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RESUMO 

 

O mercado bancário brasileiro aparenta se organizar sob a forma de 

oligopólio, sobretudo por conta da presença de um número reduzido de grandes 

instituições. A teoria microeconômica nos sugere, no entanto, que mercado 

oligopolizado não é sinônimo de ausência de competição. A partir disso, conclui-se 

que não é evidente que os bancos privados domésticos não compitam entre si 

(claro, tampouco o contrário é evidente). 

Neste trabalho analisamos a evolução do grau de competitividade da indústria 

bancária brasileira, entre janeiro de 2001 e dezembro de 2012, utilizando a 

estatística-H de Panzar & Rosse. A mensuração da competição para a amostra 

completa continuou a indicar que os bancos brasileiros operam em regime de 

concorrência monopolística. Não obstante, a evolução trimestral da estatística-H 

aponta para períodos de significativa redução da competitividade na indústria 

bancária brasileira, que coincidem com momentos importantes em termos de fusões 

e aquisições dentro deste setor. 

Como complemento às conclusões obtidas através do cálculo da estatística-

H, e à luz da recente intensiva do governo de “forçar” uma queda do spread bancário 

via instituições públicas, foram executados testes de causalidade (de Granger) entre 

as taxas de juros cobradas pelos bancos públicos e privados. Os resultados indicam 

que as instituições bancárias aparentemente levam em conta, dentre outros fatores, 

as decisões dos seus concorrentes na hora de definir as taxas de juros que serão 

cobradas, sugerindo que a estratégia do governo pode contribuir para a continuidade 

do processo de convergência do spread bancário para patamares internacionais. 
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Rosse, Causalidade, Taxa de Juros, Spread Bancário. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início de 2012, em resposta à desaceleração da atividade econômica, 

e também no contexto de uma agenda mais ampla visando normalizar as condições 

de crédito no Brasil, o governo se mostrou disposto a estimular a concorrência no 

setor bancário brasileiro, com o objetivo de reduzir o patamar das taxas de juros 

cobradas pelas instituições financeiras do país.  

O primeiro passo da ofensiva pela redução dos elevados spreads 1 

bancários foi dado pelo Banco do Brasil (BB), no começo do segundo trimestre 

daquele ano. Uma semana depois, foi a vez da Caixa Econômica Federal (CEF) 

avisar ao mercado que reduziu as taxas de juros cobradas dos clientes nas 

operações de crédito em diversas modalidades, como cheque especial, cartão de 

crédito, crédito direto ao consumidor, crédito consignado e financiamento de 

veículos. Ficou explícito, na ocasião, que o objetivo dos bancos estatais era induzir 

as instituições financeiras privadas a também oferecer taxas mais baixas para o 

público geral, tanto que a presidente Dilma Roussef chegou a fazer um discurso em 

rede nacional2 pedindo que os bancos reduzissem seus ganhos, sobretudo num 

cenário em que a taxa básica de juros (Selic) recuara para o patamar mais baixo da 

história3. 

O movimento iniciado pelos bancos públicos foi prontamente seguido 

pelas maiores instituições financeiras privadas do país. Bradesco, Itaú, Santander e 

HSBC anunciaram cortes nas taxas cobradas em diversas linhas de crédito para 

consumidores e empresas, sugerindo certa eficácia na estratégia do governo para 

aumentar a competitividade no setor. Não obstante, o sucesso da estratégia adotada 

dependerá, dentre outros fatores, da estrutura de competição vigente na indústria 

bancária doméstica. 

O mercado bancário brasileiro aparenta se organizar sob a forma de 

oligopólio (ou seja, controlado por um número reduzido de empresas). Mas vale 

lembrar que a teoria microeconômica indica que mercado oligopolizado não é 

                                                           
1
 O spread bancário é definido como a diferença entre a taxa de juros que as instituições financeiras cobram dos 

tomadores e o custo que elas captam seus recursos. 
2
 Os comentários sobre as reduções das taxas de juros cobradas ao consumidor final pelos bancos foram feitos 

durante o pronunciamento nacional em rede de rádio e televisão na véspera do Dia de Independência 
(06/09/2012), disponível em: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/09/06/dilma-critica-
bancos-e-pede-que-cartoes-tenham-ganhos-civilizados.jhtm 
3
Entre julho de 2011 e outubro de 2012, a taxa de juros referencial (SELIC), definida pelo Comitê de Política 

Monetária (Copom), recuou de 12,50% ao ano para 7,25% a.a., o patamar mais baixo da história.  

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/09/06/dilma-critica-bancos-e-pede-que-cartoes-tenham-ganhos-civilizados.jhtm
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/09/06/dilma-critica-bancos-e-pede-que-cartoes-tenham-ganhos-civilizados.jhtm
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sinônimo de ausência de competição. Em um oligopólio de Bertrand com duas 

firmas (  e  , por exemplo) e produtos homogêneos, a função de custo marginal 

destas firmas será igual (             ), então o preço de equilíbrio para 

ambas será:        . Desse modo, a estratégia ótima para cada participante é 

praticar um nível de preço que se iguala ao custo marginal, uma vez que este é o 

preço mais baixo que as firmas estão dispostas a praticar. A partir disso, conclui-se 

que não é óbvio que os bancos privados domésticos não compitam entre si (claro, 

tampouco o contrário é óbvio). 

No caso em que a concorrência existe, o preço (nesse caso o juro) já 

estaria próximo de seu custo marginal, e a queda nas taxas do BB e CEF não seria 

acompanhada pelos bancos privados, ainda que estes tenham anunciado 

publicamente a redução. Pior que isso, a ação agressiva poderia comprometer a 

rentabilidade das duas instituições federais, gerando futuramente problemas de 

solidez fiscal e tornando necessários aportes do Tesouro Nacional. 

Sob a hipótese de competição, o nível elevado dos spreads – com relação 

aos padrões internacionais – seria explicado pelo alto custo marginal, grosso modo 

devido a quatro fatores: (i) incerteza jurídica, (ii) pesada carga tributária, (iii) custos 

de operação / captação mais altos e (iv) nível elevado dos compulsórios sobre 

depósitos à vista.  Uma vez que este último ponto está relacionado com a taxa 

básica de juros (Selic), e como o preço final em um mercado competitivo é dado por 

um mark-up sobre os custos marginais, decorre daí a existência de uma ligação 

direta e proporcional entre Selic e a taxa final cobrada pelas instituições bancárias. 

Segundo esta lógica, ao longo do tempo, reduções na taxa básica incitariam uma 

trajetória cadente do spread. 

Outro cenário possível é o de baixa competição entre os bancos privados. 

Existem diversas barreiras à entrada nesse setor, visto que escala é algo que 

importa. Além disso, várias são as exigências impostas pelo Banco Central do Brasil, 

em razão da legislação nacional e de acordos internacionais (Basiléia), para a 

criação de um banco, como: exigência de capital mínimo, limites de alavancagem, 

diversificação de operações, seguro de depósitos, dentre outras. Assim, a hipótese 

de baixa concorrência é também plausível (apesar de não estar em consonância 

com os resultados obtidos nos trabalhos que procuraram investigar a estrutura de 

competição entre os bancos brasileiros, destacados no capítulo 2). Nesse caso, o 
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plano do governo de forçar a competição via instituições públicas pode funcionar, 

desde que seja conduzido de maneira gradual pelo setor público bancário. O passo 

inicial dado pelo BB e pela CEF, como num modelo de Stackelberg (onde existe uma 

empresa líder que decide em primeiro lugar, e uma empresa seguidora que toma 

sua decisão, tendo como um dado a decisão da primeira empresa), levaria os outros 

bancos a reduzirem suas taxas também. Sob essa hipótese, portanto, a medida do 

governo teria eficácia. 

Um dos objetivos deste trabalho é buscar elementos para investigar se 

estes anúncios públicos de redução dos spreads por parte de alguns grandes 

bancos privados se traduziram efetivamente em uma queda das taxas aplicadas ao 

público, ou se trataram apenas de uma reação superficial para afastar a pressão do 

governo e da opinião pública. Para tanto, serão utilizados dados diários das taxas de 

juros praticadas pelas instituições financeiras em suas operações de crédito, nas 

modalidades Cheque Especial, Financiamento de Outros Bens e Financiamento de 

Veículos Automotores no crédito para Pessoa Física e Conta Garantida, Desconto 

de Duplicatas e Capital de Giro com prazo até 365 dias nas concessões para 

Pessoa Jurídica4. As interações de curto prazo das taxas cobradas pelos bancos 

públicos e privados serão analisadas utilizando o Teste de Causalidade de Granger. 

A amostra dos dados será dividida em dois períodos, o primeiro partindo de janeiro 

de 2009 até dezembro de 2011, e o segundo que se estende de janeiro de 2012 até 

o final de abril de 2013. 

Antes da análise do comportamento das taxas de juros será apresentada 

uma atualização da estatística-H de competitividade no setor bancário, seguindo 

metodologia semelhante à proposta por Araújo et al. (2005). Trata-se de uma 

adaptação do modelo formulado por Panzar & Rosse (1987), que define um teste 

para identificar o tipo de estrutura competitiva, baseado na soma das elasticidades 

das receitas dos produtos em relação aos custos dos insumos. Este indicador foi 

construído para classificar mercados como monopolistas, em concorrência 

monopolística e em concorrência perfeita, sob o argumento de que os repasses de 

mudanças na estrutura de custos para os preços dos produtos são maiores à 

medida que se eleva o grau de competição de um mercado. Com a atualização da 

                                                           
4
As estatísticas referentes às taxas de juros aplicadas nas operações de crédito estão disponíveis no sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/pt-
br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/default.aspx 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/default.aspx
http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/default.aspx
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estatística-H, portanto, poderemos identificar se houve alguma redução preocupante 

do grau de concorrência no setor bancário no período recente. Como destacado 

acima, um aumento no poder de mercado dos bancos brasileiros poderia frustrar a 

estratégia do governo de forçar uma redução do spread bancário.  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

serão apresentados os principais exames empíricos executados na literatura de 

competição e concentração bancária. No capítulo 2, será apresentada a metodologia 

utilizada na construção e atualização da estatística-H de competitividade no setor 

bancário. No capítulo 3, será apresentada a metodologia econométrica do teste de 

causalidade entre as taxas dos bancos públicos e privados. No quarto capítulo são 

feitas algumas considerações finais. Cabe destacar, por fim, que o software utilizado 

para aplicação de todos os modelos deste trabalho foi o Eviews 7.2. 

 

 

1. REVISÃO DA LITERATURA SOBRE CONCORRÊNCIA NO SETOR 

BANCÁRIO 

 

No Brasil, o nível excepcionalmente elevado dos spreads tem sido 

recorrentemente apontado como responsável pela baixa relação crédito/PIB, sendo 

considerado como um dos principais obstáculos para a expansão do crédito 

bancário ao setor privado, e representando uma trava para o desenvolvimento 

econômico. Mesmo porque, com a estabilização monetária e econômica 

(asseguradas pelo tripé macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação e 

ajuste fiscal) e a reestruturação do sistema financeiro, esperava-se uma 

convergência mais rápida do spread brasileiro para os patamares internacionais. 

Diversos estudos se propõem a fornecer indícios para justificar esse 

diferencial do spread brasileiro comparado a outros países, mas há ainda grande 

divergência em relação à sua principal causa. Baixa concorrência no setor bancário, 

níveis elevados de compulsórios, tributação excessiva sobre as operações de 

crédito e grande participação do crédito direcionado estão entre os fatores mais 

relacionados aos altos spreads. Outros estudos procuram ainda investigar se os 

fatores macro e microeconômicos são relevantes para explicar o comportamento do 

spread no Brasil. Os trabalhos de Afanasieff et al. (2002) e Oreiro et al. (2006), que 
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têm como foco a análise dos determinantes macro e microeconômicos do spread, 

sugerem, a partir dos resultados obtidos, que variáveis como PIB, taxa básica de 

juros, além de outros indicadores de atividade, são relevantes para explicar tal 

comportamento. 

Especificamente sobre a hipótese de baixa concorrência, alguns trabalhos 

foram dedicados a explicar os níveis de competitividade e concentração na indústria 

bancária nacional, sobretudo por conta das notáveis transformações que o setor 

vem sofrendo desde o lançamento do Plano Real (1994). Além das medidas 

adotadas para seu fortalecimento – como a criação dos programas Proer5, Proes6, 

Proef7 e o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) –, também foi elevado o poder de 

supervisão do Banco Central e liberada a entrada de capital estrangeiro no setor, 

com o objetivo de aumentar a concorrência, ampliar e baratear a oferta de crédito no 

país. 

O argumento de que a abertura do setor ao capital externo tinha como 

objetivo aumentar a eficiência e estimular a competição entre as instituições foi 

contestado no trabalho de Carvalho & Vidotto (2007). Segundo esses 

pesquisadores, “… o objetivo [da abertura] era equacionar os efeitos da crise de 

1994 e 1995, com a absorção dos bancos quebrados, e viabilizar a privatização dos 

bancos estaduais”. Ou seja, a defesa da abertura pelo governo camuflava a intenção 

de estabilizar o setor bancário e a atividade econômica. A chegada dos bancos 

estrangeiros em solo nacional, portanto, não teria provocado mudanças significativas 

nesta indústria no que se refere ao custo do crédito e dos serviços prestados. Os 

autores destacam ainda que a entrada das instituições estrangeiras acirrou a 

concorrência no sentido de pressionar os bancos brasileiros a melhorar seu 

desempenho para manter a participação no mercado, mas isso não ocorreu através 

da melhoria de preços. Com efeito, a abertura para os bancos estrangeiros não 

reduziu significativamente a dominância do capital doméstico no sistema financeiro 

                                                           
5
 Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro (PROER), criado em 1995 

com o objetivo de fornecer liquidez ao sistema financeiro e assegurar os interesses dos depositantes e 
investidores 
6
 Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), criado em 1996, 

como principal programa de privatização do setor bancário brasileiro. Até o ano de 2002, dez bancos estaduais 
foram privatizados, outros dez foram extintos e dezesseis foram transformados em agências de fomento 
(Brandão, 2009). 
7
 Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais (PROEF), lançado em 2001, no bojo da 

adequação do capital das instituições financeiras às regras do acordo de Basiléia, determinando a cessão de 
créditos ditos “podres” em posse dos bancos públicos para o Tesouro Nacional. 
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nacional – tanto que os bancos locais seguem recuperando participação relativa no 

mercado. 

Sob uma perspectiva teórica, uma estrutura competitiva no mercado 

bancário é de extrema importância econômica, uma vez que estimula a redução de 

preços e aumento da qualidade dos produtos ofertados, contribuindo para a 

prosperidade de consumidores e empresas. O grau de competição da indústria 

bancária pode influenciar a eficiência na produção de serviços financeiros (Jiménez 

et al., 2007), impactando também na qualidade dos produtos oferecidos e no grau de 

inovação dentro do setor. Além disso, a competição estimula o comportamento 

inovador e pressiona os bancos a aumentar a eficiência, promovendo, assim, o 

acesso das famílias e empresas aos serviços financeiros, e contribuindo para o 

crescimento econômico. Além disso, a ligação estreita entre a estrutura de mercado 

e eficiência indica que quanto mais elevado for o grau de competição no mercado 

bancário, maior será a eficiência em termos de alocação de recursos e na 

intermediação entre emprestadores e tomadores (De Nicolò e Loukoianova, 2007). 

Carletti & Hartmann (2002) apontam ainda que a competição entre as 

instituições bancárias pode influenciar a estabilidade do setor. Esta ligação entre 

competição e estabilidade financeira tem sido debatida em diversos estudos teóricos 

e empíricos. De fato, a competição pode afetar a estabilidade do setor financeiro 

tanto no sentido de fragilidade como pela tomada de risco excessiva por parte dos 

bancos. Em razão disso, outros estudos teóricos propuseram, como contraponto a 

De Nicolò & Loukoianova (2007), que sob um ambiente competitivo os bancos 

teriam maiores incentivos a tomar riscos excessivos buscando elevar seus lucros, o 

que resultaria em maior fragilidade do sistema. Por outro lado, em sistemas com 

maiores barreiras à entrada e, portanto, menos competitivos, os bancos teriam 

melhores oportunidades de lucro e maiores reservas de capital, o que geraria 

menores incentivos à tomada de risco, com implicações positivas sobre a 

estabilidade do sistema. Nesse sentido, Allen & Gale (2004) sugerem que a 

desregulamentação que reduz as barreiras à entrada e estimula a competição, como 

ocorrido nos EUA nas décadas de 70 e 80 e em muitos mercados emergentes, pode 

aumentar a fragilidade do sistema. 

O grau de competição dentro do sistema bancário também pode gerar 

impactos sobre a eficácia da política monetária, pois altera o canal de transmissão 
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da taxa de juros, definida pela autoridade monetária, para as taxas aplicadas pelas 

instituições bancárias. Alguns autores, como Kashyap & Stein (1997) e Cecchetti 

(1999), apontam que a concentração e a solidez do sistema bancário são essenciais 

para a eficácia da política monetária. 

A visão neoclássica de organização econômica afirma que a estrutura de 

determinada indústria afeta o comportamento (preços) das firmas, e que esta 

conduta influencia seu desempenho. Desse modo, modificações nesta estrutura 

estariam mais sujeitas ao número de empresas concorrentes dentro da indústria, à 

natureza dos produtos e serviços que são ofertados e às barreiras de entrada e 

saída. O paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (ECP) 8  indica que a 

concentração encoraja o comportamento de conluio entre os participantes do 

mercado ao reduzir os custos associados a este tipo de conduta. Daí partiria a 

conclusão de que um mercado altamente concentrado pode ser prejudicial à 

competição, então uma indústria bancária mais concentrada se comportaria 

oligopolisticamente, o que resultaria em maior rentabilidade dos bancos. À medida 

que o número de firmas cresce, e cada uma delas detém parcela igual do mercado, 

o resultado caminharia para um comportamento competitivo das firmas. Havrylchyk 

& Jurzyk (2006) afirmam que o paradigma ECP é uma das hipóteses mais testadas 

na literatura da rentabilidade. 

Em contraste ao paradigma ECP, a hipótese da estrutura eficiente (HEE), 

definida por Demsetz (1973), sugere que o comportamento de mercado da firma 

depende amplamente de sua eficiência: a estrutura de custos das firmas mais 

eficientes é menor, gerando maiores lucros. Nesse caso, as empresas mais 

eficientes aumentariam seu poder de mercado através da eliminação das firmas com 

menor eficiência, resultando em aumento da concentração. Sob esta hipótese, se o 

aumento da concentração reduz a competição, então deverá haver uma relação 

inversa entre competição e eficiência – ideia que se contrapõe à causalidade que vai 

da eficiência a competição no paradigma ECP. Uma desvantagem destes estudos é 

que eles avaliam a competição de forma indireta, através de medidas de 

                                                           
8
 O paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho (ECP) é derivado da análise neoclássica dos mercados, 

popularizado entre os anos de 1940 e 1960 pelo trabalho empírico envolvendo a identificação de correlações 
entre estrutura e desempenho na indústria. O paradigma ECP contribuiu para a implementação de grande parte 
da legislação antitruste nos Estados Unidos. 
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concentração, como o índice de Herfindahl-Hirshman (HH) 9  ou outra razão de 

concentração bancária.  

Já sob a perspectiva da Teoria dos Mercados Contestáveis (Baumol, 

1982), outros fatores, como as barreiras à entrada, os custos de saída, a competição 

com instituições financeiras não bancárias e o desenvolvimento do mercado de 

capitais representam os principais determinantes do nível de competição do 

mercado. A contestabilidade seria, então, definida pela ausência de barreiras à 

saída – a empresa poderia sair do mercado sem incorrer em custos (definidos como 

irreversíveis). Mas o comportamento colusivo poderia existir e prosperar mesmo na 

presença de um grande número de bancos, no caso de o mercado ser menos 

contestável (quanto maior for o volume desses custos irreversíveis).  

Na literatura, são duas as abordagens utilizadas para examinar a 

estrutura do mercado e os níveis de competição empiricamente. Sob uma ótica 

estrutural, medidas de concentração bancária como o número de instituições e a 

participação de mercado, por exemplo, são utilizadas para explicar o comportamento 

do mercado (Bain, 1951). Pela perspectiva não-estrutural, presente na literatura da 

Nova Organização Industrial Empírica (NEIO, na sigla em inglês), algumas 

abordagens foram desenvolvidas para se aferir o comportamento de mercado e o 

grau de competição, sem o uso de indicadores indiretos de competição.  

Os modelos propostos por Iwata (1974), Bresnahan (1982) e Lau (1982) 

permitiram a estimação do grau de competição utilizando dados agregados da 

indústria, ao passo que a metodologia de Panzar & Rosse (1987) emprega dados ao 

nível da firma. O ponto em comum entre estes modelos é que eles mensuram a 

estrutura de a estrutura de competição a partir de estimativas de desvio do preço de 

equilíbrio. Não obstante, os modelos diferem em alguns aspectos:  

 O modelo Iwata (1974) consiste na estimação do parâmetro de 

variação conjectural10 para cada firma pertencente a um mercado 

oligopolista com bens homogêneos.  

 Nos modelos de Bresnahan (1982) e Lau (1982) estimam-se 

equações de oferta e demanda para o total de empréstimos, 

                                                           
9
 O Herfindahl-Hirschman Index (HHI) mensura o tamanho das empresas em relação ao tamanho do mercado no 

setor, definindo o nível de concentração ou competição na indústria. É calculado através da soma dos quadrados 
do marketshare das empresas do setor em determinado ano, e varia entre 0 e 1. Quanto menor o índice, menos 
concentrado será o mercado. O extremo oposto é o caso de monopólio, quando o índice assume valor unitário. 
10

 O termo variação conjectural expressa a crença de determinada firma acerca da reação de oferta dos demais 
concorrentes. 
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incluindo um parâmetro de conjectura que indicará o poder de 

mercado, possibilitando a inferência sobre o grau de competição na 

indústria. O modelo parte da idéia de que em uma estrutura de 

competição imperfeita, cada competidor é estimulado a desviar do 

equilíbrio para ampliar seus ganhos no curto prazo. No entanto, 

este desvio é seguido pelos concorrentes, o que reduz o lucro 

futuro. 

 A estatística-H de Panzar & Rosse (1987) é uma forma reduzida da 

equação de receitas e despesas, e é construída a partir da soma 

das elasticidades das receitas dos produtos em relação aos custos 

dos insumos. Esta metodologia permite incluir nas funções de 

produção diferenças específicas das firmas, propondo que no 

longo prazo (com o mercado em equilíbrio) o produto e o número 

de bancos são determinados pela maximização do lucro ao nível 

do banco e ao nível da indústria. 

 

A premissa básica dos modelos não-estruturais, portanto, é que 

determinada firma pertencente a uma indústria se comporta de modo diferente a 

depender da estrutura de mercado sob a qual ela opera (Baumol, 1982).  

Diversos outros trabalhos tiveram como foco específico avaliar o nível de 

concorrência no sistema bancário nacional, mas as conclusões de cada um 

divergem sobremaneira. É importante destacar, no entanto, a enorme dificuldade em 

defender um modelo como o mais preciso quando se testam os níveis de 

concentração e competição. Segundo Nakane & Rocha (2010), os três principais 

métodos adotados na análise de conduta dos bancos são: (i) Bresnahan (1982) e 

Lau (1982); (ii) Panzar & Rosse (1987); e (iii) a observação das condições de 

primeira ordem associadas a diferentes soluções de jogos, como nos modelos de 

liderança de quantidades (Stackelberg) e liderança de preços (Bertrand). 

No tocante aos resultados obtidos nos estudos relacionados aos níveis de 

concentração e competição da indústria bancária nacional, Nakane (2002), conclui 

através do Índice Herfidahl-Hirschman (HHI) não existir evidência de concentração 

no período analisado (entre 1994 e 2003), com exceção de um intervalo de quatro 

anos dentro da amostra, onde o índice sugeriu concentração moderada dentro do 
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setor. Belaisch (2003), chega à conclusão semelhante, utilizando a metodologia 

desenvolvida por Panzar & Rosse (1987). A autora aponta que a hipótese de 

monopólio no sistema bancário doméstico é rejeitada, mas rejeita a hipótese de que 

as instituições atuam em concorrência perfeita. Ou seja, segundo Nakane (2003), “a 

partir das evidências destes trabalhos [Nakane (2002) e Belaisch (2003)] pode-se 

concluir que a estrutura de mercado no setor bancário brasileira não é representada 

por nenhuma das estruturas de mercado extremas (concorrência perfeita e cartel) e, 

portanto, caracteriza-se como uma estrutura imperfeita. Contudo, tais trabalhos não 

permitem identificar qual estrutura imperfeita melhor descreve este mercado. 

Possíveis alternativas englobariam concorrência monopolística com diferenciação de 

produtos, oligopólio de Cournot, oligopólio de Bertrand, monopólios locais em 

mercados geograficamente estratificados, mercado com líder-seguidor a 

laStackelberg, etc.”  

Em consonância aos achados por Belaisch (2003), Araújo & Jorge Neto 

(2007) rejeitam as mesmas duas hipóteses, indicando ainda que a estrutura de 

competição vigente no sistema financeiro nacional é a de concorrência monopolista.  

Em contrapartida, Pagotto (2006) aponta ainda a dificuldade em proferir 

algum juízo de valor sobre o nível concorrencial da indústria bancária tomando por 

base os estudos supracitados, pois embora estes não afirmem a hipótese de 

concorrência perfeita, também descartam a existência de monopólio ou formação de 

cartel. Nesse sentido, o conceito microeconômico clássico de oligopólio não poderia 

ser verificado nesta indústria em razão da simples presença de um grande número 

de empresas, mas lembram Dantas et al. (2011) que, contra esse raciocínio, pode-

se alegar que no mercado brasileiro existe um pequeno grupo de grandes 

instituições atuando como líderes. 

Especificamente sobre este último trabalho (Dantas et al., 2011), os 

autores tomam como base as referências metodológicas adotadas pelas autoridades 

antitruste do Brasil e dos EUA para avaliação e julgamento dos atos de 

concentração econômica. As conclusões, no entanto, são semelhantes às obtidas 

nos estudos precedentes: com a metodologia brasileira “não foram encontradas 

evidências de concentração no SFN”, e com os parâmetros instituídos pelas 

autoridades dos EUA, somente no final do período da amostra os indicadores 

ultrapassam o limite a ser considerado como mercado de "concentração moderada”. 
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Os autores também realizaram testes para verificar a relação entre o grau de 

concentração do SFN e a rentabilidade dos bancos, medida pelo retorno sobre os 

ativos (através de hipóteses suportadas nos preceitos do paradigma Estrutura-

Conduta-Desempenho, onde em mercados mais concentrados as empresas maiores 

comportam-se oligopolisticamente). Os resultados não confirmam “… que a maior 

concentração do mercado bancário brasileiro acarretaria um aumento na 

rentabilidade das instituições financeiras”, conforme preceitua o paradigma ECP. “Ao 

contrário, foram obtidas evidências de que a HEE [Hipótese de Estrutura Eficiente] 

se aplica mais adequadamente ao SFN.” 

Outros estudos mais recentes procuraram fornecer uma atualização dos 

diversos modelos de concentração e competição aplicados no sistema bancário 

brasileiro, à luz dos desdobramentos da crise financeira internacional sobre o setor. 

De acordo com Nakane & Rocha (2010), a crise motivou um aumento da 

concentração bancária no país por conta (i) das fusões e aquisições de grandes 

grupos bancários, como Itaú com Unibanco, Santander com ABN Real e Banco do 

Brasil com Nossa Caixa; (ii) da venda de carteiras de crédito dos bancos de menor 

porte que enfrentaram problemas de liquidez; e (iii) da atuação anticíclica por parte 

dos bancos públicos. Ainda assim, os autores não encontraram evidências de que o 

aumento da concentração tenha reduzido a concorrência no setor. Embora a 

estatística-H (Panzar e Rosse, 1987) tenha recuado no período posterior ao início da 

crise (junho de 2008), indicando menor competição, continuou válida a conclusão 

geral de razoável concorrência na indústria bancária doméstica. Mais do que isso, os 

autores verificaram a relação entre o grau de concentração e o poder de mercado 

dos bancos colocando a estatística-H como variável dependente em uma regressão 

onde o índice de concentração Herfindahl (HHI) é uma das variáveis explicativas, 

entre outras variáveis de controle. O exercício mostrou que não há evidências de 

que as mudanças na concentração bancária estejam associadas a alterações no 

grau de competição do setor. 

Por fim, Cardoso (2011) realiza testes com os modelos de Bresnahan 

(1982) e Lau (1982), Panzar & Rosse (1987) e Boone (2008), avaliando a 

competição no setor bancário por instituição e por Conglomerados Financeiros. A 

principal inovação do trabalho de Cardoso (2011) foi utilizar a especificação de 

Boone (2008) como medida de competição, a partir da elasticidade lucro das 
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mudanças no custo marginal dos bancos. O autor conclui de um modo geral, que 

independentemente do modelo e da base (instituição ou conglomerado) utilizada, a 

estrutura atual do setor bancário se encontra em Concorrência Monopolística. Mas 

assim como Nakane & Rocha (2010), também sugere maior preocupação 

concorrencial por conta das fusões e aquisições ocorridas após o início da Crise 

Financeira Mundial. 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA DO ÍNDICE DE COMPETIÇÃO 

 

2.1 O MODELOPanzar & Rosse (1987) 

 

No presente trabalho, para avaliarmos o grau de competição recente no 

setor bancário brasileiro, empregaremos um dos modelos da abordagem não-

Tabela 1: Revisão dos principais estudos empíricos de estrutura de mercado

Estudo Amostra País Principais Conclusões

Shaffer (1982) 1979 Nova Iorque (EUA) CM

Nathan e Neave (1989) 1982-84 Canadá CM: 1983, 1994; CP: 1982

Molyneux et al. (1994) 1986-89
França, Itália, Espanha, 

Alemanha e Reino Unido
MO: Itália; MC: demais países

Bikker e Groeneveld (2000) 1989-96 União Europeia (15 países) CM: todos os países

De Bandt e Davis (2000) 1992-96 França, Itália e Alemanha 
CM: bancos grandes em todos os países e pequenos na Itália; 

MO: bancos pequenos na França e Alemanha

Bikker e Haaf (2002) 1988-98 23 países industrializados
CM: para todos os países; competição mais fraca nos mercados 

menores e mais forte nos mercados internacionais

Belaisch (2003) 1997-00 Brasil
Rejeita as hipóteses de MO e CP, bancos se comportam 

oligopolisticamente

Nakane (2003) 1994-03 Brasil Rejeita a hipótese de MO e CM

Claessens e Laeven (2004) 1994-01
50 países (desenvolvidos e 

em desenvolvimento)

CM: para todos os países; países maiores tendem a ter níveis 

menores de competição

Casu e Girardone (2006) 1997-03 União Europeia (15 países)
CP: Finlâdia; MO: Grécia; CM: demais países e a União 

Europeia como um todo

Perera et al. (2006) 1995-03
Bangladesh, Paquistão, Índia, 

Siri Lanca
CM: todos os países

Araújo e Jorge Neto (2007) 1999-04 Brasil CM

Nakane e Rocha (2010) 2001-09 Brasil
CM, embora os resultados mostrem uma redução da 

concorrência devido aos desdobramentos da crise financeira

Dantas, Medeiros e Paulo (2011) 2000-09 Brasil
Rejeita as hipóteses de MO e CP, apenas indícios de 

concentração moderada no "final da amostra"

Cardoso (2011) 1999-10 Brasil
CM, embora os resultados mostrem uma redução da 

concorrência devido aos desdobramentos da crise financeira

Legenda: MO: Monopólio; CM: Competição Monopolítisca; CP: Competição Perfeita

Fonte: Elaboração própria
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estrutural, sugerido por Panzar & Rosse (1987). Para tanto, calcularemos a 

estatística-H, método amplamente utilizado para identificação da estrutura 

competitiva na indústria bancária em diversos países. 

John C. Panzar e James N. Rosse desenvolveram um teste empírico 

capaz de classificar a estrutura de determinado mercado entre oligopólio, 

competição monopolística e competição perfeita. O método proposto pelos autores 

(P&R a partir de agora) para o teste de poder de mercado baseia-se na premissa de 

que as instituições bancárias utilizarão diferentes estratégias de preços em reposta a 

mudanças nos custos dos insumos, a depender da estrutura de mercado em que 

operam. Desse modo, o modelo empírico P&R assume para as instituições 

bancárias uma função log-linear do custo (CM) e da receita marginal (RM), segundo 

indicado por Bikker & Haaf (2002b). 

  (  )         (    )  ∑    (   )  ∑    (     )

 

   

 

   

 (1) 

 

  (  )         (    )  ∑    (     )

 

   

 (2) 

 

Onde      representa o produto,   o número de bancos,    o preço dos fatores 

(insumos) e     as variáveis exógenas que afetam as funções de custo (    ) e 

receita (    ) dos bancos – cada um representado pelo subscrito   (Bikker e Haaf, 

2002b). 

No longo prazo, quando o mercado estiver em equilíbrio, o produto e o 

número de bancos são determinados pela maximização de lucro ao nível do banco e 

da indústria. Isso implica que o banco   maximiza seu lucro quando a receita 

marginal se igualar ao custo marginal: 

    (       )     (        )    (3) 

 

onde    representa o produto do banco   ;   o número de bancos ;    o vetor de 

variáveis exógenas que impactam a função de receita do banco   ;    o vetor de 

preços dos insumos ; e    o vetor de variáveis exógenas que alteram a função de 

custo do banco   ; 

O produto de equilíbrio, então, será dado por: 
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A partir disso, o modelo P&R oferece uma medida direta de 

competitividade, denominada estatística-H. Esta medida é obtida pela soma das 

elasticidades da receita, na forma reduzida, com relação aos preços dos fatores, e é 

dada por: 

  ∑
   
     

 

   

 
    
  

 (5) 

 

onde novamente   representa cada instituição bancária e   o preço do insumo. Se a 

indústria for competitiva, esta elasticidade será alta, do contrário será baixa ou até 

mesmo negativa (no caso de monopólio e oligopólio colusivo). 

Com efeito, o poder de mercado será medido pelo grau em que as 

alterações dos custos se refletem nas receitas dos bancos. E a partir disso surgem 

três situações distintas. No caso de competição perfeita, quando os bancos operam 

no equilíbrio de longo prazo, um aumento proporcional na estrutura de custos induz 

uma mudança equivalente na receita. Em outras palavras, os custos marginais e as 

receitas totais aumentarão de forma proporcional em resposta à mudança nos 

preços dos insumos. Para uma situação de monopólio, em contraponto, um aumento 

no preço dos insumos elevaria o custo marginal, mas provocaria uma redução do 

produto e da receita total. Já em uma estrutura de competição monopolística, as 

receitas aumentariam em menor proporção, uma vez que a demanda pelos serviços 

bancários é inelástica11. O valor da estatística-H, portanto, irá variar de uma situação 

para outra. Os valores possíveis assumidos pela estatística-H são apresentados na 

tabela abaixo: 

 

                                                           
11

Ferreira & Farina (2005) lembram que os modelos de concorrência monopolística com produtos diferenciando-
se horizontalmente, utilizados para estimar o número ótimo de instituições no mercado,usualmente assumem 
uma distribuição homogênea de clientes, demanda inelástica por um serviço único (empréstimos ou depósitos) e 
um número exógeno de firmas que entram no mercado simultaneamente. Com isso, chega-se à situação de 
equilíbrio onde os bancos se posicionam de forma equidistante e se comportam da mesma maneira em relação a 
preços e quantidades ofertadas. 
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Aplicar o modelo P&R para avaliar a conduta de mercado no sistema 

bancário requer uma série de premissas no tocante à atividade produtiva dos 

bancos. A primeira delas é que a metodologia P&R trata os bancos pertencentes a 

uma indústria como fornecedores de um único produto, disponibilizando serviços de 

intermediação, e utilizando como insumos o trabalho, o capital físico e o capital 

financeiro. Além disso, outras quatro premissas devem ser levadas em conta: 

a. Os bancos são firmas maximizadoras de lucro. 

b. O desempenho de uma instituição é influenciado pelas ações 

tomadas pelos outros participantes do mercado. 

c. A estrutura de custo é homogênea. 

d. A elasticidade-preço da demanda é maior que 1. 

 

Tomando isso em conta, uma forma de obter a estatística-H que ganhou 

bastante aceitação nos trabalhos empíricos relacionados ao sistema bancário 

brasileiro12 é dada pela seguinte estrutura (Cardoso, 2011): 

  (    )        (   )      (   )      (6) 

 

onde o lado esquerdo da equação (    ) representa a receita total dos bancos 

comerciais e    , no lado direito, corresponde aos fatores tratados como insumos da 

atividade bancária. A estatística-H, portanto, surge a partir da soma dos coeficientes 

estimados para estes fatores-insumos. Além disso,    representa as variáveis de 

controle, que procuram captar os efeitos de outros fatores além do preço dos 

                                                           
12

Mais recentemente, a forma de estimação do modelo Panzar & Rosse (1987) foi utilizada nos trabalhos 

deAraújo et al. (2005), Araújo & Jorge Neto (2007), Lucinda (2008), Nakane & Rocha (2010) e Cardoso (2011). 

 

Tabela 2: Interpretando a estatística H de Panzar & Rosse

Estatística H Teste de ambiente competitivo

Fonte: Bikker e Haaf (2002. p. 2195)

Equilíbrio de monopólio: cada instituição financeira opera independetemente, como em condições monopolistas 

de maximização de lucro (H é uma função decrescente da elasticidade de demanda percebida) ou em cartel.
H ≤ 0

0 < H < 1

H = 1

Competição monopolística com equilíbrio de livre entrada (H é uma função crescente da elasticidade de 

demanda percebida).

Competição perfeita. Equilíbrio de livre entrada com utilização total e eficiente da capacidade.
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insumos que possam afetar a receita do banco, e     corresponde ao componente 

estocástico de erro. 

Por fim, uma suposição crítica da estatística-H é que o modelo deve ser 

estimado em observações que estejam em equilíbrio de longo prazo. O teste 

empírico de equilíbrio é justificado sob o argumento de que a taxa de retorno 

ajustada pelo risco de cada instituição bancária se equalizaria em mercados 

competitivos, de modo que (no equilíbrio) essas taxas de retorno não sejam 

estatisticamente correlacionadas com o preço dos fatores. Para executar o teste de 

equilíbrio, alguns estudos sugerem a relação entre os preços dos fatores e o retorno 

da indústria. Nesse sentido, modificaremos a equação reduzida de receita, 

substituindo a variável dependente Receita Total (    ) pela razão entre o lucro 

líquido e o total de ativos de cada instituição financeira considerada – ROA: Return 

on Assets – (De Bandt e Davis, 2000). 

  (     )        (   )      (   )      (7) 

 

Um valor de H<0 indicaria uma situação onde não há equilíbrio de longo 

prazo, ao passo que H=0 provaria equilíbrio. Entretanto, de acordo com Shaffer 

(1985), se a amostra não estiver em equilíbrio de longo prazo, H<0 não mais 

provaria monopólio, mas permaneceria válida a leitura de que H>0 refuta uma 

organização de monopólio ou cartel. 

 

 

2.2 BASE DE DADOS 

 

Para estimarmos o nível de concorrência atualmente presente na indústria 

bancária brasileira, utilizaremos o modelo de Panzar & Rosse (1987), tomando como 

referência a metodologia desenvolvida por Araújo et al. (2005). Antes disso, é 

importante destacar que o modelo proposto por estes autores, assim como os 

desenvolvidos por Lucinda (2008), Nakane & Rocha (2010) e Cardoso (2011), tem 

como referência internacional os trabalhos de Bikker & Haaf (2002b) e Belaisch 

(2003), onde são definidas três medidas que resumem os efeitos das elasticidades 

das receitas com relação aos custos dos fatores: as despesas administrativas, as 

despesas operacionais e as despesas com captação. 
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Para a estimação da estatística-H, utilizaremos a base de dados do 

Banco Central do Brasil, com observações extraídas do documento 4010, que 

contemplam informações do Balancete Patrimonial das instituições que operam no 

país, segundo distribuição de contas contábeis do COSIF (Plano Contábil das 

Instituições do Sistema Financeiro Nacional). Os dados referem-se ao período de 

março de 2001 a dezembro de 2012, abarcando grande conjunto de instituições 

bancárias 13 , consideradas individualmente (por CNPJ). O início da amostra foi 

definido de acordo com a disponibilidade do índice de Basiléia de cada instituição 

financeira, assim como proposto por Nakane & Rocha (2010). 

As informações estão discriminadas por trimestre 14 , por instituição 

bancária e por conta da COSIF. As variáveis que precisavam ser deflacionadas, 

como a Receita Total, foram trazidas a valores constantes do último trimestre de 

2012, de acordo com as variações trimestrais do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE. Das variáveis utilizadas na construção da 

estatística-H, algumas seguiram as especificações propostas por Araújo et al. (2005) 

e outras foram definidas de acordo com o trabalho de Nakane & Rocha (2010), 

assim como mostrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Variáveis utilizadas na construção da estatística-H 

       Variável     Construção     Definição 

       
AGN1   No de agências 

  

Avalia a dispersão geográfica do banco, 

relacionada ao aspecto “too big to fail”. 
  

Total de agências 
  

       
CRD1  

Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil  

 
Avalia o risco da intermediação 

financeira. 
 

Depósitos + Obrigações por Empréstimos e Repasses 
 

       
DAD2   

Despesas Administrativas  
  Despesas administrativas. 

  
Total Geral do Ativo - Compensação 

  
       

DOD1  
Despesas Operacionais- Despesas Administrativas  

 
Representa o custo unitário de captação 

de recursos. 
 

Circulante Exigível a Longo Prazo 
 

       
DEP2  

Despesas de Pessoal 
 Despesas de pessoal. 

 
Número de funcionários da respectiva instituição 

 
       RT*2 

  
Receita Total 

  
Receita Total. 

       
TAF1  

Depósitos + Obrigações por Operações Compromissadas 

+ Obrigações por Empréstimos e Repasses 
 

Quantifica a escala da economia na 

geração de receita. 
  

       TD1 
  

Depósitos Totais  
  

Representa uma proxy para a demanda. 

       BAS2 
  

Índice de Basiléia 
  

Quantifica o risco bancário. 

              

                                                                  
13

Todas as instituições consideradas no cálculo da estatística-H estão discriminadas no apêndice. 
14A primeira diferença em relação ao modelo proposto por Araújo et al. (2005) está na frequência dos dados 
utilizados, pois os autores consideram informações em bases semestrais. 
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(1) Araújo et al. (2005). 

   (2) Nakane& Rocha (2010). 

   * A Receita Total é corresponde à soma da Receita Operacional e da Receita Não Operacional. 

Fonte: Elaboração própria. Os dados podem ser consultados em http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp 
 

 

A Tabela 4 fornece o número de bancos que foram considerados na 

estimação da estatística-H. Mais detalhes sobre as instituições, como nome e CNPJ, 

podem ser consultados no Anexo 1. Na Tabela 5 são mostradas algumas 

estatísticas descritivas sobre as principais variáveis utilizadas no modelo P&R. Em 

uma análise preliminar, estas estatísticas suportam a noção de elevado nível de 

concentração na indústria bancária brasileira. Em números: os cinco maiores 

bancos15(Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander) 

detém 62% da Receita Total, 79% dos Depósitos e contam com 87% das agências 

bancárias instaladas no país.Entretanto, assim como destacado na parte inicial 

deste trabalho,mercado oligopolizado não é sinônimo de ausência de competição. 

Também é claro que a concentração não é função do número absoluto de bancos. A 

mesma quantidade de serviços pode ser ofertada por diferentes estruturas de 

competição: poucos bancos grandes e alguns pequenos; alguns médios e poucos 

grandes; muitos médios; etc. 

 

 

 

                                                           
15

De acordo com o relatório TOP 50 do Banco Central do Brasil, referente a dezembro de 2012. 

Tabela 4: Tamanho da amostra (Número de Bancos)

Período 1
o
 Trimestre 2

o
 Trimestre 3

o
 Trimestre 4

o
 Trimestre Média

2001 123 121 111 104 115

2002 108 108 108 106 108

2003 107 107 111 104 107

2004 124 119 112 106 115

2005 108 109 109 109 109

2006 111 109 110 105 109

2007 117 117 112 105 113

2008 108 109 104 108 107

2009 110 108 104 105 107

2010 121 113 111 108 113

2011 108 109 109 108 109

2012 110 110 103 100 106

Fonte: Elaboração própria
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Uma vez que o mercado é positivamente assimétrico, a mediana seria 

uma medida preferível de tendência central. A Tabela 5 mostra ainda que todas as 

estatísticas que avaliam a normalidade da distribuição são violadas. Os valores de 

assimetria são positivos para todos os indicadores, implicando em uma distribuição 

assimétrica à direta. Ademais, os valores da estatística Jarque-Bera rejeitam a 

suposição de normalidade. 

 

2.3 MODELO EMPÍRICO PARA O CÁLCULO DA ESTATÍSTICA-H 

 

Utilizando os dados apresentados na seção anterior, a estatística-H foi 

então estimada para cada trimestre no período de estudo, incialmente adotando o 

mesmo procedimento econométrico de Araújo et al. (2005). Desta maneira, a 

equação estimada tem a forma: 

  (    )         (     )       (     )       (     )      (   )      (8) 

 

onde     representa as variáveis de controle AGN, CRD, TAF, TD e BAS. Dada da 

especificação log-linear utilizada em (8), o coeficiente   (       ) associado a cada 

Tabela 5: Estatísticas Descritivas

Variável
Receita 

Total
1

Despesas 

Adm.

Despesas 

Operacionais

Depósitos 

Totais

Despesas de 

Pessoal

Número de 

Agências
Funcionários

Índice de 

Basiléia

Unidade R$ (millhões) R$ (mil) Unidades Trabalhadores %

Média 2,668.6 265.6 2,317.4 9,487.9 163.2 137 4,018 268%

Q3 (75% dos dados) 880.2 74.2 727.4 2,177.4 32.3 7 431 37%

Q2 (50% dos dados) 186.9 20.4 149.7 473.0 7.9 2 98 21%

Q1 (25% dos dados) 36.5 5.5 28.7 92.8 2.0 1 27 15%

Desvio Padrão 9,114.4 1,048.8 8,026.8 39,655.0 667.3 578.3 16,533.7 92.1

Assimetria 6.9 6.6 6.4 6.6 6.5 5.6 5.4 70.0

Curtose 64.6 52.7 60.2 52.0 52.5 36.8 33.4 5,290.7

Jarque-Bera 1.51E+06 7.90E+05 1.03E+06 6.91E+05 7.11E+05 3.45E+05 2.84E+05 7.62E+09

Prob. JB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Top 3

Mínimo 9,404.3 1,569.5 8,107.5 49,618.0 985.0 2,028 47,918 8%

Média 44,333.1 5,453.2 38,029.7 203,978.7 3,357.5 3,442 87,241 16%

Mediana 42,722.3 4,761.0 35,738.6 163,156.8 2,979.4 3,064 71,885 17%

Máxima 97,880.3 13,187.6 97,191.4 438,616.3 8,227.2 5,363 132,046 21%

Top 5

Mínimo 501.5 72.6 378.4 2,259.7 605.2 995 19,681 5%

Média 36,410.4 4,819.6 31,007.8 172,848.5 3,029.6 2,806 80,131 17%

Mediana 32,381.3 4,761.0 29,956.8 163,156.8 2,979.4 2,413 71,885 17%

Máxima 97,880.3 13,187.6 97,191.4 438,616.3 8,227.2 5,363 132,046 33%

(1): Corresponde à soma da Receita Operacional e da Receita Não Operacional;

Fonte: Elaboração própria
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um dos preços revela a elasticidade da receita total com relação a este preço. A 

estatística-H será, portanto, calculada a partir de: 

  ∑  

 

   

 (9) 

 

É necessário destacar ainda outra importante diferença em relação ao 

trabalho Araújo et al. (2005): a utilização da variável dependente “Receitas Totais” 

em sua forma original. O trabalho de Bikker et al. (2006) mostra que o uso da 

variável dependente “Receitas Totais” como proporção dos ativos bancários, ou de 

qualquer outra variável que seja influenciada pela escala do banco, resulta em um 

viés na estimativa do poder de mercado, o que implica em superestimação da 

medida de competitividade. Ou seja, ao utilizar a variável dependente como uma 

proporção dos ativos totais (o que os autores chamam de “preço”) se estabelece 

uma relação negativa entre tamanho do banco e poder de mercado. A proposta dos 

autores é utilizar como variável dependente a receita total absoluta (chamada de 

“renda”), pois assim se estabeleceria uma relação positiva entre tamanho do banco 

e poder de mercado, não resultando em superestimação da medida de concorrência. 

A Tabela 6 mostra os valores para a estatística-H em todos os trimestres 

da amostra, juntamente com seus parâmetros. Em consonância com os resultados 

obtidos por Araújo et al. (2005), o componente que representa as despesas com 

captação (DOD) continua a preponderar no cálculo da estatística-H, mantendo 

relação positiva e significante sobre a receita dos bancos. Além disso, para o 

período de análise, obtivemos sinais negativos para os coeficientes das despesas 

administrativas (DAD) e, na maior parte, positivos para as despesas com pessoal 

(DEP), o que corresponde aos sinais esperados, segundo a construção das 

variáveis. Com efeito, quando o banco eleva seus gastos com captação ou com 

funcionários, espera-se um incremento na receita, ao passo que custos 

administrativos maiores implicam em queda na receita dos bancos, dando sentido de 

ineficiência. Dentre as demais variáveis incluídas nas crosssections, podemos notar 

que TAF e AGN se apresentam como significativas para toda a amostra, ao passo 

que as restantes nem sempre são significativas aos níveis de significância usuais. 
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Tabela 6: Elasticidade Receita. Variável dependente: ln(RT)

Coeficientes

C ln(DAD) ln(DOD) ln(DEP) ln(TD) ln(TAF) ln(AGN) ln(CRD) ln(BAS)

1T01 4.8996 0.0480 1.0279 0.0338 0.0103 0.8401 0.1139 0.0251 -0.0204 123

2T01 7.7556 -0.2354 0.9290 0.0517 0.1077 0.5652 0.2094 0.1730 -0.1367 121

3T01 4.4722 0.0921 0.8945 0.1080 -0.1084 0.9800 0.0861 -0.0113 0.4237 111

4T01 3.8908 -0.0141 0.7653 0.0858 -0.1121 0.9791 0.1149 0.2217 0.3005 104

1T02 4.7169 0.1023 0.8058 0.0408 0.1076 0.7336 0.0768 0.1761 0.0330 108

2T02 7.5542 -0.1377 0.8135 0.0606 0.0508 0.6256 0.1686 0.0541 -0.1395 108

3T02 7.7107 -0.2316 0.7255 0.0831 0.1121 0.5450 0.1984 0.1199 -0.0327 108

4T02 6.3525 -0.3097 0.6783 0.0419 0.1284 0.5681 0.1473 -0.0413 0.1478 106

1T03 7.5380 -0.4458 0.5585 0.1586 0.2495 0.3730 0.2375 0.0729 0.2824 107

2T03 7.5453 -0.4297 0.4671 0.1087 0.1147 0.4997 0.2447 0.1821 0.2113 107

3T03 8.3966 -0.5545 0.5455 0.0059 0.1933 0.3700 0.2459 0.0554 0.0364 111

4T03 8.4409 -0.5737 0.8165 0.0229 0.0663 0.5231 0.2684 0.3515 -0.0957 104

1T04 5.0646 0.0009 0.9352 -0.0134 0.0259 0.8038 0.0916 -0.0482 0.0600 124

2T04 5.7239 -0.1832 1.1243 0.0034 0.0540 0.7526 0.1502 0.1399 0.1148 119

3T04 4.8358 0.1072 0.9096 0.0585 -0.1349 0.9816 0.0909 0.0454 0.1546 112

4T04 4.4098 0.0247 0.8645 0.0764 -0.1124 0.9735 0.1275 0.3428 0.1458 106

1T05 4.1225 0.1022 0.8216 0.0575 0.0713 0.7798 0.0609 0.1285 -0.1270 108

2T05 6.7528 -0.1016 0.8856 0.0387 0.0543 0.6731 0.1310 0.0463 -0.1138 109

3T05 8.1796 -0.2101 0.8003 0.0569 0.0616 0.5999 0.1868 0.0312 0.0005 109

4T05 7.0835 -0.1850 0.9098 -0.0034 0.1082 0.6210 0.1361 -0.0686 0.1175 109

1T06 7.6015 -0.2866 0.8834 -0.0150 0.1155 0.5722 0.1796 0.1767 -0.0689 111

2T06 6.5580 -0.3228 0.4156 0.0353 0.0671 0.6329 0.1705 -0.0377 0.3905 109

3T06 6.1782 -0.1428 0.8313 0.0019 0.0220 0.7593 0.1437 0.0829 0.2734 110

4T06 11.6594 -0.7985 0.7925 0.0036 0.1107 0.3342 0.3471 0.2873 -0.2048 105

1T07 3.9590 -0.0164 0.9512 0.0290 0.0126 0.8588 0.0946 0.1898 0.0247 117

2T07 6.8667 -0.1294 1.1008 0.0525 0.0177 0.7165 0.1710 0.1221 -0.1515 117

3T07 4.8661 -0.0319 0.8289 0.0428 -0.0167 0.8425 0.1094 0.1239 0.1867 112

4T07 2.3110 0.0791 0.7555 0.0584 -0.0957 1.0382 0.0943 0.5261 0.0461 105

1T08 8.2416 -0.2316 0.7159 0.1177 0.1212 0.4923 0.2147 0.1522 -0.2616 108

2T08 5.4859 0.0871 0.7839 0.0586 0.0052 0.8070 0.1093 0.1374 0.1023 109

3T08 6.7033 -0.2153 0.6557 0.0210 0.1291 0.5633 0.1399 0.0421 -0.0179 104

4T08 7.0741 -0.3854 0.6271 0.0423 0.1749 0.4749 0.1783 -0.0467 0.0941 108

1T09 6.4349 -0.4204 0.3833 0.0762 0.1424 0.4927 0.2028 0.0673 0.0047 110

2T09 6.1396 -0.1638 0.8326 0.0128 0.0230 0.7377 0.1420 0.0921 0.1662 108

3T09 7.4870 -0.4061 0.7527 0.0319 0.0948 0.5597 0.2201 0.0770 0.0824 104

4T09 4.0859 0.0204 0.8671 -0.0189 -0.0020 0.8872 0.0830 0.0421 0.2208 105

1T10 7.4178 -0.2520 0.8583 0.1596 0.1266 0.5437 0.2235 0.1722 -0.1220 121

2T10 4.6295 0.0595 1.0496 0.0996 -0.0393 0.9016 0.1088 0.1223 0.2298 113

3T10 5.2525 0.0010 0.8609 0.0466 -0.0342 0.8596 0.1212 0.1325 0.2460 111

4T10 3.6265 0.0489 0.7549 0.0782 0.0101 0.8526 0.0930 0.1563 -0.0851 108

1T11 7.5361 -0.0928 0.8739 0.0097 0.0074 0.6917 0.1663 0.1536 -0.2230 108

2T11 8.1088 -0.0687 0.8763 0.0415 0.1019 0.5964 0.1784 0.1192 0.0207 109

3T11 7.1611 -0.1491 0.9468 0.1006 0.1264 0.5817 0.1571 0.1024 -0.1211 109

4T11 8.6245 -0.3516 1.0335 -0.0231 0.2073 0.4474 0.2040 0.2350 -0.0389 108

1T12 8.5075 -0.3472 0.9505 0.0194 0.1500 0.4941 0.2103 0.1871 -0.1338 110

2T12 9.3721 -0.4113 0.8113 -0.0217 0.0684 0.5384 0.2402 0.0638 0.0356 110

3T12 11.1127 -0.6005 1.0064 -0.0301 0.1277 0.3896 0.3034 0.3958 -0.2628 103

4T12 3.6162 0.0306 0.8147 0.0041 0.0325 0.8558 0.0665 0.1411 0.0727 100

Para a correção da heteroscedasticidade, utilizou-se a matriz de variância-covariância de White

Fonte: Elaboração própria

Período n
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Tabela 7: Resultados dos modelos. Variável dependente: ln(RT)

Probabilidades associadas ao teste t

C ln(DAD) ln(DOD) ln(DEP) ln(TD) ln(TAF) ln(AGN) ln(CRD) ln(BAS)

1T01 0.97 0.1036 0.0000 0.4040 0.0000 0.4767 0.7461 0.0000 0.0004 0.4878 0.7452

2T01 0.91 0.1741 0.0020 0.1064 0.0000 0.4115 0.1731 0.0006 0.01944 0.2289 0.4545

3T01 0.94 0.1030 0.0037 0.3855 0.0000 0.0388 0.0885 0.0000 0.0515 0.9365 0.0060

4T01 0.92 0.1381 0.0028 0.8786 0.0000 0.1307 0.2974 0.0000 0.0061 0.2889 0.1255

1T02 0.93 0.1227 0.0032 0.2680 0.0000 0.3526 0.1405 0.0000 0.04884 0.03396 0.8168

2T02 0.90 0.1735 0.0014 0.4283 0.0000 0.1134 0.5342 0.0001 0.01586 0.5958 0.3216

3T02 0.90 0.2440 0.0014 0.2545 0.0000 0.1849 0.1756 0.0034 0.02383 0.2043 0.8040

4T02 0.89 0.3125 0.0005 0.1184 0.0000 0.3970 0.0379 0.0003 0.02648 0.7189 0.4007

1T03 0.88 0.3453 0.0002 0.0508 0.0004 0.2781 0.01346 0.04056 0.0041 0.5859 0.0831

2T03 0.87 0.3085 0.0003 0.0577 0.0031 0.5346 0.0961 0.0024 0.0053 0.1748 0.1372

3T03 0.88 0.2918 0.0007 0.01331 0.0004 0.9289 0.0607 0.04941 0.0053 0.7499 0.8234

4T03 0.91 0.2375 0.0000 0.0032 0.0000 0.6845 0.3128 0.0003 0.0001 0.01799 0.5574

1T04 0.97 0.1141 0.0003 0.9893 0.0000 0.7637 0.4783 0.0000 0.02931 0.5896 0.4886

2T04 0.96 0.1006 0.0001 0.04276 0.0000 0.9110 0.1503 0.0000 0.0012 0.0057 0.3632

3T04 0.94 0.0784 0.0009 0.2817 0.0000 0.1839 0.01428 0.0000 0.02049 0.5125 0.3641

4T04 0.93 0.1075 0.0008 0.7731 0.0000 0.1820 0.2983 0.0000 0.0068 0.1205 0.3148

1T05 0.94 0.0974 0.0026 0.1572 0.0000 0.1875 0.0889 0.0000 0.0801 0.02971 0.3173

2T05 0.92 0.1297 0.0004 0.4110 0.0000 0.2785 0.1729 0.0000 0.01116 0.6069 0.4678

3T05 0.89 0.2939 0.0094 0.3934 0.0000 0.0548 0.2851 0.0024 0.0656 0.7984 0.9964

4T05 0.92 0.2505 0.0078 0.3969 0.0000 0.9316 0.0951 0.0013 0.0928 0.4644 0.3798

1T06 0.93 0.2212 0.0009 0.1222 0.0000 0.8659 0.04319 0.0001 0.01845 0.0857 0.6177

2T06 0.88 0.3242 0.0023 0.1425 0.01922 0.6458 0.1594 0.0000 0.02971 0.8131 0.02942

3T06 0.93 0.1889 0.0024 0.3996 0.0000 0.9648 0.7989 0.0000 0.03536 0.4918 0.0553

4T06 0.88 0.2801 0.0000 0.0006 0.0000 0.9610 0.1585 0.0560 0.0000 0.0809 0.2414

1T07 0.97 0.1005 0.0008 0.8132 0.0000 0.3149 0.6632 0.0000 0.0077 0.02356 0.8047

2T07 0.95 0.1124 0.0004 0.2375 0.0000 0.0524 0.6669 0.0000 0.0074 0.02757 0.2967

3T07 0.91 0.1526 0.0017 0.8374 0.0000 0.4435 0.7894 0.0000 0.0494 0.2962 0.3898

4T07 0.92 0.1357 0.1852 0.4536 0.0000 0.2350 0.3317 0.0000 0.0717 0.03652 0.7789

1T08 0.89 0.1946 0.0005 0.1596 0.0000 0.0636 0.1100 0.0003 0.0020 0.0584 0.0909

2T08 0.92 0.1158 0.01555 0.4576 0.0000 0.1392 0.9436 0.0000 0.0998 0.1677 0.5878

3T08 0.90 0.2649 0.0026 0.2403 0.0000 0.8212 0.01916 0.0004 0.0668 0.7342 0.9079

4T08 0.89 0.3135 0.0002 0.04181 0.0002 0.4920 0.02287 0.0024 0.0061 0.7161 0.5659

1T09 0.86 0.3961 0.01105 0.0999 0.03715 0.6018 0.1281 0.01343 0.04077 0.6203 0.9766

2T09 0.93 0.1575 0.0020 0.2730 0.0000 0.7934 0.6424 0.0000 0.02648 0.4741 0.2954

3T09 0.92 0.2464 0.0006 0.04641 0.0000 0.6636 0.0944 0.0002 0.0052 0.6072 0.6232

4T09 0.96 0.1221 0.0027 0.8564 0.0000 0.5358 0.9656 0.0000 0.0641 0.5443 0.1098

1T10 0.92 0.1607 0.0009 0.0745 0.0000 0.1053 0.0768 0.0003 0.0087 0.3621 0.4568

2T10 0.96 0.0923 0.0008 0.5119 0.0000 0.0526 0.4168 0.0000 0.0229 0.02111 0.0747

3T10 0.93 0.1269 0.0000 0.9944 0.0000 0.3367 0.5771 0.0000 0.0069 0.2758 0.0745

4T10 0.95 0.1485 0.0036 0.6075 0.0000 0.0874 0.8711 0.0000 0.02335 0.0701 0.4835

1T11 0.91 0.1674 0.0003 0.5460 0.0000 0.8658 0.9163 0.0000 0.0069 0.0802 0.04614

2T11 0.90 0.1746 0.0008 0.7043 0.0000 0.1497 0.1276 0.0001 0.01761 0.1021 0.8586

3T11 0.91 0.2032 0.0051 0.4444 0.0000 0.0995 0.02877 0.0006 0.0537 0.4575 0.5207

4T11 0.93 0.1915 0.0006 0.0552 0.0000 0.5548 0.0075 0.01648 0.0081 0.0518 0.8388

1T12 0.92 0.1957 0.0020 0.0668 0.0000 0.6069 0.0079 0.0049 0.01798 0.01831 0.4749

2T12 0.92 0.2155 0.0002 0.02972 0.0000 0.6344 0.3055 0.0007 0.0028 0.6199 0.8425

3T12 0.91 0.2156 0.0000 0.0031 0.0000 0.6197 0.0819 0.01685 0.0003 0.01255 0.1094

4T12 0.97 0.1373 0.01002 0.7536 0.0000 0.8916 0.5779 0.0000 0.1390 0.2477 0.6038

Negrito Itálico: significativo a 10%; Sublinhado: significativo a 5%; Hachurado: significativo a 1%

Para a correção da heteroscedasticidade, utilizou-se a matriz de variância-covariância de White

Fonte: Elaboração própria

Período R
2 Desvio 

Padrão
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A evolução da estatística-H, obtida através do somatório dos coeficientes 

de ln(DAD), ln(DOD) e ln(DEP), é mostrada na Figura 1. 

 

Figura 1: Estatística-H para o mercado bancário brasileiro 

 

 

Através da evolução temporal da estatística-H, podemos notar a 

alternância de períodos de maior competitividade, com momentos de queda 

significativa da concorrência no sistema bancário brasileiro. É possível observar 

também que os movimentos mais expressivos de redução da competitividade (ou 

seja, uma queda da estatística-H) coincidem com períodos importantes em termos 

de fusões e aquisições na indústria bancária brasileira, assim como mostrado na 

Tabela 8. 
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Tabela 8: Principais F&As feitas pelos 6 maiores bancos privados  

Instituição 

Adquirinte
Instituição Adquirida Data

Instituição 

Adquirinte
Instituição Adquirida Data

BRADESCO BCN jun/98 UNIBANCO Bco Nacional dez/95

BRADESCO Bco Crédito Real MG dez/97 UNIBANCO Dibens jun/98

BRADESCO Pontual (p/ BCN) dez/99 UNIBANCO Credibanco jun/00

BRADESCO Boavista dez/99 UNIBANCO Bandeirantes dez/00

BRADESCO Baneb dez/00 UNIBANCO BNL jun/04

BRADESCO Mercantil de SP mar/02 Santander Bco Geral do Comércio dez/97

BRADESCO Bilbao Vizcaya jun/03 Santander Noroeste dez/97

BRADESCO Ibi jun/09 Santander Bozano, Simonsen jun/98

ITAÚ Banerj dez/96 Santander Meridional set/00

ITAÚ Bemge dez/98 Santander Banespa mar/01

ITAÚ Banestado dez/00 Santander ABN Amro dez/08

ITAÚ BEG mar/02 ABN AMRO Bco Real jun/99

ITAÚ BBA Creditanstalt set/02 ABN AMRO Sudameres dez/03

ITAÚ Bankboston set/06 HSBC Bamerindus jun/98

ITAÚ Unibanco dez/08 HSBC Lloyds Bank mar/04

Fonte: Elaboração própria
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Após estimar a estatística-H, foram executados testes de Wald para 

examinar as restrições sobre os coeficientes da estatística-H=0 (monopólio) e H=1 

(concorrência perfeita), utilizando o teste F, ao nível de significância de 5% –

resultados disponíveis no Anexo 2. Para a maior parte da amostra utilizada as 

hipóteses nulas de H=0 e H=1 não são rejeitadas, sugerindo que as hipóteses 

monopólio e concorrência perfeita não poderiam ser rejeitadas para tais períodos. 

Entretanto, assim como destacado por Nakane & Rocha (2010), tais estimativas 

pontuais estão bastante influenciadas pela grande volatilidade nos valores 

estimados para a estatística-H e pelos elevados valores de desvio-padrão. Os 

autores ainda indicam que tal volatilidade na evolução da estatística-H, bem como 

os elevados intervalos de confiança, foram também obtidos por Molyneux et al. 

(1994) e por Bikker & Spierdijk (2008). 

Com efeito, como o objetivo principal deste trabalho é observar o padrão 

temporal do nível de competição na indústria bancária brasileira, foram também 

realizadas estimativas com dados em painel, considerando explicitamente os efeitos 

individuais específicos, através do modelo de efeitos aleatórios (Nakane e Rocha, 

2010). Os resultados das estimativas da equação (8), ao longo dos 48 trimestres da 

amostra (entre março de 2001 e dezembro de 2012), são apresentados na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9: Testes com o modelo P&R para dados em painel

Variáveis explicativas Coeficiente P-Valor*

C 7.4520 0.0000

LOG(DAD) 0.0730 0.0032

LOG(DOD) 0.6434 0.0000

LOG(DEP) 0.1008 0.0000

LOG(TD) 0.0629 0.0000

LOG(TAF) 0.6177 0.0000

LOG(AGN) 0.1213 0.0000

LOG(CRD) 0.0781 0.0000

LOG(BAS) -0.1179 0.0000

R
2 0.7520 -

R
2 
ajustado 0.7516 -

Estatística-H 0.8172 -

n
o
 de observações 5,266 -

H0: H=0 (Wald) 924.91 0.0000

H0: H=1 (Wald) 46.27 0.0000

* P-valores baseados na estimativa robusta de White. Todos significativos a 1%.

Fonte: Elaboração própria
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Assim como obtido por Nakane & Rocha (2010), os resultados apontam 

valores estatisticamente diferentes de 0 e 1. Os coeficientes associados aos preços 

dos insumos são todos positivos (em contraste com o modelo de crosssections, 

onde as despesas administrativas apresentaram coeficiente negativo), sugerindo 

que um aumento no preço desses fatores provocaria elevação da receita dos 

bancos. Tais coeficientes medem as elasticidades da receita bancária com relação a 

variações no preço dos fatores. Ou seja, o coeficiente das despesas de pessoal 

(DEP) indica que a receita total de um banco médio da amostra se eleva em 10% 

para cada 1% de aumento nas despesas com pessoal – interpretação válida para os 

demais preços dos fatores. Podemos observar ainda que todas as variáveis 

incluídas no modelo apresentam relevância estatística, com relação positiva sobre a 

receita dos bancos – exceto o incide de Basiléia, que apresenta efeito negativo 

sobre a receita. 

A partir da soma das elasticidades dos insumos, obtemos uma estatística-

H de 0,82 com desvio padrão de 0,07. A partir desses resultados, verifica-se que o 

mercado continua a operar sob uma estrutura de concorrência monopolística, 

reafirmando os resultados de grande parte dos trabalhos empíricos para a indústria 

bancária brasileira. Além disso, confrontando os resultados trimestrais obtidos em 

cada uma das crosssections com estes últimos para a média do período, 

percebemos que o aumento da concentração dos bancos (pelo maior movimento de 

fusões e aquisições) não implicou, necessariamente, na criação de um ambiente de 

menor competitividade. 

Como destacado anteriormente, uma suposição crítica da estatística-H é 

que o modelo deve ser estimado em observações que estejam em equilíbrio de 

longo prazo, e para verificar se a estatística-H estimada neste trabalho proporciona 

resultados úteis, devemos nos assegurar que esta condição se estabelece. Como 

sugerido por vários autores (Shaffer, 1982; Molyneux et al., 1994; De Bandt e Davis, 

2000; Claessens e Laeven, 2004), é preciso constatar se o preço dos fatores 

(insumos) está estatisticamente correlacionado com os retornos indústria. Se o 

mercado estiver em desequilíbrio, um aumento (redução) no preço dos insumos 

implicaria em uma redução (aumento) temporária na taxa de retorno. Tal situação é 

particularmente importante nos casos de competição perfeita e competição 
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monopolística (H>0), pois a rejeição da hipótese de monopólio permaneceria válida 

mesmo quando não se estabelece um equilíbrio de longo prazo (Shaffer, 1985). 

Para testarmos a hipótese de equilíbrio de longo prazo, empregaremos a 

metodologia introduzida por Claessens & Laeven (2004), substituindo a variável 

dependente “Receita Total” da equação (6) pela razão entre o lucro líquido e o total 

de ativos (ROA). Como a variável ROA pode assumir valores pequenos (ou até 

mesmo negativos), os autores sugerem transformar a variável dependente pela 

fórmula    (     ). Os resultados, apresentados na Tabela 10, mostram que a 

soma das elasticidades dos insumos   (       ) não é significativamente diferente 

de zero – isto é, os testes de Wald aplicados não podem rejeitar a hipótese de 

equilíbrio aos níveis de significância usuais. Portanto, uma vez que a hipótese de 

equilíbrio (H=0) é confirmada, o modelo P&R é adequado para avaliar a 

concorrência no sistema bancário brasileiro entre 2001 e 2012. 

 

 

 

É importante destacar, no entanto, que a validação da condição de 

equilíbrio não implica, necessariamente, que as condições de competitividade 

permaneçam estáveis ao longo do tempo, uma vez que as mudanças na estrutura 

da indústria bancária ocorrem gradualmente. 

 

 

3. TESTANDO A CAUSALIDADE ENTRE AS TAXAS DE JUROS DOS 

BANCOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

 

Tabela 10: Teste de equilíbrio. ROA como variável dependente

2001-2012 ROA

Estatística-H 0,0021

Desvio Padrão 0,0045

H0: H=0 (Wald)

Teste F 1,3289

ρ (1, 5256) 0.2491*

Estimado com dados em painel, considerando explicitamente os efeitos individuais 

específicos, através do modelo de efeitos aleatórios.

* H=0 não pode ser rejeitado (nível de confiança de 99%)

Fonte: Elaboração própria
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Como destacado na seção inicial deste trabalho, temos também como 

objetivo buscar elementos para investigar se os anúncios públicos de redução dos 

spreads por parte de alguns grandes bancos privados (acompanhando o movimento 

iniciado pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) se traduziram 

efetivamente em uma queda das taxas aplicadas ao consumidor, ou se trataram de 

mera pirotecnia para afastar a pressão do governo e da opinião pública.  

As conclusões do modelo de Panzar & Rosse (1987), descritas na seção 

anterior, continuam a referenciar a indústria bancária brasileira como em 

concorrência monopolística, apontando para um grau razoável de concorrência no 

período analisado. Sendo essa a estrutura de competição vigente, a teoria 

econômica nos sugere que o preço (nesse caso juro) já estaria próximo do custo 

marginal, então não seria de se esperar que a redução das taxas por parte dos 

bancos públicos tivesse efeito significativo sobre as taxas cobradas pelas 

instituições bancárias privadas. 

Para investigar se o movimento de queda dos juros dos bancos públicos 

vem sendo de fato acompanhado pelas instituições privadas, serão executados 

testes de causalidade de Granger (1969) para a evolução das taxas de juros de 

Pessoa Física e Jurídica, utilizando dados por instituição financeira16. A partir disso, 

poderemos determinar se as taxas de juros dos bancos públicos causam no sentido 

de Granger as taxas dos bancos privados (tanto no passado, como mais 

recentemente). 

O método de Granger (1969) tem sido exaustivamente aplicado para 

explorar relações entre diversas variáveis. Embora os fenômenos macroeconômicos 

representem grande parte das análises relacionadas a esta abordagem, alguns 

estudos procuraram aplica-la em indústrias específicas (para um exemplo mais 

recente da literatura microeconômica voltada à indústria bancária, veja o trabalho de 

Berger & De Young (1997). 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Disponíveis no Banco Central, no endereço: http://www.bcb.gov.br/pt-

br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/default.aspx 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/default.aspx
http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/default.aspx


29 
 

3.1 BASE DE DADOS 

 

A base de dados utilizada nos testes de causalidade foi construída a partir 

das tabelas de taxas de juros de operações de crédito, disponibilizadas pelo Banco 

Central do Brasil. Essas taxas representam o custo efetivo médio das operações de 

crédito para os clientes, composto pelas taxas de juros efetivamente praticadas 

pelas instituições financeiras em suas operações de crédito, acrescida dos encargos 

fiscais e operacionais incidentes sobre as operações. 

Foram utilizados dados diários das taxas de juros, nas modalidades 

Cheque Especial, Financiamento de Outros Bens e Financiamento de Veículos 

Automotores no crédito para Pessoa Física e Conta Garantida, Desconto de 

Duplicatas e Capital de Giro com prazo até 365 dias nas concessões para Pessoa 

Jurídica. Em todas as modalidades analisadas o tipo de encargo considerado foi o 

pré-fixado. 

 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

Para analisarmos as interações de curto prazo entre as taxas cobradas 

pelos bancos públicos e privados, a amostra de dados diários foi dividida em dois 

períodos: o primeiro partindo de janeiro de 2009 até dezembro de 2011, e o segundo 

que vai de janeiro de 2012 até o final de abril de 2013. A partir disso, o objetivo é 

verificar a existência de causalidade entre as taxas de juros aplicadas pelas 

instituições bancárias, antes e depois das expressivas reduções dos juros cobrados 

pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. Além disso, as instituições privadas foram 

divididas em dois grupos: Maiores e Menores17 . O grupo de bancos Maiores é 

composto por Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Brasil e HSBC Brasil, ao passo 

que o grupo menor é formado pelas demais instituições bancárias que reportaram 

suas taxas para o Banco Central, em cada uma das modalidades. Com efeito, os 

exercícios de causalidade serão aplicados sobre a evolução das taxas médias dos 

bancos públicos, privados maiores e privados menores. 

                                                           
17

De acordo com o relatório Top50 do Banco Central do Brasil. 
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Foram aplicados testes de estacionariedade nas 18 séries analisadas 

(seis modalidades de crédito, para cada um dos três grupos supracitados), utilizando 

o procedimento Augmented Dickey Fuller (Dickey e Fuller, 1979). Através do teste 

ADF (resultados no Anexo 3), podemos perceber que parte das séries no formato 

original é não-estacionária a um nível de confiança de 95%. Não obstante, todas as 

séries se mostraram estacionárias na primeira diferença, independentemente da 

amostra utilizada.  

De acordo com Engle & Granger (1987), se duas séries temporais são 

não-estacionárias sem nível, mas estacionárias na primeira diferença, podemos 

dizer que estas são integradas de ordem 1, então pode haver uma combinação 

linear entre elas que seja estacionária. A combinação entre duas séries não-

estacionárias  integradas de ordem 1, ou I(1), produziria uma outra série estacionária 

I(0). As duas séries que preenchem este requisito são denominadas cointegradas. A 

existência de cointegração implica que as duas séries mantêm uma relação de 

equilíbrio de longo prazo. 

Uma vez verificado que as variáveis não-estacionárias são I(1), então 

torna-se necessário testar a hipótese de cointegração antes de estimar a 

causalidade entre as séries. Isso porque se duas séries não-estacionárias forem 

cointegradas, então os testes tradicionais de causalidade de Granger serão mal 

especificados (Geweke et al., 1983), o que implicaria em conclusões errôneas no 

tocante à direção da causalidade – ou seja, identificar causalidade onde não existe, 

ou não identifica-la onde existe. 

Para verificar a relação de equilíbrio de longo prazo, utilizou-se o método 

proposto por Johansen (1988) e Johansen (1991). A partir de um VAR, onde    

representa um vetor de variáveis integradas de ordem 1 e    o vetor de inovações, 

temos a equação (10): 

 

   ∑         

 

   

 (10) 

 

que pode ser escrita como: 
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          ∑          

   

   

 (11) 

 

onde: 

 

  ∑    

 

   

 e     ∑   

 

     

 (12) 

 

Para que o    (   )da equação (12) seja também um modelo de 

correção de erros, como o mostrado em (10), torna-se necessário que       . Tal 

igualdade será atendida se a matriz   tiver posto ( ) reduzido – ou seja,       – 

e assim haverá cointegração, com o número de vetores de cointegração dado por  . 

Para testar a existência de cointegração entre as variáveis do vetor   , é necessário 

estimar a matriz   de maneira irrestrita, para depois verificar se as restrições de 

posto reduzido impostas sobre   podem ou não ser rejeitadas. 

De acordo com a metodologia definida acima, dois testes são propostos: 

o teste do traço e o teste do máximo autovalor, obtidos a partir das seguintes 

estatísticas: 

 

    (     )       (   ̂   ) (10) 

 

      ( )     ∑   (   ̂ )

 

     

 (11) 

 

onde  ̂   (com               ) representa os autovalores associados à matriz P, 

sendo que o número de autovalores diferentes de zero indicam a quantidade de 

vetores de cointegração. A estatística do traço testa a hipótese nula de que o 

número de vetores de cointegração seja menor ou igual a   contra a hipótese 

alternativa de que sejam maiores que  . Já a estatística do máximo autovalor testa a 

hipótese nula de que   vetores de cointegração são significativos contra a alternativa 

de que o número de vetores significativos seja     . 
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Se as variáveis são não-estacionárias, mas com a mesma ordem de 

integração  ( ) e cointegradas, então o modelo Vetor de Correção de Erros (VECM) 

é o mais adequado para estimar a equação de curto prazo. Sendo assim, para as 

variáveis  ( ) que forem cointegradas, o teste de causalidade será aplicado a partir 

de um modelo VECM. Para as variáveis estacionárias, utilizaremos a estrutura de 

um VAR padrão para testar a causalidade. 

Depois de aplicados os testes de raiz unitária e cointegração, adotamos a 

definição de causalidade proposta por Granger (1969). Isto é, uma variável   

Granger-causa a variável   se a previsão de   melhorar após a inclusão de valores 

passados de   (comparado com um modelo sem estes últimos), considerando ainda 

outras informações relevantes, incluindo valores passados de  . Se   Granger-

causa   e   Granger-causa  , então haverá uma relação de causalidade bidirecional 

entre   e  . O número de defasagens para cada modelo VAR foi definido a partir 

dos critérios de informação18: LR - Estatística de teste LR sequencial modificado; 

FPE - Erro de previsão final; AIC - Critério de informação de Akaike; SC - Critério de 

informação de Schwarz; e HQ: Critério de informação de Hannan-Quinn. A hipótese 

nula testada aqui é quando as taxas de juros dos bancos públicos não Granger-

causam as taxas dos bancos privados maiores/menores (para cada modalidade de 

crédito) e vice-versa. 

 

 

3.3 RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Os resultados dos 24 testes de causalidade são apresentados nas 

Tabelas 11 e 12. As proposições indicam a hipótese específica que está sendo 

testada, de acordo com cada amostra (a primeira de janeiro de 2009 a dezembro de 

2011; e a segunda de janeiro de 2012 a abril de 2013). 

Na Tabela 11, o teste de causalidade foi aplicado sobre as taxas médias 

dos bancos públicos e dos bancos privados maiores. Os resultados indicam que na 

primeira parte da amostra (2009 a 2011), foi identificada causalidade bidirecional em 

três das seis modalidades analisadas (Veículos Automotores, Conta Garantida e 

                                                           
18

Dentre os critérios de informação citados, a defasagem selecionada foi aquela indicada por um número maior 

de critérios. 
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Desconto de Duplicatas), considerando um nível de confiança de 95%. Nas 

categorias de financiamento de Outros Bens (Pessoa Física) e de Capital de Giro 

(Pessoa Jurídica), o teste indica causalidade unidirecional: de bancos públicos para 

bancos privados maiores. Quando analisamos a segunda parte da amostra, a 

relação de causalidade é mantida na modalidade Veículos Automotores, mas se 

torna unidirecional em Conta Garantida (privados maiores Granger-causam públicos) 

e Desconto de Duplicatas (públicos Granger-Causam privados maiores). Nas demais 

categorias, os testes não são significativos aos níveis usuais de confiança. 

 

 

 

 

 

Quando analisamos a causalidade entre bancos públicos e bancos 

privados menores, os resultados são ligeiramente diferentes. No primeiro período de 

análise, também podem ser identificadas causalidades bidirecionais nas 

modalidades Veículos Automotores e Desconto de Duplicatas, mas para os 

segmentos de Conta Garantida e Capital de Giro a causalidade se mostrou mais 

Tabela 11: Causalidade de Granger - Públicos x Privados Maiores 

Jan/09 a dez/11 Jan/12 a abr/13

Públicos causam 

Privados Maiores

Privados Maiores 

causam Públicos

Públicos causam 

Privados Maiores

Privados Maiores 

causam Públicos

PF: Cheque Especial 0.7509 0.3671 0.0537 0.9886

PF: Outros Bens 0.0129** 0.6746 0.8926 0.7853

PF: Veículos Automotores 0.0000* 0.0121** 0.0326** 0.0000*

PJ: Conta Garantida 0.0000* 0.0000* 0.1908 0.0000*

PJ Desconto de Duplicatas 0.0395** 0.0000* 0.0492** 0.6581

PJ: Capital de Giro 0.0195** 0.1830 0.9076 0.1194

PF: Pessoa Física; PJ: Pessoa Jurídica; * Significante a 1%; ** Significante a 5% ; 

Fonte: Elaboração própria

Proposições (P-valor):

Tabela 12: Causalidade de Granger - Públicos x Privados Menores

Jan/09 a dez/11 Jan/12 a abr/13

Públicos causam 

Privados Menores

Privados Menores 

causam Públicos

Públicos causam 

Privados Menores

Privados Menores 

causam Públicos

PF: Cheque Especial 0.8101 0.2816 0.0404** 0.4133

PF: Outros Bens 0.1696 0.2571 0.5830 0.1277

PF: Veículos Automotores 0.0000* 0.0016* 0.0049* 0.1085

PJ: Conta Garantida 0.1769 0.0073* 0.1095 0.0828

PJ Desconto de Duplicatas 0.0011* 0.0408** 0.6694 0.6755

PJ: Capital de Giro 0.1798 0.0018* 0.6010 0.2437

PF: Pessoa Física; PJ: Pessoa Jurídica; * Significante a 1%; ** Significante a 5% ; 

Fonte: Elaboração própria

Proposições (P-valor):
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evidente na direção dos bancos privados menores para os bancos públicos. 

Considerando a segunda parte da amostra, os testes não identificam causalidade 

nas modalidades de Pessoa Jurídica, mas indicam que os bancos públicos Granger-

Causam os privados menores nos empréstimos para cheque especial e nos 

financiamentos de veículos automotores. 

Os resultados com a amostra dividida em dois períodos não sugerem, 

portanto, mudança significativa de padrão em termos de precedência temporal entre 

as taxas de juros dos bancos públicos e dos bancos privados maiores/menores. 

Nesse sentido, optamos também por aplicar os mesmos testes de causalidade 

utilizando a amostra completa (dados diários, entre janeiro de 2009 e abril de 2013), 

com o objetivo de obter conclusões mais gerais no tocante à existência de 

precedência temporal entre as taxas de juros cobradas pelos bancos públicos e 

privados. Os resultados são apresentados na Tabela 13. 

 

 

 

Com a amostra completa, considerando tanto a causalidade entre bancos 

públicos e privados maiores como a causalidade entre públicos e privados menores, 

podemos notar a predominância de causalidade bidirecional. Além disso, destaca-se 

também, no caso específico da modalidade de Veículos Automotores, que a 

causalidade de Granger se mostrou mais evidente na direção dos bancos públicos 

para os bancos privados (tanto os maiores, como os menores). 

Estes resultados servem de complemento às conclusões obtidas na 

primeira parte deste trabalho, na medida em que sugerem uma relação competitiva 

entre os bancos públicos e privados. No geral, os testes de causalidade apontam 

Tabela 13: Causalidade de Granger - Amostra Total

Públicos x Privados Maiores Públicos x Privados Menores

Públicos causam 

Privados

Privados causam 

Públicos

Públicos causam 

Privados

Privados causam 

Públicos

PF: Cheque Especial 0.7054 0.6904 0.1228 0.0768

PF: Outros Bens 0.0000* 0.0000* 0.0435** 0.0000*

PF: Veículos Automotores 0.0000* 0.2643 0.0000* 0.0693

PJ: Conta Garantida 0.0000* 0.0000* 0.7778 0.0001*

PJ Desconto de Duplicatas 0.0000* 0.0079* 0.0000* 0.0014*

PJ: Capital de Giro 0.4193 0.1192 0.2580 0.4897

PF: Pessoa Física; PJ: Pessoa Jurídica; * Significante a 1%; ** Significante a 5% ; 

Fonte: Elaboração própria

Proposições (P-valor):
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que as instituições bancárias aparentemente levam em conta, dentre outros fatores, 

as decisões dos seus concorrentes na hora de definir as taxas de juros que serão 

cobradas. Embora os resultados estejam longe de ser surpreendentes – pois 

espera-se que em um grupo de instituições financeiras que atuem no mesmo 

mercado haja influencia do “preço” de uma sobre a outra – é também notável que 

esta influência causal (ou seja, precedência temporal) possa ocorrer 

independentemente do porte da instituição19. 

Por fim, como a hipótese de baixa concorrência na indústria bancária 

brasileira é também plausível – apesar de não estar em consonância com os 

achados neste trabalho e por diversos outros citados anteriormente –, o teste de 

causalidade também sugere que a estratégia do governo de “forçar” uma redução 

dos juros via instituições públicas pode ser eficaz, contribuindo para a queda do 

spread bancário no Brasil. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Algumas conclusões interessantes podem ser obtidas a partir deste 

trabalho. Em primeiro lugar, a observação dos dados agregados das instituições 

bancárias brasileiras aponta para um mercado altamente concentrado. Os cinco 

maiores bancos controlam mais de 3/4 dos depósitos bancários e contam com cerca 

de90% das agências bancárias instaladas no país. Ainda assim, destacamos que 

um mercado oligopolizado não é sinônimo de ausência de competição, pois a 

mesma quantidade de serviços pode ser ofertada por diferentes estruturas de 

competição. 

Para mensurar o grau de competitividade presente no setor bancário 

brasileiro, aplicamos a metodologia proposta por Panzar & Rosse (1987) através do 

cálculo da estatística-H, obtida a partir da soma das elasticidades da receita total 

com relação aos preços dos fatores (insumos) relacionados às atividades bancárias. 

O ponto central desta abordagem é que o produto e a receita total em ambientes 

monopolistas recuam quando a curva de custo marginal desloca positivamente. Em 

contraponto, sob condições de competição perfeita, uma elevação dos custos 

                                                           
19

 Além das causalidades bidirecionais identificadas entre bancos públicos e bancos privados menores, os 
resultados apontam também, no caso específico da modalidade Conta Garantida (Pessoa Jurídica), precedência 
temporal evidente na direção dos bancos privados menores para os bancos públicos. 
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marginais seria plenamente repassada aos preços, elevando a receita total do setor 

na mesma proporção. A estrutura de competição monopolística está entre os dois 

extremos: na medida em que a curva de custo marginal desloca positivamente, as 

receitas totais aumentam (menos que proporcionalmente) com a elevação de custos.  

Para todo o período amostral, os resultados deste trabalho se aproximam 

dos obtidos por Araújo et al. (2005) e Nakane & Rocha (2010), apontando para um 

grau significativo de concorrência no setor bancário brasileiro – ainda que a 

estatística-H estimada para o período, de 0,82, tenha rejeitado tanto a hipótese de 

monopólio como a de concorrência perfeita. 

Uma inovação em relação aos trabalhos anteriores foi o cálculo da 

estatística-H em bases trimestrais, o que nos permitiu verificar a evolução temporal 

deste índice de competitividade entre o primeiro trimestre de 2001 e o último 

trimestre de 2012. A despeito da grande volatilidade presente nas estimativas 

pontuais da estatística-H, observamos períodos de significativa redução da 

competitividade no setor, que coincidem com eventos importantes em termos de 

fusões e aquisições dentro da indústria bancária brasileira. Não obstante, podemos 

concluir, no agregado, que o setor bancário doméstico continua a operar em 

ambiente de concorrência monopolística. Além disso, testamos também para a 

estatística-H a hipótese de equilíbrio de longo prazo, assim como sugerido por 

diversos autores. Os dados aparentam estar em equilíbrio de longo prazo, indicando 

que a estatística-H de Panzar & Rosse (1987) pode ser corretamente interpretada. 

Finalmente, foram executados diversos testes de causalidade de Granger 

entre as taxas de juros cobradas pelos bancos públicos e privados (estes últimos 

divididos em dois grupos: maiores e menores). Os testes realizados para todo 

período amostral (entre janeiro de 2009 e abril de 2013) sugeriram causalidade 

bidirecional na maior parte das modalidades de crédito analisadas. Estes resultados 

servem de complemento às conclusões obtidas através da estatística-H, na medida 

em que sugerem uma relação competitiva entre os bancos públicos e privados. No 

geral, os testes de causalidade apontam que as instituições bancárias 

aparentemente levam em conta, dentre outros fatores, as decisões dos seus 

concorrentes na hora de definir as taxas de juros que serão cobradas. Com efeito, é 

de se esperar algum sucesso na iniciativa do governo de induzir uma redução dos 

spreads bancários através da queda dos juros cobrados pelos bancos públicos.  
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Anexo 1:Amostra de bancos incluídos no cálculo da estatística-H

CNPJ NOME DO BANCO CNPJ NOME DO BANCO

000 000 000 BCO DO BRASIL S.A. 009 516 419 JBS BCO S/A

000 000 208 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 009 517 556 BANCO GERAÇÃO FUTURO

000 086 413 BANCO ÚNICO 010 264 663 CONCÓRDIA BCO S.A.

000 183 938 BCO GERDAU S.A. 010 371 492 BCO YAMAHA MOTOR S.A.

000 253 448 BCO POTTENCIAL S.A. 010 664 513 BCO GERADOR S.A.

000 360 305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 010 690 848 BCO DA CHINA BRASIL S.A.

000 416 968 BANCO INTERMEDIUM S/A 011 417 016 SCANIA BCO S.A.

000 517 645 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 011 476 673 BANCO RANDON S.A.

000 558 456 BCO BGN S.A. 011 703 662 BCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.

000 689 364 BANCO OK DE INVESTIMENTOS S.A. 011 758 741 BANCO PETRA S.A.

000 795 423 BANCO SEMEAR 011 932 017 STANDARD CHARTERED BI S.A.

000 997 185 BCO BM&F S.A. 012 865 507 THECA S.A. CFI

001 023 570 BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 013 009 717 BCO DO EST. DE SE S.A.

001 181 521 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 013 059 145 DIDIER LEVY BCO DE CAMBIO S.A.

001 522 368 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 013 636 030 BCO EUROINVEST S.A.-EUROBANCO

001 540 541 BCO BEG S A 014 388 334 PARANA BCO S.A.

001 701 201 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 015 114 366 BCO BBM S.A.

002 038 232 BANCOOB 015 163 587 DESENBAHIA AG FOMENTO BAHIA SA

002 318 507 BCO KEB DO BRASIL SA 015 173 776 BCO CAPITAL S.A.

002 801 938 BCO MORGAN STANLEY S.A. 017 184 037 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

002 977 348 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 017 351 180 BCO TRIANGULO S.A.

002 992 446 BCO CNH CAPITAL S.A. 021 594 726 BCO ROYAL DE INVESTIMENTO S.A.

003 323 840 BCO ALFA S.A. 027 937 333 BCO BRJ S.A.

003 502 961 BCO PSA FINANCE BRASIL S.A. 028 127 603 BCO BANESTES S.A.

003 532 415 BANCO CR2 028 145 829 BCO DES. DO ES S.A.

003 609 817 BCO CARGILL S.A. 028 157 204 BCO SANTOS NEVES S/A

003 634 220 BCO HONDA S.A. 028 195 667 BCO ABC BRASIL S.A.

004 095 983 BCO ABB S.A. 029 030 467 DRESDNER BANK BRASIL S.A. BM

004 184 779 BCO IBI S.A. - BM 030 131 502 BANCO UBS

004 332 281 GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A 030 280 184 BOREAL DTVM S.A.

004 562 120 BCO BEA S.A. 030 306 294 BANCO UBS PACTUAL

004 866 275 BCO STANDARD INV S.A. 030 723 886 BCO MODAL S.A.

004 902 979 BCO DA AMAZONIA S.A. 031 265 903 BCO ICATU S.A.

004 913 711 BCO DO EST. DO PA S.A. 031 516 198 BCO ITAÚ-BBA S.A.

005 040 481 BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL 031 597 552 BCO CLASSICO S.A.

006 271 464 BANCO BBI 031 880 826 BCO GUANABARA S.A.

006 833 131 BCO DO EST. DO PI S.A. 031 895 683 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

007 196 934 BCO BEC S.A. 032 062 580 BCO CREDIT SUISSE (BRASIL)

007 207 996 BCO FINASA BMC S.A. 032 254 138 BCO BVA S.A.

007 237 373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 033 042 151 BCO LA NACION ARGENTINA

007 441 209 BANCO MONEO S.A. 033 066 408 BCO ABN AMRO REAL S.A.

007 450 604 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 033 124 959 BCO RURAL S.A.

007 656 500 BCO KDB BRASIL 033 132 044 BCO CEDULA S.A.

007 679 404 BANCO TOPÁZIO S.A. 033 140 666 BANKBOSTON ADMINISTRAÇÃO

008 357 240 BCO CSF S.A. 033 349 358 BCO CACIQUE S.A.

009 093 352 PARAIBAN - BANCO DA PARAIBA SA 033 466 988 BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A.

009 274 232 NATIXIS BRASIL S.A. BM 033 479 023 BCO CITIBANK S.A.

009 391 857 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 033 588 252 BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A
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Anexo 1 (Continuação):Amostra de bancos incluídos no cálculo da estatística-H

CNPJ NOME DO BANCO CNPJ NOME DO BANCO

033 603 457 BANCO RODOBENS 060 518 222 BCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO

033 644 196 BCO FATOR S.A. 060 701 190 BCO ITAU S.A.

033 657 248 BNDES 060 746 948 BCO BRADESCO S.A.

033 700 394 UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. 060 814 191 BCO MERCEDES-BENZ S.A.

033 852 567 BANCO HSBC S.A. 060 850 229 BCO PECUNIA S.A.

033 857 830 BCO OPPORTUNITY S.A. 060 889 128 SOFISA

033 870 163 BCO ALVORADA S.A. 060 942 638 BCO SUDAMERIS BRASIL S/A

033 876 475 BCO PROSPER S.A. 061 024 352 BCO INDUSVAL S.A.

033 877 150 STERLING PART. E EMPR. 061 033 106 BPN BRASIL BM S.A.

033 884 941 BANIF BRASIL 061 065 421 BCO MERCANTIL DE SP

033 922 188 BANK AMERICA-LIBERAL (BCO MUL) 061 088 183 BCO WESTLB BRASIL S.A.

033 923 111 BCO BRASCAN S.A. 061 146 577 BCO BARCLAYS S.A.

033 923 798 BCO MÁXIMA S.A. 061 182 408 BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.

034 098 442 BANCO CITICARD 061 186 680 BCO BMG S.A.

034 111 187 BES INVEST.BRASIL S.A. - BI 061 190 658 BCO FIAT S.A.

034 270 520 BANCO IBM S.A. 061 348 538 BCO FICSA S.A.

038 486 817 BCO DES. DE MG S.A. 061 377 677 BCO CIDADE S.A.

039 114 764 PEBB 061 411 633 BCO EST SAO PAULO S.A. BANESPA

040 429 946 BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 061 533 584 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL

042 593 459 BCO FRANCES INTERNAC BRASIL SA 061 535 100 BCO ZOGBI S.A.

043 073 394 BCO NOSSA CAIXA S.A. 062 073 200 MERRILL LYNCH - BM S.A.

043 717 511 BANCO MORADA S.A 062 136 254 BCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

043 818 780 BCO COMMERCIAL INVESTMENT TRUS 062 144 175 BCO PINE S.A.

044 189 447 BCO LA PROVINCIA DE B AIRES 062 153 721 BCO PORTO SEGURO S.A.

045 246 410 BCO EQUITY DE INVESTIMENTO SA 062 232 889 BCO DAYCOVAL S.A

045 283 173 BBVA BRASIL BCO INVEST 062 237 425 BANCO FIDIS

046 518 205 JPMORGAN CHASE BANK 062 331 228 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO

048 795 256 BCO LEMON S.A 062 421 979 BCO GE CAPITAL S.A.

049 336 860 ING BANK N.V. 068 900 810 BCO RENDIMENTO S.A.

050 290 345 UNION-BRASIL S.A. ADM BENS PART 069 141 539 BCO CREDIBEL S.A.

050 585 090 BCO SCHAHIN S.A. 071 027 866 BANCO BONSUCESSO S.A.

051 938 876 BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY 074 828 799 NBC BANK BRASIL S. A.

054 403 563 BCO ARBI S.A. 075 647 891 BCO CALYON S.A.

056 077 217 BCO TENDENCIA S.A. 078 626 983 BCO VR S.A.

057 839 805 BCO TRICURY S.A. 078 632 767 BCO OURINVEST S.A.

058 017 179 BCO VOLVO BRASIL S.A. 080 271 455 BCO MAXINVEST S.A.

058 160 789 BCO SAFRA S.A. 083 876 003 BCO DO EST. DE SC S.A.

058 257 619 BCO SANTOS S.A. 090 400 888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

058 497 702 BCO INTERCAP S.A. 090 731 688 BCO FORD S.A.

058 616 418 BCO FIBRA S.A. 091 669 747 FINANSINOS S.A. CFI

059 109 165 BCO VOLKSWAGEN S.A 091 884 981 BANCO JOHN DEERE S.A.

059 118 133 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 092 702 067 BCO DO EST. DO RS S.A.

059 274 605 BANCO GMAC 092 816 560 BCO REGIONAL DE DES DO EXT SUL

059 285 411 BCO PANAMERICANO S.A. 092 864 131 FICRISA AXELRUD S/A CFI

059 588 111 BCO VOTORANTIM S.A. 092 874 270 BCO A.J. RENNER S.A.

060 394 079 BCO ITAUBANK S.A. 092 894 922 BCO MATONE S.A.

060 419 645 BANCO BANKPAR

060 498 557 BCO TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASI
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Anexo 2: Testes de Wald para H=0 e H=1

H0: H=0 H0: H=1

Estatística F P-valor Estatística F P-valor

1T01 1.11 0.1036 114.65 0.0000 1.12 0.2918

2T01 0.75 0.1741 18.31 0.0000 2.14 0.1462

3T01 1.09 0.1030 113.02 0.0000 0.84 0.3608

4T01 0.84 0.1381 36.75 0.0000 1.39 0.2409

1T02 0.95 0.1227 59.81 0.0000 0.17 0.6782

2T02 0.74 0.1735 18.02 0.0000 2.31 0.1318

3T02 0.58 0.2440 5.59 0.0200 3.01 0.0860

4T02 0.41 0.3125 1.73 0.1921 3.56 0.0622

1T03 0.27 0.3453 0.62 0.4340 4.45 0.0374

2T03 0.15 0.3085 0.22 0.6369 7.66 0.0068

3T03 0.00 0.2918 0.00 0.9917 11.82 0.0009

4T03 0.27 0.2375 1.25 0.2662 9.56 0.0026

1T04 0.92 0.1141 65.35 0.0000 0.46 0.4998

2T04 0.94 0.1006 88.14 0.0000 0.30 0.5819

3T04 1.08 0.0784 188.18 0.0000 0.92 0.3389

4T04 0.97 0.1075 80.67 0.0000 0.10 0.7493

1T05 0.98 0.0974 101.46 0.0000 0.04 0.8477

2T05 0.82 0.1297 40.26 0.0000 1.87 0.1745

3T05 0.65 0.2939 4.85 0.0300 1.44 0.2327

4T05 0.72 0.2505 8.30 0.0049 1.24 0.2688

1T06 0.58 0.2212 6.92 0.0099 3.57 0.0615

2T06 0.13 0.3242 0.16 0.6935 7.23 0.0084

3T06 0.69 0.1889 13.35 0.0004 2.69 0.1044

4T06 0.00 0.2801 0.00 0.9933 12.81 0.0005

1T07 0.96 0.1005 92.03 0.0000 0.13 0.7197

2T07 1.02 0.1124 82.98 0.0000 0.05 0.8317

3T07 0.84 0.1526 30.29 0.0000 1.10 0.2963

4T07 0.89 0.1357 43.32 0.0000 0.62 0.4326

1T08 0.60 0.1946 9.57 0.0026 4.18 0.0435

2T08 0.93 0.1158 64.49 0.0000 0.37 0.5448

3T08 0.46 0.2649 3.03 0.0848 4.13 0.0448

4T08 0.28 0.3135 0.82 0.3671 5.22 0.0245

1T09 0.04 0.3961 0.01 0.9216 5.88 0.0171

2T09 0.68 0.1575 18.72 0.0000 4.09 0.0459

3T09 0.38 0.2464 2.36 0.1278 6.36 0.0133

4T09 0.87 0.1221 50.57 0.0000 1.16 0.2842

1T10 0.77 0.1607 22.70 0.0000 2.12 0.1482

2T10 1.21 0.0923 171.66 0.0000 5.12 0.0258

3T10 0.91 0.1269 51.23 0.0000 0.52 0.4724

4T10 0.88 0.1485 35.29 0.0000 0.63 0.4285

1T11 0.79 0.1674 22.32 0.0000 1.56 0.2145

2T11 0.85 0.1746 23.65 0.0000 0.75 0.3897

3T11 0.90 0.2032 19.56 0.0000 0.25 0.6181

4T11 0.66 0.1915 11.84 0.0009 3.17 0.0778

1T12 0.62 0.1957 10.12 0.0019 3.72 0.0567

2T12 0.38 0.2155 3.08 0.0822 8.32 0.0048

3T12 0.38 0.2156 3.04 0.0845 8.38 0.0047

4T12 0.85 0.1373 38.27 0.0000 1.20 0.2755

Para a correção da heteroscedasticidade, utilizou-se a matriz de variância-covariância de White

Hachurado: rejeita a hipótese nula a 5% de significância.

Fonte: Elaboração própria

Período H
Desvio 

Padrão



44 
 

 

Anexo 3: Teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF) de raiz unitária

Amostra de jan/09 a dez/11 Bancos Públicos Bancos Privados Maiores Bancos Privados Menores

Variáveis em nível

PF: Cheque Especial -2.4343 (0.3613) / 19 -3.037 (0.1228) / 6 -2.6548 (0.2561) / 10

PF: Outros Bens -3.3344 (0.0615) / 17 -3.1719 (0.0221**) / 17 -3.9363 (0.0019*) / 7 

PF: Veículos Automotores -2.431 (0.363) / 19 -0.2894 (0.5816) / 19 0.1371 (0.7254) / 19

PJ: Conta Garantida -2.6726 (0.0793) / 15 -2.3976 (0.3805) / 19 -2.1884 (0.2108) / 18

PJ Desconto de Duplicatas -3.5167 (0.0078*) / 15 -3.0019 (0.0352**) / 15 -2.1211 (0.2365) / 10

PJ: Capital de Giro -3.5534 (0.007*) / 15 -3.0407 (0.0317**) / 15 -3.4808 (0.0088*) / 5 

Variáveis na primeira diferença

PF: Cheque Especial -5.5038 (0*) / 18 -12.6913 (0*) / 5 -11.1587 (0*) / 9 

PF: Outros Bens -9.4595 (0*) / 16 -9.7205 (0*) / 19 -10.3337 (0*) / 16

PF: Veículos Automotores -9.6438 (0*) / 19 -9.2987 (0*) / 19 -9.4323 (0*) / 19

PJ: Conta Garantida -9.3537 (0*) / 19 -6.972 (0*) / 18 -10.1026 (0*) / 17

PJ Desconto de Duplicatas -8.6533 (0*) / 19 -10.8691 (0*) / 14 -10.74 (0*) / 9 

PJ: Capital de Giro -8.5292 (0*) / 19 -10.0026 (0*) / 15 -9.3033 (0*) / 15

Amostra de jan/12 a abr/13 Bancos Públicos Bancos Privados Maiores Bancos Privados Menores

Variáveis em nível

PF: Cheque Especial -2.0718 (0.0369**) / 8 -3.8035 (0.0175**) / 8 -2.9112 (0.0451**) / 5 

PF: Outros Bens -2.8048 (0.1966) / 7 -4.1836 (0.0008*) / 5 -3.2165 (0.0199**) / 7 

PF: Veículos Automotores -1.7087 (0.0829) / 8 -2.596 (0.0093*) / 10 -2.3571 (0.1549) / 5 

PJ: Conta Garantida -1.6868 (0.0867) / 16 -5.6894 (0*) / 7 -6.5513 (0*) / 9 

PJ Desconto de Duplicatas -1.6524 (0.093) / 11 -2.4447 (0.0143**) / 15 -3.8879 (0.0136**) / 6 

PJ: Capital de Giro -2.2369 (0.1937) / 16 -2.3449 (0.1586) / 10 -3.6567 (0.0267**) / 5 

Variáveis na primeira diferença

PF: Cheque Especial -5.3077 (0*) / 7 -7.7544 (0*) / 16 -12.9917 (0*) / 4 

PF: Outros Bens -5.0977 (0*) / 5 -8.3265 (0*) / 10 -7.1564 (0*) / 6 

PF: Veículos Automotores -5.2388 (0*) / 7 -6.3986 (0*) / 9 -10.5877 (0*) / 4 

PJ: Conta Garantida -9.3956 (0*) / 16 -9.1356 (0*) / 16 -7.9937 (0*) / 14

PJ Desconto de Duplicatas -4.0501 (0.0001*) / 10 -6.8906 (0*) / 14 -8.0336 (0*) / 5 

PJ: Capital de Giro -2.8799 (0.004*) / 15 -8.4259 (0*) / 9 -10.1348 (0*) / 4 

Fonte: Elaboração própria

* Indica que o resultado é significante a 1% de significância; ** Significante a 5% de significância; Os números em parenteses

representam o p-valor associado à estatística do teste ADF, enquanto que os números após a barra (/) correspondem ao número

ótimo de defasagens, determinado pelo critério Akaike. Constante e termo de tendência incluídos apenas quando significativos.


