0.00 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.02 ‐0.03 0.08 0.05
inv_dept 0.05 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.04 ‐0.03 0.09 0.04
inv_fund 0.04 ‐0.02 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.08 0.12 0.12
div_ctpz 0.03 ‐0.03 0.00 0.00 ‐0.03 0.04 0.01
div_mlpz 0.07 ‐0.10 0.00 ‐0.09 0.02 0.10 ‐0.07
chq_mens 0.16 ‐0.05 ‐0.01 ‐0.03 0.00 0.03 0.09
cob_mens 0.11 ‐0.10 ‐0.03 ‐0.06 ‐0.05 0.17 0.21
trf_mens ‐0.01 ‐0.02 ‐0.01 ‐0.04 0.01 0.05 0.05
cd_l_men ‐0.09 ‐0.04 ‐0.02 ‐0.09 0.01 0.11 0.09
cd_c_men ‐0.06 ‐0.05 ‐0.01 ‐0.13 0.00 0.18 0.07
cc_l_men 0.03 ‐0.03 0.03 ‐0.05 0.03 0.02 0.04
cc_c_men 0.07 ‐0.05 ‐0.03 ‐0.09 0.00 0.13 0.09
b_online 0.05 ‐0.08 ‐0.05 ‐0.19 0.08 0.17 0.00
b_telefo 0.03 ‐0.09 ‐0.03 ‐0.14 0.07 0.10 0.01  

 

cnt_smed inv_accs inv_dept inv_fund div_ctpz div_mlpz chq_mens
cnt_smed 1.00
inv_accs 0.18 1.00
inv_dept 0.12 0.14 1.00
inv_fund 0.13 0.20 0.11 1.00
div_ctpz 0.05 0.03 0.04 0.10 1.00
div_mlpz 0.10 0.06 ‐0.01 0.00 0.02 1.00
chq_mens 0.16 0.02 0.05 0.07 0.22 0.08 1.00
cob_mens 0.18 0.05 0.04 0.10 0.20 0.26 0.31
trf_mens 0.04 0.01 0.01 0.03 0.00 ‐0.01 0.02
cd_l_men 0.04 0.05 0.02 0.04 ‐0.02 0.09 0.02
cd_c_men 0.05 ‐0.01 0.00 0.02 ‐0.01 0.15 0.05
cc_l_men 0.02 0.00 0.05 0.02 0.02 0.03 0.03
cc_c_men 0.18 0.01 0.03 0.05 0.03 0.15 0.13
b_online 0.03 0.04 0.01 0.03 0.05 0.17 0.09
b_telefo 0.01 0.03 0.00 ‐0.01 0.07 0.12 0.05  
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cob_mens trf_mens cd_l_men cd_c_men cc_l_men cc_c_men b_online
cob_mens 1.00
trf_mens 0.20 1.00
cd_l_men 0.26 0.03 1.00
cd_c_men 0.26 0.03 0.65 1.00
cc_l_men 0.13 0.04 0.09 0.05 1.00
cc_c_men 0.32 0.08 0.17 0.15 0.17 1.00
b_online 0.20 0.01 0.15 0.22 0.05 0.11 1.00
b_telefo 0.15 0.00 0.09 0.12 0.03 0.09 0.43  

 

b_telefo
b_telefo 1.00  
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Anexo 4 – Teste de normalidade para o Modelo Probit – código STATA 
 

probit UT BC1 BC2 BC3 BC4 ID SX NC NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 EC1 EC2 EC3 SP1 SP2 

ED1 ED2 ED3 CA BO BT, robust 

predict y_hat, pr 

predict y_ast, xb 

generate um=1 

generate f=normalden(y_ast) 

generate res=((( UT - y_hat)/( y_hat * (1 - y_hat)))* f ) 

generate rBC1 = res*BC1 

generate rBC2 = res*BC2 

generate rBC3 = res*BC3 

generate rBC4 = res*BC4 

generate rID = res*ID 

generate rSX = res*SX 

generate rNC = res*NC 

generate rNT1 = res*NT1 

generate rNT2 = res*NT2 

generate rNT3 = res*NT3 

generate rNT4 = res*NT4 

generate rNT5 = res*NT5 

generate rNT6 = res*NT6 

generate rEC1 = res*EC1 

generate rEC2 = res*EC2 

generate rEC3 = res*EC3 

generate rSP1 = res*SP1 

generate rSP2 = res*SP2 

generate rED1 = res*ED1 

generate rED2 = res*ED2 

generate rED3 = res*ED3 

generate rCA = res*CA 

generate rBO = res*BO 

generate rBT = res*BT 

generate y_ast2 = (y_ast^2)*res 

generate y_ast3 = (y_ast^3)*res 

regress um rBC1 rBC2 rBC3 rBC4 rID rSX rNC rNT1 rNT2 rNT3 rNT4 rNT5 rNT6 rEC1 rEC2 

rEC3 rSP1 rSP2 rED1 rED2 rED3 rCA rBO rBT y_ast2 y_ast3, noconstant 




