
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GILMAR ALVES LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREÇO DAS COMMODITIES IMPORTA? 

Eficiência operacional dos bancos brasileiros e a queda recente nos preços das commodities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017  



GILMAR ALVES LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREÇO DAS COMMODITIES IMPORTA? 

Eficiência operacional dos bancos brasileiros e a queda recente nos preços das commodities 

 

 

 
Dissertação apresentada à Escola de Economia de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

 

 

 
Orientador: Prof. Dr. Klênio de Souza Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, Gilmar Alves. 

     Os preços das commodities importam? Eficiência operacional dos bancos brasileiros e 

a queda recente nos preços das commodities / Gilmar Alves Lima - 2017. 

     74 f. 

 

     Orientador: Klênio de Souza Barbosa 

     Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 

 

     1. Produtos primários. 2. Mercados financeiros futuros. 3. Bancos - Brasil. I. Barbosa. 

II. Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. III. Título. 

 

 

CDU 336.71 

 

 

  



 

GILMAR ALVES LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREÇO DAS COMMODITIES IMPORTA? 

Eficiência operacional dos bancos brasileiros e a queda recente nos preços das commodities 

 

 

 
Dissertação apresentada à Escola de Economia de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como 

requisito para obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

 

 

Data de aprovação: 

 

 

_____/_____/_______ 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Klênio de Souza Barbosa (Orientador) 

FGV-EESP 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Lucas Pedreira do Couto Ferraz 

FGV-EESP 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Anderson Mutter Teixeira 

UNB 



AGRADECIMENTOS 

 

 

É difícil colocar em palavras a gratidão que tenho por todos que, de alguma forma, 

participaram de mais esta etapa da minha vida. No entanto não poderia deixar de agradecer 

primeiramente a Deus por ter me dado força do início ao fim desta jornada. Agradeço à minha 

mãe e toda a minha família pelo carinho e apoio que me deram mesmo morando distantes. 

Agradeço ao Prof. Klênio Barbosa por todos os ensinamentos e questionamentos que auxiliaram 

na conclusão deste trabalho. Sou grato também a todos os meus colegas de classe pela parceria 

em diversos momentos do curso. Agradeço também a todos os professores do MPE e 

funcionários da FGV-SP. 

Agradeço especialmente à minha namorada, Raiana Teixeira, por todo carinho, 

compreensão e força que fizeram grande diferença em todos os momentos.  



 

RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta o efeito da queda recente nos preços das commodities, ocorrida a partir 

de março de 2014, sobre o nível de eficiência dos bancos brasileiros. A partir dessa relação, 

objetiva-se verificar se, de um modo geral, os choques adversos tendem a tornar os bancos mais 

eficientes, dadas as restrições que eles impõem. Para essa investigação, foram coletados dados 

dos conglomerados e instituições financeiras independentes (exceto bancos de 

desenvolvimento) brasileiros durante o período de março de 2011 a setembro de 2016. Para 

verificar a exposição a commodities nesse período, foi utilizada a parcela do ativo ponderado 

pelo risco (Risk Weighted Assets - RWA) referente às exposições sujeitas à variação dos preços 

das commodities (RWACOM). Os resultados indicam que a queda recente nos preços das 

commodities não influenciou no ganho ou perda de eficiência dos bancos brasileiros. 

 

Palavras-chave: eficiência bancária, choques adversos, queda nos preços das commodities, 

exposição a commodities. 

  



ABSTRACT 

 

 

This work analyzes the effect of the recent drop in commodity prices, starting from march 2014, 

on the level of efficiency of Brazilian banks. The core target of this paper is to observe whether, 

in general, adverse shocks tend to make banks more efficient due to the restrictions that these 

situations impose. For this investigation, it was necessary to collect the data from the Brazilian 

conglomerates and independent financial institutions (except for development banks) from 

March 2011 to September 2016. The Risk Weighted Assets - RWA related to the exposure due 

to the variation of commodity prices (RWACOM) were used to ascertain the exposure to 

commodities throughout this time. The results indicate that the recent drop in commodity prices 

did not influence the gain or loss of efficiency of Brazilian banks more exposed to price 

changes. 

 

Keywords: banking efficiency, adverse shocks, drop in commodity prices, commodity 

exposure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, devido à grande relevância na matriz de produção e pauta de exportações, as 

commodities minerais e agrícolas (com destaque para esta última) sempre tiveram grande 

influência no arranjo micro e macroeconômico do país. Desde meados do século XVIII, quando 

teve início a produção do café nas terras brasileiras, o país tem sofrido grandes transformações 

provenientes da produção e comercialização de commodities. Assim, mesmo setores não 

diretamente ligados à produção destas mercadorias são atingidos de alguma maneira pelas 

variações nos seus preços. 

O aumento do setor primário em relação aos demais deu início a um longo processo de 

alocação de recursos entre eles. Os ganhos provenientes da produção e comercialização de 

produtos agrícolas implicam na necessidade do rearranjo de alguns setores da indústria 

comercio e prestação de serviços para absorve-los.  

Trazendo a discussão para um período mais recente da economia agrícola brasileira, 

Bustos; Garber e Ponticelli (2015) e Bustos; Caprettini e Ponticelli (2016) estudaram a alocação 

de capital do setor agrícola provenientes do ganho de produtividade promovido pela adoção de 

uma nova tecnologia na produção de soja. A permissão da adoção da soja geneticamente 

modificada nas plantações fez com que os níveis de produção desta commodity atingisse 

patamar e importância semelhantes à ocorrida com a produção do café. O aumento dos lucros 

derivados desta nova tecnologia, segundo os autores, implicou em um maior desenvolvimento 

econômico das regiões onde esta foi adotada, com o aumento da disponibilidade de crédito 

também para o setor industrial e de serviços. 

Dada a sua notória relevância para a economia brasileira e a sua capacidade de promover 

o desenvolvimento dos outros setores, avaliar o impacto das variações nos preços das 

commodities sobre setores não agrícolas torna-se um aspecto de significativa importância. 

Nota-se que, de alguma maneira, mesmo setores não diretamente ligados à produção dessas 

mercadorias (como é o caso dos Bancos, via aumento do crédito ao setor e demais setores 

impactados pelo crescimento da produção) podem ter seu desempenho influenciado pelo 

comportamento dos preços das commodities no mercado interno e/ou externo. Assim, surge a 

questão central do presente trabalho: as variações nos preços das commodities influenciam os 

níveis de eficiência das firmas? Mais especificamente: influenciam nos níveis de eficiência de 

um nicho específico de firma como os Bancos? 
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Certamente, uma das questões centrais em economia diz respeito à eficiência da firma. 

Devido ao impacto direto e indireto que elas têm sobre a sociedade é desejável que apresentem 

níveis maiores de eficiência técnica e alocativa. Portanto, a identificação e compreensão dos 

seus determinantes bem como os obstáculos para que ela aconteça assumem papel de grande 

relevância. No que diz respeito aos obstáculos, existe na literatura econômica algum consenso 

sobre algumas das causas internas à firma que culminam na perda de eficiência. Cyert e March 

(1963) já explicitavam problemas relacionados à grande dificuldade de unificação de objetivos 

entre a firma e os indivíduos tendo em vista a maximização de resultados positivos, na 

perspectiva da teoria clássica da firma. 

Nesta mesma linha, Leibenstein (1966) identificou que, de fato, a eficiência da firma 

pode ser explicada considerando-se fatores que estão fora do escopo da simples alocação dos 

seus insumos. Estes fatores não diretamente identificáveis, por este motivo, foram denominados 

Eficiência-X. 

Em particular, o presente trabalho busca contribuir para as discussões sobre a eficiência 

de um nicho específico de firmas, os bancos, colocando em questão se houve ganho de 

eficiência operacional dos bancos brasileiros devido, a queda geral nos preços das commodities 

iniciada no ano de 2014. No entanto, mesmo com os preços de praticamente todas commodities 

em queda, o país presenciou, no mesmo período, uma significativa depreciação da moeda de 

cerca de 60% entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015. Com isso, devido à relevância dessas 

mercadorias na pauta de exportação brasileira, a queda nos preços acabou sendo parcialmente 

atenuada.  

Para a avaliar se, de fato, esta queda nos preços influenciou o nível de eficiência bancária 

foram analisados dados trimestrais compreendendo o período entre março de 2011 a setembro 

de 2016 de 125 bancos brasileiros (conglomerados e instituições independentes, exceto bancos 

de desenvolvimento). Para esta investigação os bancos foram separados entre grupo de 

tratamento e controle, representados pelos bancos expostos e não expostos às variações nos 

preços das commodities, respectivamente. A exposição aos preços foi medida através da parcela 

do ativo ponderada pelo risco (Risk Weithed Assets - RWA) relativa à variação nos preços das 

commodities (RWACOM). Os bancos que possuíam alguma exposição no primeiro trimestre de 

2014 foram considerados como expostos, o mesmo grupo de bancos foi avaliado no período de 

2015 a 2016. Além disso, a série de informações foi dividida (por meio de variáveis binárias) 

em três períodos distintos. Considerando-se o ano de 2014 como sendo o de maior exposição à 
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queda nos preços das commodities, a série foi dividida entre antes, durante e depois deste 

período. 

Para captar a relação entre esta exposição e os níveis de eficiência dos bancos, foi 

empregado um modelo para a identificação do nível de eficiência de cada banco em cada 

período, o qual pode ser obtido a partir de uma função de produção ou função custo onde os 

níveis de eficiência representam, respectivamente, à melhor utilização dos insumos e a 

economia de custos. Os níveis de eficiência de cada banco e trimestre foram utilizados para 

avaliar se o choque adverso representado pela queda recente nos preços das commodities fez 

com que estas instituições se apresentassem mais eficientes no período de maior exposição, e 

se essa maior eficiência persistiu nos períodos posteriores a esta queda mais significativa nos 

preços. 

No presente trabalho, foi estimada uma função custo, seguindo a metodologia 

implementada por Battese e Coelli (1992). Este custo representado pelo somatório das despesas 

com pessoal; despesas administrativas; e o resultado (positivo ou negativo) entre as contas 

contábeis classificadas como outras receitas operacionais e outras despesas operacionais. Neste 

custo foram desconsideradas as despesas com intermediação financeira pelo fato destas não 

estarem estritamente relacionadas à tomada de decisão do gestor como estão as demais 

despesas. 

A partir da estimação desta função de custo, foram aferidos os níveis de eficiência 

operacional (em termos de economia de custo) de cada banco em cada trimestre. Esta eficiência 

se dá pela relação entre o custo de um banco eficiente e um banco com algum grau de 

ineficiência. Dado que o custo do primeiro será sempre menor que o do segundo devido à sua 

maior eficiência, esta variável assume valores entre 0 e 1, em que bancos com um nível de 

eficiência próximo de 1 são mais eficientes. O inverso ocorre para os bancos ineficientes. 

Com base na amostra de bancos brasileiros, foram desenvolvidas duas estratégias de 

investigação. A primeira, utilizando-se da estimação por máxima verossimilhança, e a segunda 

– a partir da detecção de correlação serial entre os resíduos da primeira estimação - por mínimos 

quadrados generalizados factíveis1 (feasible generalized least squares). Os resultados das duas 

estratégias demonstram que a eficiência dos bancos brasileiros não foi influenciada positiva ou 

negativamente pela queda recente nos preços das commodities. Os resultados são os mesmos 

considerando-se a simples exposição (exposto e não exposto) ou mesmo o seu valor. 

                                                           
1 Tradução minha a partir de Wooldridge (2002). 
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Contando com essa introdução, este trabalho está dividido em oito capítulos. O capítulo 

2 apresenta aspectos da literatura relacionada à eficiência da firma e à eficiência bancária. O 

capítulo 3 apresenta a metodologia e modelagem da investigação em questão. O capítulo 4 

apresenta a descrição das informações e dados utilizados. O capítulo 5 apresenta o modelo 

empírico. O capítulo apresenta 6 os resultados principais. E, por fim, o capítulo 8 apresenta as 

conclusões.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A seguir serão apresentados aspectos e trabalhos importantes relacionados à eficiência 

da firma num contexto geral, em seguida a eficiência bancária será derivada deste contexto com 

destaque para os estudos sobre a eficiência dos bancos brasileiros e seus principais 

determinantes. Logo em seguida serão apresentados alguns trabalhos e dados relevantes para 

relacionar os bancos brasileiros ao mercado e preços das commodities. 

 

2.1 EFICIÊNCIA DA FIRMA 

 

A expectativa de relacionar eventos adversos à eficiência da firma parte da percepção 

de que eles são capazes de libertar algum potencial subutilizado dos seus insumos e também de 

pressionar para que estes últimos passem a ser melhor alocados. 

Este e diversos outros questionamentos nessa linha de pensamento têm sido alvo de 

investigações desde os anos sessenta. Na percepção de Leibenstein (1966), existem meios de 

explicar o nível de eficiência das firmas considerando-se não apenas a eficiência na alocação 

dos insumos. Segundo ele, existem outros fatores que, por falta de uma definição precisa, e por 

estarem além da “simples” alocação eficiente de recursos, foram denominados Eficiência-X. 

Dentro dessa denominação estariam, por exemplo, incentivos produtivos provenientes de 

políticas de remuneração por resultado. 

Para Leibenstein (1966), os ganhos de eficiência relacionados à realocação de recursos 

são relativamente pequenos se comparados ao que poderia ser explorado em outro componente 

não diretamente observável da Eficiência-X como, por exemplo, a influência dos gestores2 na 

determinação da sua própria produtividade e na dos seus cooperados. Para o autor, a tomada de 

decisão da firma no que se refere à alocação de recursos tem um componente relevante 

relacionado a especificidades, até mesmo comportamentais, dos gestores e, portanto, é difícil 

imaginar a firma como sendo uma entidade que toma decisões alocativas ótimas ou subótimas 

apartadas das decisões dos seus gestores e dos fatores relevantes e não observados que podem 

influenciar estas decisões. 

Como exemplo do que ele denominou Eficiência -X, há o caso da mina de minério de 

ferro na cidade de Horndal, na Suécia de meados dos anos trinta, a qual passou a operar sem 

nenhum novo investimento em capital ou tecnologia, ocorrendo apenas dispêndios com 
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depreciação e reposição de máquinas e equipamentos. A despeito desse ambiente adverso, a 

produtividade do trabalho cresceu cerca de dois por cento ao ano durante os anos de 1930 a 

1945.3 Esse caso, segundo ele, é um exemplo claro de ganho de produtividade pura, ou seja, 

sem a interferência de outros fatores que não o fator trabalho. Isso corrobora a ideia de que “o 

desequilíbrio subótimo a despeito da tecnologia e utilização do estoque de capital existente é 

um aspecto profundamente importante sempre”. (LEIBENSTEIN, 1966, p. 8). 

Lazonick e Brush (1985) fizeram uma investigação profunda sobre a existência do que 

ficou conhecido como Efeito-Horndal (como referência ao episódio ocorrido na mina sueca). 

“A intensidade pela qual os trabalhadores irão trabalhar serão manifestações das suas respostas 

individuais ou coletivas a incentivos, tanto positivos quanto negativos, promovidos pelo 

gestor4” (LAZONICK; BRUSH, 1985, p. 7). 

Dentro dos fatores relacionados à Eficiência-X estão, por exemplo, os problemas de 

agência entre proprietários e gestores. Jensen e Meckling (1976) definiram este como sendo um 

dos principais obstáculos para que as firmas consigam maximizar seu valor, e que, portanto, 

seria necessário o desenho de contratos (explícitos ou implícitos) que diminuíssem o incentivo 

do agente em desviar do objetivo do proprietário.  

 

  

2.2 EFICIÊNCIA BANCÁRIA 

 

 

Berger et al. (1993) faz um paralelo entre a literatura relacionada à eficiência de 

instituições financeiras, a qual se divide basicamente entre a avaliação da eficiência relacionada 

a escala e escopo de produção, e a relacionada à Eficiência-X, a qual pode ser compreendida, 

além dos componentes explicitados por Leibenstein (1966), também como eficiência técnica e 

alocativa de cada instituição. 

Os autores verificaram que, a despeito da falta de consenso acerca da melhor 

metodologia para estabelecer uma medida de referência para Eficiência-X entre os bancos, esta 

                                                           
3 A mina de Horndal era apenas uma das diversas empresas da companhia Fagersta Stainless. Em todas as outras, 

o investimento em capital e tecnologia foi mantido normalmente, e o crescimento da produtividade do trabalho 

na companhia como um todo neste mesmo período foi de 4% ao ano. 
4 Tradução livre. No texto original, o autor, neste trecho, denomina enterprise manager, fazendo referência a 

indivíduo semelhante ao manager descrito em Leibenstein (1966) e na presente dissertação. 
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última tende a ser mais representativa para as instituições financeiras do que as medidas e 

eficiência relacionadas a escala e escopo.  

 Nesta mesma linha, Pi e Timme (1992) fizeram uma avaliação específica do impacto da 

estrutura de propriedade e controle dos bancos sobre os seus níveis de eficiência. Eles avaliaram 

diversas relações propriedade-controle e testaram como estas impactaram a eficiência dos 

bancos americanos entre os anos de 1988 e 1990. Os autores verificaram que, em bancos em 

que a presidência do conselho de administração e a presidência executiva são exercidas pelo 

mesmo agente, os níveis de eficiência são mais baixos, corroborando a verificação clássica 

(JENSEN; MECKLING, 1976; FAMA; JENSEN, 1983) de que a ausência de monitoramento 

(dado que o monitor e o monitorado são a mesma pessoa) permitiria a tomada de decisão 

descolada do objetivo de maximização do valor do banco. 

Portanto, é possível afirmar que os bancos têm um papel primordial para o bom 

funcionamento da economia e, consequentemente, é desejável que sejam mais eficientes (ou 

mais eficientes). Essa é uma das principais justificativas da existência de uma extensa literatura 

sobre o tema (SEALEY; LINDLEY, 1977; PI; TIMME, 1992; BERGER et al., 1993; BERG et 

al., 1992; BERG; KIM, 1994; ALLEN; RAI, 1996; BERGER, 1995; BERGER; HUMPHREY, 

1997; ALTUNBAS et al., 2000; TURATI, 2002). 

Os trabalhos sobre o tema debruçaram-se sobre diversos aspectos inerentes à eficiência 

bancária, desde a estrutura de propriedade sob a qual essas instituições são administradas, como 

demonstrado em Pi e Timme (1992), até a concentração da indústria. Berger (1995) identificou 

que, após controlar pela eficiência observada, é possível afirmar que a concentração de mercado 

faz com que a lucratividade dos bancos seja maior. Ou seja, segundo ele, há uma relação 

positiva entre concentração de mercado e eficiência bancária. Resultado semelhante ao 

encontrado por Berg e Kim (1994); no entanto, para estes últimos autores, a estrutura de 

mercado5 não pode ser avaliada separadamente da estrutura de controle do banco. 

Nos âmbitos macro e microeconômico, os bancos cumprem um papel primordial na 

alocação de recursos financeiros e na efetividade dos instrumentos de política econômica do 

governo, dada a sua representatividade socioeconômica. Em termos teóricos e práticos, um 

banco é apenas um agente cujo papel consiste em garantir fundos emprestáveis e receber 

depósitos do público em geral6 (FREIXAS; ROCHET, 2008). À primeira vista, esta definição 

                                                           
5 Para uma análise mais aprofundada sobre aspectos microeconômicos da estrutura de mercado, ver Demsetz (1973) 

e Peltzman (1977). 
6 Essa definição é também utilizada pelos Bancos Centrais para definir se determinada instituição é passível de ser 

submetida às regras gerais das instituições financeiras. Mais detalhes sobre essas definições em Freixas e Rochet 

(2008). 



19 

 

sugere uma simplicidade que, de fato, inexiste. Mesmo sendo uma das instituições mais 

reguladas e fiscalizadas, tivemos ao longo da história diversos episódios de falência bancária, 

que tiveram sérios impactos na alocação de recursos na economia. Esses episódios ocorreram 

em bancos isolados, por advento de alguma falha na regulamentação e/ou fiscalização das 

autoridades monetárias sobre uma instituição específica7 ou sobre o mercado bancário-

financeiro em geral, como foi o caso da crise do subprime em 2008. 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Como, por exemplo, o recente episódio do Banco Panamericano S.A., o qual deixou de fazer as devidas baixas 

contábeis dos créditos cedidos a outras instituições financeiras, fazendo com que os registros dos créditos nas 

instituições cessionárias se apresentassem diferentes do registrado no banco. Essa fraude bancária acabou 

culminando em mudanças significativas na legislação referente às cessões de créditos (Resoluções nº 3.533, de 

31/01/2008, e nº 3.895, de 29/07/2010) e na criação da C3 - Central de Cessão de Créditos, subórgão subordinado 

ao Banco Central do Brasil, responsável por validar os valores das negociações entre os cedentes e cessionários. 

Mais detalhes em http://www.bcb.gov.br, na seção Sistemas de liquidação de títulos; valores mobiliários; 

derivativos e câmbio. 
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2.3 EFICIÊNCIA DOS BANCOS BRASILEIROS 

 

 

Dadas as especificidades da economia brasileira e todos os recentes e relevantes 

acontecimentos externos e internos, é de extrema importância avaliar os determinantes, 

impactos e evolução da eficiência bancária no país. 

Sem grandes problemas quanto à afirmação, pode-se dizer que a economia brasileira se 

divide entre antes e depois do advento do Plano Real8. O sistema bancário, que até então se 

valia da instabilidade de preços, passou a apresentar sérios problemas de liquidez e solvência. 

Antes do Plano Real, a rentabilidade dos bancos estava diretamente relacionada às 

receitas operacionais derivadas do floating9 de recursos, dado que, a rápida desvalorização da 

moeda, permitia a cobrança de elevadas taxas para a correção monetária dos fundos 

depositados. Com isso, a simples captação de depósitos à vista e a atualização constate desses 

valores, geravam grandes volumes de receitas a um custo irrisório. 

Assim, em 1995, foi instituído o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer10), com o objetivo de assegurar a 

liquidez e solvência do Sistema e resguardar os recursos dos agentes depositantes. A partir desse 

advento, o Bacen tornou-se, além de órgão regulador e fiscalizador dos bancos, um dos 

principais promotores do crescimento e ganhos de eficiência observados no setor nos anos 

posteriores. No entanto, essa drástica mudança na forma de operação dos bancos deixou a 

indústria com nível de concentração cada vez maior ao longo dos anos. 

Nesta linha, Neto e Silva (2002) fazem uma abordagem específica das economias de 

escala e ganhos de eficiência dos bancos após o Plano Real. O ambiente bancário passou a 

apresentar algumas características não vistas anteriormente, tais como a redução do número de 

instituições (dadas as barreiras à entrada impostas direta e indiretamente pelo Proer), aumento 

da participação dos bancos com controle estrangeiro, diminuição significativa dos bancos 

públicos estaduais, e incorporações e transferência do controle acionário. 

Nesse ambiente, os autores buscaram identificar os níveis de eficiência dos bancos no 

período compreendido entre 1995 e 1999 e captar o quanto ela sofreu influência de aspectos 

                                                           
8 Excelente texto sobre as bases do Plano Real pode ser encontrado em O Milagre do Retenmark. Uma experiência 

bem sucedida com moeda indexada (disponível em https:// http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/rtm.pdf), do Prof. 

Dr. Gustavo Franco, o qual teve papel central na formulação e operacionalização do Plano Real, que por sua vez 

teve diversos aspectos derivados do gravíssimo problema inflacionário na Alemanha dos anos 20. 
9Recursos transitoriamente mantidos ou depositados em bancos, geralmente sem remuneração para o 

depositante/correntista (definição disponível no Glossário do Banco Central do Brasil). 
10 Instituído pela Resolução nº 2208, de 3 de novembro de 1995. 
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como porte do Banco, participação do capital próprio, tipo de controle (público ou privado), 

dentre outros. Alinhados aos resultados encontrados por Nakane (1999), os autores 

demonstraram que os Bancos de grande e pequeno porte são mais eficientes. Os primeiros 

justificados pela sua reputação, credibilidade e escala, e os últimos, pelo fato de serem mais 

restritos e, por isso, necessitarem de uma estrutura mais enxuta. 

Na abordagem feita por Fujiwara (2006), a partir da estimação da função de produção e 

função custo total dos bancos brasileiros para o ano de 2004, é demonstrada a relevância da 

consideração de variáveis que reflitam exposição ao risco dos bancos quando o intuito é avaliar 

a eficiência destes. Segundo os autores (constatação também feita por Nakane, 1999) 

desconsiderar esta exposição pode acarretar em analise inadequada sobre os níveis observados 

de eficiência dos bancos. 

Considerando a estrutura de mercado dos bancos frente à exposição destas instituições 

aos riscos inerentes a suas atividades, Araújo e Neto (2007) conseguiram mostrar uma relação 

positiva entre competição bancária e exposição a riscos.  Segundo os autores, o fato dos bancos 

operarem numa estrutura de mercado de concorrência monopolística implica em uma menor 

necessidade de exposição aos riscos. Ainda segundo eles, este é um sinal que a simples abertura 

de mercado para promover uma maior competição, pode gerar efeitos colaterais ao Sistema 

Financeiro Nacional. Neste ambiente, o cumprimento dos requisitos preconizados pelos 

Acordos de Basiléia, tornam-se de ainda mais importante. 

No trabalho feito por Ruiz, Tabak e Cajueiro (2008) os autores estimaram uma função 

custo para os bancos brasileiros no período de 1995 a 2005. Além da avaliação da eficiência 

por meio de dados provenientes de informações contábeis das instituições, como é comum na 

literatura sobre o tema, os autores incluíram dois indicadores macro prudenciais na estimação 

e determinação da eficiência. A taxa média de juros, representada pelo C-Bond, e a volatilidade 

média do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Os resultados encontrados pelos 

autores sugerem que a inclusão destas variáveis nos modelos tradicionais, contribuem para a 

estimação e determinação da eficiência bancária.   

Tecles e Tabak (2010) avaliaram a influência do porte dos bancos que operavam no 

Brasil entre os anos 2000 e 2007 e os níveis de ineficiência de custo observados. Corroborando 

com os resultados encontrados por Nakane (1999) e Araújo e Neto (2007) eles também 

encontraram resultados que sugerem que bancos de grande porte são mais eficientes em relação 

àquele com porte mediano. Segundo os autores, estes resultados explicam o processo de 

concentração bancária ocorrido no país ao longo dos anos. 
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2.4 POR QUE O PREÇO DAS COMMODITIES IMPORTA? 

 

 

Historicamente, o Brasil sempre foi um dos principais países do mundo em termos de 

produção e exportação de commodities, principalmente agrícolas. No início dos anos 2000, os 

preços das commodities iniciaram um período de intensa elevação em relação ao patamar no 

qual se apresentavam nas décadas anteriores11. Essa elevação de preços teve relação direta com 

o aumento do consumo mundial e com as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

dos países emergentes, com destaque para a China. Como efeito deste crescimento, dada a 

posição privilegiada do Brasil na produção de commodities agrícolas e metálicas, o país obteve 

níveis de exportação e consequente superávit comercial até então não observados. 

No entanto, o que se observou a partir do primeiro trimestre de 2014 foi um cenário 

completamente diferente, com uma queda generalizada nos preços das commodities no mercado 

internacional. Com destaque para o barril do petróleo que apresentava-se em um patamar 

de104,51 USD ao final de 2013 passando para12 51,57 USD no primeiro trimestre de 2015. No 

entanto, na contramão deste comportamento dos preços, a moeda norte-americana atingiu 

patamares históricos neste mesmo período. No primeiro trimestre de 2014 a cotação de venda 

da moeda estava em 2,263 BRL e ao final de 2015 apresentava-se a 3,905 BRL, segundo dados 

do Bacen. Esta depreciação de cerca de 70% na moeda brasileira atenuou a queda nos preços 

das commodities.  

  

                                                           
11 Para uma ótima abordagem sobre o este período de alta nos preços, ver Prates (2007). 
12 O menor valor ainda seria atingido no primeiro trimestre de 2016 onde o preço do barril do petróleo chegou a 

32,72 USD, segundo dados do Banco Mundial. 
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Gráfico 1 – Evolução do CRB INDEX diário 

 

Fonte: Bloomberg 

Nota: Dados diários do CRB Index desenvolvido pela Thomson Reuters. O índice é 

composto por 19 commodities agrícolas, metais e de energia. 

 

Nota-se pelo Gráfico 1 que, de fato, houve um movimento de queda nos preços, em 

Dólares Americanos, das principais commodities. No entanto, considerando-se os preços em 

Reais verifica-se que o movimento de queda foi parcialmente atenuado.  

Segundo Banco Mundial (2015a) a queda recente nos preços do barril de petróleo -  

diferentemente dos movimentos ocorridos nas quedas de preços anteriores, motivadas pela 

Guerra do Golfo, no início dos anos 90 e pela crise financeira mundial de 2008-2009 – deve-

se, principalmente por fatores relacionados à oferta. Segundo relatório da instituição, novas 

descobertas e novas tecnologias de produção provenientes pelos Estados Unidos provocaram 

um aumento significativo na oferta mundial do petróleo cru. Em contrapartida a esse 

movimento, a Organização dos Países13 Exportadores de Petróleo (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries – OPEC), tendo em vista a manutenção da sua participação de 

mercado, abriram mão da estratégia de controle de preços adotada até a ocorrência deste 

movimento por parte dos EUA. 

No que diz respeito às commodities agroindustriais e metálicas a queda nos preços está 

diretamente relacionada à diminuição do ritmo de crescimentos dos países emergentes, com 

grande destaque para a China, que, segundo Banco Mundial (2015b), atingiu cerca de 50% do 

consumo mundial de metais e carvão mineral no auge do seu crescimento ocorrido no início 

                                                           
13 Fazem parte da Organização os seguintes países: Arábia Saudita, Argélia, Angola, Catar, Emirados Árabes, 

Equador, Gabão, Iran, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria e Venezuela. 
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dos anos 2000. O crescimento do PIB em países emergentes como China e Índia, tendem a 

aumentar relativamente mais a demanda por commodities metálicas e de energia em 

comparação com a demanda por commodities agroindustriais. Adicionalmente, a instituição 

explicita o fato que o consumo médio per capta de alimentos nesses dois países já se encontra 

em patamares comparáveis com a média mundial. Portanto, as pressões ocorridas sobre os 

preços das commodities agroindustriais tendem a ser cada vez menores, assim como o 

crescimento populacional. 
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Gráfico 2 – Relação entre o consumo das principais commodities na China e Índia (em 

percentual do total do consumo mundial) 

 

Fontes: Banco Mundial, BP Statistical Review of World Energy, World Bureau of Metals Statistics, Ministério da 

Agricultura dos Estados Unidos da América. 

Nota1: Pro. Ind. é uma abreviação para Produção Industrial.  

Nota2: Energia Primária consiste em Petróleo Cru, Gás Natural, Carvão Mineral, Energia Nuclear, Energia 

Hidroelétrica e Energias renováveis, todas elas medidas em toneladas equivalentes de Petróleo. 

 

Para a economia como um todo, a relevância das variáveis relacionadas às commodities 

é notável. No entanto, decompor o impacto dos choques exógenos sobre elas em termos 

microeconômicos requer maior cuidado para que seja possível fazer alguma afirmação sobre os 

seus efeitos, como é a proposta do presente trabalho, a saber, relacionar a queda recente nos 

preços das commodities e a eficiência dos bancos. 

Como observado por Kinda et al. (2016, p. 5), 

Adverse commodity price shocks can also contribute to financial fragility 

through various channels. First, a decline in commodity prices in commodity-

dependent countries results in reduced export income, which could adversely 

impact economic activity and agents’ (including governments) ability to meet 

their debt obligations, thereby potentially weakening banks’ balance sheets. 

Neste contexto, os bancos participam ativamente do processo de expansão e contração 

do mercado de commodites no país, seja no âmbito macroeconômico - dada a sua importância 

histórica neste mercado – ou microeconômico, como apresentado por Bustos; Garber e 

Ponticelli (2015) e Bustos; Caprettini e Ponticelli (2016). Os autores demonstraram que a 

introdução de uma nova tecnologia de produção, com a utilização da soja geneticamente 
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modificada, promoveu o aumento da lucratividade das lavouras. Os maiores lucros 

proporcionaram uma maior alocação destes recursos a outros setores da economia. Eles também 

identificaram que houve um significativo amento na oferta de crédito a diversos setores das 

regiões onde a tecnologia foi adotada.  

A participação dos bancos no mercado de commodities é captada operacionalmente pelo 

nível de exposição ao risco que têm seus ativos devido à quantidade e valores das mercadorias 

em sua carteira. Em termos regulamentares, esta exposição faz parte do risco de mercado total 

apresentado pelo banco apresentado pelo banco em determinado período. 

Em relação ao risco de crédito, o risco de mercado e seus componentes, à primeira vista, 

podem parecer pouco relevantes. No entanto, como será detalhado na próxima seção, a visão 

que se tinha sobre estes riscos mudou drasticamente com a implantação dos Acordos de Basiléia 

II e Basiléia III. O Gráfico 3 demonstra a composição do RWA total dividido entre risco de 

crédito, risco de mercado (sendo composto pela soma dos itens mencionados anteriormente) e 

risco operacional. 
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Gráfico 3 - Composição do RWA total em março de 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Bacen. 

Nota1: Risco de Mercado = Risco de Commodities + Risco de Juros + Risco de Ações + Risco de 

Câmbio. 

 

A mudança prevista pelos acordos buscou, essencialmente, mitigar os riscos de contágio 

da exposição ao risco de mercado dos bancos à economia real. 

Um dos itens do risco de mercado é o que se refere à exposição às variações nos preços 

das commodities. Variações estas provenientes o livre comercio e negociação destas 

mercadorias.  

 O Gráfico 5 demonstra a composição do risco de mercado dos bancos presentes na 

amostra do presente trabalho. Nota-se que houve um aumento de cerca de 4 pontos percentuais 

no valor dos ativos ponderados pelo risco de commodities entre o primeiro trimestre de 2014 e 

o primeiro trimestre de 2015.  
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Gráfico 4 - Composição do risco de mercado dos bancos brasileiros  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Bacen. 

 

Além da exposição à commodities em termos de valores, é importante verificar também 

a relação entre esta exposição e o patrimônio de referência exigido. Esta relação demonstra a 

capacidade do banco em fazer frente às variações nos preços das mercadorias em suas carteiras. 

 Nota-se que, assim como ocorre com a exposição ao risco de crédito, os bancos não 

necessitam manter um patrimônio de referência para fazer frente a todos o risco de commodities.  

 Pelas regras dos Acordos de Basiléia, os bancos devem manter cerca de 15% do 

patrimônio de referência para fazer frente a todos os riscos dos seus ativos. Nota-se pelo Gráfico 

5 que apenas uma instituição tem cerca de 84% do seu patrimônio de referência comprometido 

com o a exposição ao risco de commodities do que tem de patrimônio de referência. 
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Gráfico 5 ‒ Exposição ao risco de commodities em relação ao PR em março de 2014 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Bacen. 
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3 METODOLOGIA E MODELAGEM 

 

 

Farrell (1957), Aigner e Chu (1968), Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e Meeusen e van 

Den Broeck (1977) deram início a diversos estudos que contribuíram intensamente para a 

evolução dos modelos e metodologia de estimação estocástica14 da função de produção da 

firma, com aferição dos níveis de eficiência e ineficiência identificados em relação à fronteira 

de produção ideal estimada. A partir dos trabalhos destes autores foi proposta a relação dada 

pela equação 1: 

𝒚𝒊𝒕 = 𝑓(𝒙𝑖𝑡; 𝜷) + 휀𝑖𝑡 𝑖 = 1,… ,𝑁   (1), 

no qual o que 𝒚𝒊𝒕 representa o vetor de produtos da firma 𝑖 no período 𝑡 ao utilizar o vetor de 

insumos 𝒙𝑖𝑡; o componente estocástico 휀𝑖𝑡 é dado por 휀𝑖𝑡 = 𝑣𝑖 + 𝑢𝑖𝑡, com 𝑣𝑖 sendo de fato o 

componente aleatório da estimação para cada 𝑖, e 𝑢𝑖𝑡 o componente identificador de eficiência 

no processo de produção para cada período firma 𝑖 no período 𝑡.  

As distorções com relação ao nível de produção possível, dados os insumos utilizados, 

podem ser explicadas por fatores diretamente e não diretamente observáveis, corroborando a 

cunhagem feita por Leibenstein (1966) a respeito da Eficiência-X (ou Ineficiência-X). O 

desenvolvimento da literatura sobre eficiência tem buscado ao longo dos anos desvendar os 

seus principias determinantes e também variáveis, que tendem a impedir ou potencializar o 

nível de eficiência observado na firma em um período (PITT; LEE, 1981; KOPP; DIWERT, 

1982; BATTESE; COELLI, 1988; FERRIER; LOVELL, 1990; BATTESE; COELLI, 1992; 

KUMBHAKAR, 1997) ou ao longo do tempo (KUMBHAKAR, 1990; CORNWELL; 

SCHMIDT; SICLES, 1990; BATTESE; TESSEMA, 1992; KUMBHAKAR; TSIONAS, 2004; 

TSIONAS; ASSAF; MATOUSEK, 2015). 

 

 

3.1 METODOLOGIAS PARA ESTIMAÇÃO DA EFICIÊNCIA 

 

 

                                                           
14 Um processo estocástico como 𝑦𝑖𝑡 = 𝑿𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕, onde 𝑦𝑖𝑡  representa a variável independente do modelo a 

ser estimado para cada observação i no período t, 𝑿𝒊𝒕 representa o vetor de variáveis explicativas e 𝜺𝒊𝒕, o 

componente estocástico do presente modelo. Um modelo não estocástico assumiria a forma 𝑦𝑖𝑡 = 𝑿𝒊𝒕, ou seja, 

𝑦𝑖𝑡  seria estimado por 𝑿𝒊𝒕 de forma determinística. 
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Na literatura sobre eficiência da firma, há basicamente duas metodologias 

predominantes quando o intuito é aferir os níveis de eficiência desta. Ambas estão baseadas na 

estimação de uma função de produção que seja representativa das características da firma e da 

indústria na qual ela está inserida. 

A primeira delas é um método não paramétrico no qual não há definição prévia do 

formato da função de produção. Essa definição, de acordo com a metodologia, é gerada pela 

interação das variáveis de decisão, e, portanto, as formas que essa função pode tomar são tão 

variadas quanto as especificidades de cada firma. 

Esse método é o da análise envoltória de dados (Data Envelopment Analysis - DEA). 

Tal metodologia é bastante utilizada em pesquisa operacional e consiste em simular a interação 

entre os insumos e produtos, para que seja estimada uma fronteira ótima de produção sobre a 

qual os desvios são considerados níveis de perda de eficiência.  

Utilizando a notação aplicada por Bogetoft e Otto (2011), vamos supor um conjunto de 

firmas 𝐾 que utiliza 𝑚 insumos para produzir 𝑛 produtos. Assim, o conjunto de insumos 

utilizados pode ser representado por 𝑥𝑘 = (𝑥1
𝑘 , … , 𝑥𝑚

𝑘 ) ∈ 𝑅+
𝑚 e o conjunto de produtos por 

𝑦𝑘 = (𝑦1
𝑘, … , 𝑦𝑛

𝑘) ∈ 𝑅+
𝑛 para 𝑘 = 1,… , 𝐾. 

Para esses insumos e produtos, os preços podem ser representados por 𝑤𝑘 =

(𝑤1
𝑘, … , 𝑤𝑚

𝑘 ) ∈ 𝑅+
𝑚 e 𝑝𝑘 = (𝑝1

𝑘, … , 𝑝𝑛
𝑘) ∈ 𝑅+

𝑛 respectivamente para os mesmos 𝑘 = 1,… , 𝐾. 

Assim, o conjunto de combinações de insumos e produtos pode ser descrito pela 

equação (2). 

𝑇 = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅+
𝑚  ×  𝑅+

𝑛|𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧 𝑦}   (2), 

Como não há uma função de produção pré-definida nessa abordagem, os níveis de 

eficiência são aferidos por meio de simulações das diversas combinações possíveis de insumos, 

até que seja encontrada a combinação ótima para aquele conjunto de dados, a qual é considerada 

a fronteira sobre a qual os níveis de eficiência e ineficiência são identificados para firmas com 

valores acima e abaixo dela, respectivamente. 

Como pode ser depreendido da descrição do método, não há nenhuma possibilidade de 

que o desvio em relação à fronteira ótima seja dado por fatores aleatórios. Todo ele é explicado 

pela eficiência ou ineficiência da firma. Estaria inclusa nessa ineficiência, por exemplo, uma 

possível inundação de uma das plantas da fábrica em um determinado período, que fez com que 

seu nível de produção ótimo não pudesse ser atingido. 
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A segunda metodologia envolve a definição paramétrica prévia da forma funcional de 

uma função de produção que melhor explique o conjunto de dados das firmas sobre as quais se 

deseja analisar os níveis de eficiência, dada a estimação de um parâmetro 𝛽, onde o conjunto 

de insumos 𝑥 produz o conjunto de produtos 𝑦, dada uma relação: 

𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝛽)   (3), 

com 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Pode-se admitir, por exemplo, que a função de produção assume um formato do tipo 

Cobb-Douglas, com: 

𝑦 = 𝛽0𝑥1
𝛽1𝑥2

𝛽2…𝑥𝑚
𝛽𝑚   (4), 

na qual 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑚 são os parâmetros a serem estimados. 

Mais especificamente, no intuito de identificar quais fatores não permitem que a firma esteja 

sobre a fronteira ótima de produção, é necessário separar dentre esses fatores aqueles que são 

definidamente aleatórios e o que, de fato, diz respeito à sua habilidade ou inabilidade técnica 

ou alocativa para atingir esse patamar de produção. 

A análise de fronteira estocástica (Stochastic Frontier Analysis - SFA), a partir da 

assunção de uma forma funcional para a interação entre os insumos e produtos da firma, permite 

que o componente estocástico 𝜺𝒊 da relação 𝑦𝑖𝑡 = 𝑿𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 seja decomposto em: 

휀𝑖𝑡 = 𝑣𝑖 + 𝑆𝑢𝑖𝑡    (5), 

na qual 𝑣𝑖 é o componente de fato aleatório, assumido como sendo 𝑣𝑖~ 𝑖𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎
2). Portanto, 

o componente 𝑢𝑖, sobre o qual a distribuição pode ser assumida como sendo normal positiva, 

𝑢𝑖𝑡  ~
𝑖𝑖𝑑 𝑁+(0, 𝜎2), ou normal truncada, com 𝑢𝑖𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑𝑁

+(𝜇𝑖, 𝜎
2), representa o efeito da 

eficiência ou ineficiência em atingir o nível ótimo de produção que gere maior lucro ou que 

incorra em menor custo. Quando a mensuração da função de produção está baseada na variável, 

temos 𝑆 > 0, e 𝑆 < 0 quando a variável de avaliação é o custo de produção. 
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3.2 MODELAGEM 

 

 

O intuito de verificar, no presente trabalho, se a queda recente do preço das commodities 

foi um fator responsável pela variação no nível de eficiência, baseia-se na expectativa de que 

situações e/ou períodos adversos, internos e externos ao banco, sejam fatos geradores ou 

influenciadores do rearranjo da instituição na busca por maiores e melhores níveis de eficiência 

operacional. Espera-se que a firma, e, neste caso, o banco, frente ao choque adverso ao qual 

está sendo submetido, revise sua tecnologia de produção para que a relação entre os insumos e 

produtos seja otimizada. 

Esta revisão pode implicar na decisão de passar a utilizar uma menor quantidade de um 

determinado insumo - como, por exemplo, o trabalho - diante da possibilidade de conseguir 

aferir, no mínimo, a mesma produção e/ou rentabilidade – e, portanto, mais eficiente - que o 

momento não adverso o desincentivou observar. 

Além disso, procura-se investigar se, dada a passagem desse momento desfavorável, o 

incentivo à manutenção do nível menos ineficiente de utilização dos insumos tende a 

permanecer, implicando, de fato, que o banco tenha se tornado menos ineficiente a partir do 

aprendizado gerado pelo momento adverso, no sentido de que pode gerar mais produto, 

utilizando uma menor quantidade de insumos e, consequentemente, praticando custos menores, 

ou seja, sendo operacionalmente menos ineficiente do que era no período anterior à 

adversidade. 

Assim, a investigação sobre este efeito consiste, primeiramente, em estimar os níveis de 

ineficiência de cada banco para, em seguida, verificar se a queda recente dos preços das 

commodities é um fator relevante para explicar o nível de eficiência (ou ineficiência) observado. 

Utilizando a abordagem adotada por Tecles e Tabak (2010), o intuito é avaliar o desvio 

do custo ótimo do banco 𝑖 no período 𝑡, dado por eventos aleatórios 𝑣𝑖, o quais (por esse motivo) 

estão fora do controle do gestor e pelo componente atribuído à sua ineficiência 𝑢𝑖𝑡, 

representando um aumento de custo gerado por ela. Assim, a função custo pode ser representada 

por: 

𝑙𝑛𝑡𝑐𝑖𝑡 = 𝑓(𝑦𝑖𝑡; 𝑝𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡   (6) 

onde: 

𝑦𝑖𝑡 = produtos 

𝑝𝑖𝑡 = preços dos insumos 
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휀𝑖𝑡 = 𝑣𝑖 + 𝑆𝑢𝑖𝑡 , ∀ 𝑆 < 0 

𝑣𝑖 = desvio do aleatório do nível de eficiência, sendo 𝑣𝑖~ 𝑖𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎
2) 

𝑢𝑖𝑡 = medida de ineficiência do banco 𝑖, com 𝑢𝑖  ~ 𝑖𝑖𝑑𝑁
+(𝜇𝑖, 𝜎

2) representando o aumento 

do custo causado por ela 

O termo 𝑢𝑖𝑡 serve como proxy tanto para ineficiência técnica, quanto alocativa, que é o 

que se busca captar como sendo ineficiência operacional. A ineficiência operacional é medida 

pela relação: 

  𝑒(−𝑢𝑖𝑡) =
𝑒(𝑓(𝑦𝑖𝑡,𝑝𝑖𝑡))

𝑒(𝑓(𝑦𝑖𝑡,𝑝𝑖𝑡)+𝑢𝑖𝑡)
     (7), 

na qual 𝑒(𝑓(𝑦𝑖𝑡, 𝑝𝑖𝑡)) é o custo de um banco eficiente (sem a presença de 𝑢𝑖𝑡) e 

𝑒(𝑓(𝑦𝑖𝑡, 𝑝𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡) é o custo do banco 𝑖, com algum grau de ineficiência, representado por 𝑢𝑖𝑡. 

Assim, dado que um banco perfeitamente eficiente tenha um custo operacional de $ 1000 e um 

banco 𝑖 tenha um custo de $ 1250, com $ 250 devido somente a sua ineficiência operacional 

determinada por 𝑢𝑖𝑡, a ineficiência deste último seria de 80%, ou seja, este banco desperdiça 

cerca de 20% do seu custo devido à sua ineficiência operacional. Portanto, ineficiência é dada 

pela distância do banco 𝑖 do nível ótimo de custo, dado que 𝑒(−𝑢𝑖𝑡) está entre 0 e 1, com 1 

representando o banco perfeitamente eficiente, e 0, o contrário. 

O presente trabalho se apoia na definição de que um banco tem como objetivo final, 

resumidamente, comprar e vender fundos financeiros, o que é tecnicamente definido como 

intermediação financeira. E, para colocar em prática essa venda, ele incorre em custos 

representados, basicamente, por capital e trabalho. Essa abordagem segue o trabalho de Sealey 

e Lindley (1977).  
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4 DESCRIÇÃO DOS DADOS E VARIÁVEIS SELECIONADAS 

 

 

4.1 FONTE DE DADOS E DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

 

Uma das ferramentas que o Banco Central do Brasil utiliza para o gerenciamento do 

sistema financeiro é a obrigatoriedade de que os registros contábeis de todos os bancos sejam 

feitos de forma padronizada e organizada. Por meio da Carta Circular nº 1.273 de 29 de 

dezembro de 198715, foram implementados os parâmetros, regras e procedimentos para o Plano 

de Contas das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional, o Cosif. 

O plano de contas possui regras para todas as contas contábeis utilizadas pelas 

instituições, com a descrição para o tipo de lançamento em cada uma delas. Essa padronização, 

além possibilitar maior gerenciamento e controle por parte da autoridade monetária, permite 

que a situação econômico-financeira dos bancos possa ser acompanhada ao longo do tempo, 

além de propiciar análises comparativas entre diferentes instituições. A padronização das 

informações inclui os códigos das contas a serem utilizados para cada finalidade. Esses códigos 

(também denominados rubricas) são subdivididos em oito grupos, representados pelos dígitos 

das contas: 

a. 1º dígito: Grupos; 

b. 2º dígito: Subgrupos; 

c. 3º dígito Desdobramento dos Subgrupos; 

d. 4º e 5º dígitos: Títulos Contábeis; 

e. 6º e 7º dígitos: Subtítulos Contábeis; 

f. 8º dígito: Controle (dígito verificador). 

Todos os bancos são obrigados a enviar mensalmente ao Bacen diversos tipos de 

documentos contábeis, com a comprovação das movimentações e saldos do respectivo período 

ao qual a documentação se refere. As Tabelas A e B dos Anexos A e B demonstram a disposição 

dos grupos e subgrupos, com as respectivas rubricas. 

                                                           
15 Apesar de, originalmente, a atribuição de expedir normas gerais de contabilidade e estatística para as instituições 

financeiras ser do Conselho Monetário Nacional, em 19/07/1978, essa atribuição foi delegada ao Banco Central 

do Brasil. Por esse motivo, a implementação do Cosif foi feita por meio de Carta Circular, e não por uma 

Resolução. Para mais detalhes sobre o assunto, ver Filgueiras (2013) - Manual de Contabilidade Bancária. 

Editora Elsevier, 5ª edição. 
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Como resultado desses documentos, o Bacen procede às suas avaliações das instituições 

financeiras, para o acompanhamento do andamento do Sistema Financeiro Nacional e da 

situação específica de cada instituição, tendo em vista a tomada de decisões em níveis macro e 

microeconômicos. Exemplo dessa tomada de decisão seria a intervenção em algum banco 

devido a fraudes contábeis detectadas nos dados publicados. 

Além de ser um instrumento para a própria autoridade monetária, os dados dos relatórios 

contábeis também são disponibilizados ao público até o nível de abertura permitido pela Lei 

Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a qual dispõe sobre o sigilo das operações de 

instituições financeiras. 

Os dados utilizados no presente trabalho provêm de duas bases de dados distintas e 

complementares no tempo, devido à descontinuação da primeira delas e continuidade das 

mesmas informações e algumas adicionais na segunda.  

No período compreendendo o primeiro trimestre de 2011 a dezembro de 2014, os dados 

foram extraídos do relatório “50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro 

Nacional16” (Top 50). Apesar de o título do relatório, as informações disponibilizadas referem-

se a todas as instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional (SFN)17. 

Esse relatório foi descontinuado a partir de dezembro de 2014. Em seu lugar, as mesmas 

informações e algumas adicionais passaram a ser disponibilizadas pelo relatório “Dados 

Selecionados de Entidades Supervisionadas - IF.data18”. Neste último, assim como no anterior, 

constam todas as informações sobre o Ativo, Passivo, Resultado de Intermediação Financeira 

e Resultado Líquido de todas as instituições supervisionadas pelo Bacen. Essas informações 

estão disponibilizadas até o 8º dígito, mas agrupadas em subgrupos desse nível. Por exemplo, 

no grupo 8.1, de despesas operacionais, as informações estão separadas entre despesas de 

pessoal, despesas administrativas, outras despesas operacionais e despesas tributárias19. 

Em ambos os relatórios, os dados estão disponibilizados em periodicidade trimestral. 

Para o ativo e passivo, os registros referem-se aos saldos das respectivas rubricas ao final de 

cada trimestre. Já para as contas de Resultado (de intermediação financeira e resultado líquido), 

                                                           
16 A consulta e seleção dos dados pode ser feita diretamente em https://www.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp. 
17 Para maiores detalhes sobre as instituições não bancárias que compõem o SFN, ver Filgueiras (2013). As 

informações também estão disponíveis para consulta no https://www.bcb.gov.br. 
18 Disponível em https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios. 
19 Nos dois relatórios (Top 50 e IF.data), dentro da consulta de cada item (Ativo, Passivo, etc.) é possível consultar 

a composição das colunas com cada conta contábil que compõe os itens disponibilizados. Informações sobre a 

nomenclatura de cada conta podem ser consultadas em https://www3.bcb.gov.br/aplica/cosif, no subitem 2 

(Elenco e Funções de Contas). As contas de resultado de intermediação financeira e de resultado líquido estão 

dentro do subitem destinado ao Passivo. 
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os relatórios do final do segundo e quarto trimestres referem-se ao acumulado dos movimentos 

de todos os meses do semestre a que pertencem. 

Assim, as despesas de pessoal registradas no relatório de março de 2011 referem-se ao 

somatório das despesas dos meses de janeiro, fevereiro e março daquele ano. Já as despesas 

registradas no relatório de junho do mesmo ano referem-se ao somatório das despesas realizadas 

entre os meses de janeiro e junho. Para o mês de setembro, as despesas competem aos meses 

de julho a setembro, e, finalmente, as despesas de dezembro referem-se à soma de todas as 

despesas do segundo semestre. O mesmo vale para todas as demais contas de despesas (contas 

8) e receitas (contas 7). 

Portanto, para ser aferido o movimento, de fato, trimestral, faz-se necessária a subtração 

dos valores dos trimestres, da seguinte forma: 

2𝑇𝑚𝑜𝑑 = 2𝑇 − 1𝑇   (7) 

onde 1T representa o relatório referente ao primeiro trimestre e 2𝑇, o relatório do segundo. 

Assim, 2𝑇𝑚𝑜𝑑 passa a ser, efetivamente, o valor do movimento referente somente ao trimestre 

ao qual se refere. O mesmo procedimento deve ser repetido para o terceiro e quarto trimestres. 

Assim, 

4𝑇𝑚𝑜𝑑 = 4𝑇 − 3𝑇   (8) 

onde 4𝑇 e 3𝑇 são os relatórios do quarto e terceiro trimestres, respectivamente. 

A base de dados utilizada considera, portanto, os saldos das contas do ativo e passivo 

ao final de cada trimestre, e o movimento trimestral das contas de resultados. 

Todas as variáveis estão convertidas a valores de março de 2011 pelo Índice Geral de 

Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getulio Vargas, seguindo parte dos 

procedimentos adotados por Nakane (1999) e Arantes e Rocha (2012). 
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4.2 SELEÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DADOS AMOSTRAIS 

 

 

4.2.1 Seleção das Informações 

 

 

Como o intuito do presente trabalho é avaliar o impacto da queda recente dos preços das 

commodities sobre a eficiência dos bancos brasileiros, todas as instituições financeiras não 

bancárias dos relatórios mencionados foram descartadas, bem como os Bancos de 

Desenvolvimento. A amostra de bancos, portanto, é composta de dados de Conglomerados 

Bancários e Bancos Independentes20. 

Além destas exclusões, devido ao fato da forma funcional estimada estar em logaritmo, 

todas os dados de produtos (𝑦𝑖𝑡) e preços de insumos (𝑝𝑖𝑡) que apresentaram valores menores 

ou iguais a zeros tiveram que ser descartados, caso contrário seria impossível prosseguir com 

as estimações. 

 

4.3 EXPOSIÇÃO A COMMODITIES 

 

 

4.3.1 Breve Histórico sobre os Acordos de Basiléia 

 

 

Tendo como objetivo fomentar as melhores práticas nos mercados financeiros, e 

principalmente em Bancos, em 1975, foi criado o Comitê de Supervisão Bancária de 

Basiléia21(Basel Comitee on Banking Supervision – BCBS), o qual funciona como um fórum 

                                                           
20 Conglomerado Bancário I: Conglomerado composto por pelo menos uma instituição do tipo Banco Comercial 

ou Banco Múltiplo com Carteira Comercial. 

 Conglomerado Bancário II: Conglomerado composto por pelo menos uma instituição do tipo Banco Múltiplo 

sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento, mas sem conter instituições do tipo Banco Comercial e Banco 

Múltiplo com Carteira Comercial. 

 Instituições Bancárias Independentes I: Instituições financeiras dos tipos Banco Comercial, Banco Múltiplo 

com Carteira Comercial ou Caixa Econômica, que não integrem conglomerado. 

 Instituições Bancárias Independentes II: Instituições financeiras dos tipos Banco Múltiplo sem Carteira 

Comercial e Banco de Investimento, que não integrem conglomerado. 

 Instituições Bancárias Independentes IV: Instituições financeiras do tipo Banco de Desenvolvimento, que não 

integrem conglomerado. 

 Essas classificações estão disponíveis no item ‘Esclarecimento e metodologia’ do relatório “50 maiores (...)”, e 

na parte inferior da tela de qualquer uma das informações disponíveis no relatório “Dados Selecionados (...)”. 
21 O nome Basiléia se deve à localização do BIS, na cidade de Basiléia, na Suíça. 
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mundial para discussões acerca dos grandes temas relacionados aos riscos inerentes às 

atividades nesses mercados. 

Na década de 80, foi divulgado o primeiro dos três Acordos de Basiléia (ainda não 

denominado oficialmente dessa forma, como seriam os dois seguintes), com o objetivo de 

regulamentar as exigências adequadas de capital para as instituições financeiras fazerem frente 

aos riscos das suas operações de crédito. Em meados da década de 90, foram incorporadas a 

essa exigência também algumas outras necessárias para mitigar os riscos de mercado. 

Em 2004, o Comitê divulgou a primeira revisão do primeiro Acordo de Basiléia, ficando 

então conhecido como Basiléia II, no qual foram documentados todos os itens do acordo 

anterior e adicionados princípios e recomendações que contribuíram para o fortalecimento dos 

Bancos. Neste acordo, foram implementados os conceitos dos Pilares sobre os quais estas 

instituições deveriam construir suas operações: 

 Pilar 1: requerimentos mínimos de capital para fazer frente aos riscos de crédito; 

riscos de mercado e riscos operacionais; 

 Pilar 2: revisão constante dos processos e procedimentos para avaliação da 

adequação do capital dos Bancos; 

 Pilar 3: disciplina de mercado na divulgação clara e objetiva das informações 

econômico-financeiras, tendo em vista o aumento da transparência da instituição e 

confiabilidade das suas operações e tomadas de decisões. 

Nos riscos de créditos aos quais se refere o Pilar 1, o acordo permite que os Bancos 

utilizem sua própria abordagem para a classificação das suas operações, ou então utilizem os 

critérios padronizados pelo acordo. No primeiro caso, os critérios necessitam ser avaliados e 

aprovados pelo Banco Central do país onde a instituição opera (BCBS, 2006). 

Estas operações de crédito dizem respeito a contratos dessa natureza celebrados junto a 

pessoas físicas, jurídicas e governos. 

Os riscos de mercado sobre os quais o acordo dispõe dizem respeito a riscos de perdas 

provenientes dos movimentos dos preços de mercado. Esses riscos podem ser gerados por 

variações em taxas de juros, taxas de câmbio e variações nos preços das commodities. 

Além dos riscos de crédito e de mercado, como prevê o acordo, os Bancos devem ter 

capital suficiente para fazer frente também aos riscos operacionais da instituição, definidos 

como os riscos de perdas provenientes de falhas em processos, sistemas e pessoas derivados de 

situações internas ou externas à instituição (BCBS, 2006). 
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Devido ao grande impacto da crise financeira mundial iniciada em 200722, os requisitos 

dos Acordos de Basiléia anteriores mostraram-se insuficientes para garantir o controle e 

estabilidade dos Bancos. Eles não conseguiram impedir o excesso de alavancagem que acabou 

culminando em perdas importantes para as instituições e para a população mundial 

(ARANTES; ROCHA, 2012). 

Assim, em dezembro de 2010, o Comitê divulgou o Acordo de Basiléia III (ou 

simplesmente Basiléia III), com o intuito de, por meio de recomendações, dentre outras, sobre 

os níveis adequados de capital para fazer frente a eventos (inesperados) externos e internos, 

reduzir o risco de transferência, para a economia real, dos problemas específicos da instituição 

ou de crises de mercado (BCBS, 2010a; BCBS, 2010b). 

O Índice de Basiléia é uma razão entre o PR exigido e os Ativos Ponderados pelos riscos 

internos e de mercado (RWA) inerentes às atividades dos Bancos. Ele demonstra a capacidade 

da instituição de fazer frente a choques adversos. 

No Brasil, as Resoluções nº 4.192, de 1º de março de 2013, e nº 4.193, de 1º de março 

de 2013, regulamentam os critérios para a apuração e cálculo do PR exigido pelo Acordo de 

Basiléia III. Para o caso do denominador do Índice de Basiléia, existem Circulares que cobrem 

cada um dos tipos de riscos aos quais a instituição está exposta, estabelecendo os procedimentos 

para o cálculo do RWA específico a cada tipo de exposição ao risco. No Quadro A do Anexo D, 

estão listados os números de cada uma delas e o resumo de suas respectivas instruções23. 

 

 

  

                                                           
22 Para uma avaliação específica sobre os efeitos da crise sobre a eficiência dos Bancos brasileiros, ver Arantes e 

Rocha (2012). 
23 Todas as Resoluções Normativas, Cartas Circulares e demais normas podem ser encontradas diretamente em 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/buscaNormativo.asp. 
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4.3.2 Medida de Exposição a Commodities 

 

 

Uma das parcelas do RWA diz respeito à exposição dos ativos dos Bancos às variações 

nos preços das mercadorias (commodities). Para a aferição dessa exposição, bem como para as 

demais parcelas do ativo ponderado pelo risco, o Bacen impõe uma abordagem padronizada 

para o seu cálculo, o qual deve ser realizado em frequência diária pelas instituições e remetido 

à autoridade monetária periodicamente. A parcela relativa a essa exposição consta na Circular 

nº 3.639, 4 de março de 2013, e é dada por: 

𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 =
1

𝐹
[(𝐹′′′∑ |𝐸𝐿𝑖|

𝑛
𝑖=1 ) + (𝐹𝐼𝑉𝐸𝐵)]   (9) 

onde: 

𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 = parcela do ativo ponderado pelo risco referente às exposições sujeitas à variação 

dos preços de mercadorias (commodities); 

𝐹 = fator estabelecido pela Resolução nº 4.193/1324; 

𝐹′′′= fator aplicável ao somatório das exposições líquidas (𝐸𝐿𝑖), igual a 0,15 (quinze 

centésimos); 

𝑛= número de tipos de mercadorias nas quais estão referenciadas as exposições; 

𝐹𝐼𝑉= fator aplicável à exposição bruta (𝐸𝐵), igual a 0,03 (três centésimos); 

𝐸𝐿𝑖= exposição líquida da mercadoria “i”, representativa do valor, expresso em reais, apurado 

mediante o valor absoluto da soma de todas as posições compradas, menos o valor absoluto da 

soma de todas as posições vendidas referenciadas no tipo de mercadoria “i”, incluídas aquelas 

detidas por intermédio de instrumentos financeiros derivativos; 

𝐸𝐵= exposição bruta, representativa do somatório dos valores absolutos, expressos em reais, 

de cada posição comprada e de cada posição vendida referenciada em mercadorias. 

A partir dos componentes do 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀, é notório que Bancos com maiores quantidades 

distintas de commodities em suas carteiras, bem como com maiores volumes financeiros 

expostos nessas operações, ceteris paribus, têm maior nível de risco, e, portanto, necessitam de 

uma maior parcela de capital para mitigá-lo. 

                                                           
24 A Tabela C do Anexo C demonstra o cronograma imposto pelo Acordo de Basiléia III, no qual consta a evolução 

do fator F a ser aplicado a todas as parcelas do RWA. 
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Sendo assim, pode-se esperar, a priori, que essa seja uma boa medida para verificar se 

variações nos preços das commodities influenciam o desempenho dos Bancos que 

experimentam uma maior exposição, relativamente àqueles não expostos. 

 

 

4.3.2.1 Disponibilidade da medida de exposição a commodities 

 

 

A partir do mês de junho de 2014, o Banco Central passou a divulgar, como um dos 

relatórios do IF.data, os dados referentes às parcelas da exposição do ativo ponderado pelos 

riscos dos Bancos e demais entidades sob sua supervisão. Essas informações, componentes do 

Acordo de Basiléia III, bem como as informações sobre as parcelas de capital, previstas pelo 

Acordo de Basiléia II, são divulgadas, mesmo para períodos anteriores ao segundo trimestre de 

2014, pelas próprias instituições financeiras, em suas publicações periódicas, mas não estão 

disponíveis em nenhum relatório do Banco Central para períodos anteriores ao citado 

anteriormente. 

No entanto, devido à relevância explicitada anteriormente do 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 como medida 

de exposição dos bancos às commodities, tornara-se imprescindível obter os dados para todo o 

período de análise do presente trabalho. Para tanto, foi necessário solicitar os dados para os 

períodos não disponíveis por intermédio do Serviço de Atendimento ao Público do Banco 

Central. Um dos serviços prestados pela autoridade monetária é o fornecimento de informações 

não confidenciais que estejam sob a sua responsabilidade. 

Vale ressaltar que, antes de março de 2013, vigorava o Acordo de Basiléia II, e, portanto, 

ainda não existia o conceito de ativos ponderados pelo risco, mas sim o de Patrimônio de 

referência exigido (PRE), como citado anteriormente. No entanto, as informações enviadas pela 

instituição para os períodos anteriores à vigência do Acordo de Basiléia III foram todas 

convertidas aos pressupostos deste último acordo. Deste modo, a medida de exposição a 

commodities passa a ser comparável para todo o período de análise25 

                                                           
25 Até esta data, os referidos dados ainda não haviam sido publicados no IF.data, como mencionado pelo 

representante do Banco Central do Brasil que disponibilizou as informações para o presente trabalho. No entanto, 

os dados foram cedidos pelo autor ao Cmicro - Centro de Estudos em Microeconomia Aplicada da Escola de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (EESP-FGV), e também podem ser solicitados diretamente 

ao autor pelo e-mail: gilmaralveslima@gmail.com. 
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A tabela 1 nos mostra a descrição das principais variáveis utilizadas no presente 

trabalho, destacando na sua parte inferior o RWA onde está presente o 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 e as demais 

parcelas do ativo ponderado pelo risco 

 

Tabela 1 – Evolução do SFN e do RWA (em milhões de R$) 

 

Fonte: Bacen 

Nota: Todas as variáveis a preços constantes de mar/11. * Assumido como sendo o Custo Total sobre o qual o 

trabalho foi desenvolvido. Em termos contábeis, a este grupo ainda se somariam as Despesas Tributárias e o Result. 

de Part. em Coligadas e Controladas. ** O Resultado Operacional é dado pela soma entre o Resultado Bruto e as 

Despesas Operacionais (em termos contábeis). *** O RWA é determinado pela soma de todas as parcelas de 

capital, no entanto, nota-se que isso não ocorre na Tabela 1. As diferenças estão presentes na base de dados 

disponibilizadas pelo Bacen. 

  

Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15

Ativo Total 4.202.729 4.557.368 4.746.015 5.177.142 5.225.994

Patrimônio Líquido 358.100 380.204 372.834 380.014 363.271

Resultado Bruto 37.228 37.887 26.736 24.232 38.834

Rec. de Prestação de Serviços 14.029 14.482 14.685 15.599 15.384

Rendas de tarifas bancárias 6.533 6.530 6.678 7.139 7.415

Desp. operacionais (Custo total)* (43.182) (45.613) (37.290) (42.184) (42.050)

Desp. de Pessoal (17.443) (18.372) (18.545) (19.566) (18.747)

Desp. Administrativas (20.752) (20.863) (21.441) (20.944) (20.757)

Operacionais Outras Rec. Operacionais 14.012 14.041 25.072 20.797 19.103

Outras Desp. Operacionais (19.000) (20.419) (22.376) (22.471) (21.650)

Desp. Tributárias (4.923) (4.740) (8.083) (5.113) (5.373)

Result. de Part. em Coligadas e Controladas 4.024 4.438 6.841 10.696 2.051

Resultado Operacional** 13.708 12.984 9.569 10.368 16.260

Resultado não Operacional 1.607 1.755 1.007 139 687

Lucro Líquido 13.800 14.209 13.038 14.623 12.709

PARCELAS DO ATIVO PONDERADO PELO RISCO

Patrimônio de Referência (PR) 457.103 529.029 524.585 531.980 492.714

RWA*** 2.816.290 3.229.871 3.281.232 3.217.628 3.038.385

RWAcpad 2.569.334 2.857.688 2.955.819 2.883.559 2.727.513

RWAjur 66.637 171.245 245.231 103.160 79.029

RWAcam 13.269 22.245 77.385 37.774 39.186

RWAcom 2.272 4.362 7.151 17.093 13.206

RWAacs 6.288 7.195 12.849 5.488 5.304

Índice de Basiléia 16% 16% 16% 17% 16%
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5 MODELO EMPÍRICO 

 

A questão central do presente trabalho é verificar o quanto um determinado choque 

adverso tem a capacidade de diminuir os níveis de ineficiência dos Bancos, imaginando que, 

devido às restrições impostas pelo evento, o momento implique uma maior observância dos 

processos e do dispêndio de recursos da instituição, tendo em vista que a alternativa de financiar 

a ineficiência via aumento de receita está restrita. 

Seguindo os modelos adotados nos trabalhos de Allen e Rai (1996) e Tecles e Tabak 

(2010), procura-se avaliar o quanto os bancos mais eficientes conseguem traduzir esses esforços 

em redução de custo. 

A fronteira de custo da firma relaciona a interação entre o preço 𝑝𝑖𝑡 e os insumos 𝑦𝑖𝑡, 

para a determinação do custo ótimo de produção, como demonstrado na equação 2. Assim, dado 

que 𝑙𝑛𝑡𝑐𝑖𝑡 é o logaritmo natural do custo total do banco 𝑖 no período 𝑡, o nível de ineficiência 

é dado pela equação 5. 

Para a avaliação do nível de eficiência operacional dos bancos (traduzida em redução 

de custo), adota-se o conceito de banco como agente de intermediação financeira dos fundos 

em poder do público, como definido por Freixas e Rochet (2008). 

Segundo esses autores, um banco pode ser definido como “uma instituição cujas 

operações correntes consistem na concessão de empréstimos e receber depósitos do público26”. 

Desse modo, tem-se, basicamente, que a diferença entre esse recebimento e a concessão, e a 

utilização desse diferencial para financiar novas operações e manter o conjunto de operações já 

firmadas consistem no escopo de atuação do banco. E as formas pelas quais este transforma o 

recebimento em resultados, sua tecnologia de produção. 

Adicionalmente à abordagem de Sealey e Lindley (1977), trabalhos mais recentes em 

nível internacional (ALTUNBAS et al., 2000; TURATI, 2002; SHEN; CHEN, 2010) e nacional 

(JORGE NETO; SILVA, 2002, FUJIWARA, 2006; FARIA JR.; PAULA, 2010; TECLES; 

TABAK, 2010; ARANTES; ROCHA, 2012; BARROS; WANKE, 2013), utilizaram-se da 

perspectiva de banco como prestador de serviços de intermediação financeira. Seguindo essa 

mesma linha, considera-se que os bancos ofertam, basicamente três produtos: 

 𝑦1: crédito e arrendamento mercantil - conta do Ativo medida pelo saldo da rubrica 

de Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil ao final de cada trimestre; 

                                                           
26 Tradução livre. 
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 𝑦2: aplicações financeiras em tesouraria - conta do Ativo medida pelo saldo da 

rubrica de Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários ao final de cada trimestre; 

 𝑦3: prestação de serviços - conta de Resultado Líquido medida pelo volume de 

Receitas de Prestação de Serviços ao final de cada trimestre. 

E, para possibilitar o oferecimento desses produtos ao público, considera-se que os 

bancos incorrem na utilização dos seguintes insumos: 

 𝑝1: preço do trabalho, medido pela razão entre as Despesas de Pessoal (conta de 

Resultado Líquido) e o Ativo Total (conta do Ativo); 

 𝑝2: preço dos fundos emprestados, medido pela razão entre as Despesas de Captação 

(conta do Resultado de Intermediação Financeira) e o Depósito Total (conta do 

Passivo); 

 𝑝3: preço do capital físico, medido pela razão entre as Despesas Operacionais, 

excluídas as Despesas de Pessoal- (conta do Resultado Líquido) e o Ativo Total 

(conta do Ativo). 

Esses insumos e produtos foram utilizados, dentre outros, nos trabalhos de Tecles e 

Tabak (2010) e Arantes e Rocha (2012). 

O custo total é dado pelo somatório das despesas de pessoal, despesas administrativas, 

despesas tributárias e pelo resultado (positivo ou negativo) entre as contas contábeis 

classificadas como outras receitas e outras despesas operacionais. Apesar dessa denominação, 

ele não considera as despesas diretamente relacionadas à intermediação financeira: despesas de 

captação; despesas de empréstimos e repasses; despesas com operações de arrendamento 

mercantil; despesas com operações de câmbio; despesas com provisão para créditos de 

liquidação duvidosa. Na perspectiva de despesas passíveis de alguma tomada de decisão direta 

por parte do gestor, essas demais despesas, de fato, não devem ser consideradas. 

Segundo Tecles e Tabak (2010), o custo total e os produtos foram normalizados pelo 

crédito e arrendamento mercantil, já os preços dos insumos foram normalizados pelo preço do 

capital físico. Esse procedimento é necessário para que se assuma homogeneidade nos preços, 

e para que se reduza a heterocedasticidade nos erros padrão da estimação da fronteira de custo. 

Considerando-se as variáveis descritas, assume-se que a função custo do banco é 

descrita pela forma funcional translog dada por: 
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𝑓(𝑦𝑖𝑡, 𝑝𝑖𝑡) = 𝛽0 +∑𝛽𝑗

2

𝑗=1

𝑙𝑛 (
𝑦𝑗
𝑦1⁄ )

𝑖𝑡
+∑𝛿𝑗

2

𝑗=1

𝑙𝑛 (
𝑝𝑗
𝑝3⁄ )

𝑖𝑡
+
1

2

+∑∑𝛽𝑗𝑘𝑙𝑛 (
𝑦𝑗
𝑦1⁄ )

𝑖𝑡
𝑙𝑛 (

𝑦𝑗
𝑦1⁄ )

𝑖𝑡

2

𝑘=1

2

𝑗=1

+∑∑𝛿𝑗𝑘𝑙𝑛 (
𝑝𝑗
𝑝3⁄ )

𝑖𝑡
𝑙𝑛(
𝑝𝑘
𝑝3⁄ )

𝑖𝑡

2

𝑘=1

2

𝑗=1

+∑∑𝜔𝑗𝑘𝑙𝑛 (
𝑦𝑗
𝑦1⁄ )

𝑖𝑡
𝑙𝑛(
𝑝𝑘
𝑝3⁄ )

𝑖𝑡
+

2

𝑘=1

𝜃𝑡

2

𝑗=1

, 

na qual o parâmetro 𝜃 representa a tendência de tempo para captar a ocorrência natural de 

evolução tecnológica. Além disso, tem-se que 𝛽𝑗𝑘 = 𝛽𝑘𝑗 e 𝛿𝑗𝑘 = 𝛿𝑘𝑗, por simetria. 

  



47 

 

6 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

 

6.1 ESTIMAÇÃO DA FUNÇÃO TRANSLOG CUSTO 

 

 

Como citado, a periodicidade dos dados utilizados no presente é trimestral com uma 

seleção amostral dos bancos em operação no Brasil no período compreendendo o primeiro 

trimestre de 2011 ao terceiro trimestre de 2016. À exceção aos dados referentes ao 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 

do período de março de 2011 a março de 2014, que foram cedidos pelo Banco Central, todas as 

demais informações utilizadas foram extraídas dos relatórios Top 50 e IF.data, como já citado. 

Além das desconsiderações de produtos e preços de insumos menores ou iguais a zero, 

foram desconsiderados também os bancos dos quais não constaram as informações sobre o ativo 

ponderado pelo risco (RWA) para determinado período. Assim, obteve-se um painel não 

balanceado com 125 bancos (cuja listagem está apresentada no Quadro B do Anexo E) num 

total de 2259 observações. 

A Tabela 1 demonstra a estimação da fronteira de custo. Nota-se que, no modelo 

apresentado, cerca de 83% (𝛾 = 0,826) do ruído estão associados à ineficiência, e apenas 17% 

(1-𝛾) dizem respeito a fatores aleatórios. Como pode ser percebido, o parâmetro é 

estatisticamente significativo. 

Seguindo Allen e Rai (1996), essa tendência foi adicionada no modelo como uma 

variável dummy. Para facilitar a visualização dos resultados, as estimativas e estatísticas 

relacionadas a esses parâmetros não estão apresentadas na Tabela 1, dado que o intuito da 

inclusão dessa variável é apenas o de isolar o efeito das mudanças tecnológicas normais a cada 

banco e à indústria na qual está inserido sobre o nível de eficiência observado. 
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Tabela 2 ‒ Fronteira estocástica de custo estimada 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nota1: Os símbolos "***", "**" e "*" representam as seguintes 

significâncias estatísticas: 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Nota2: O valor de 𝜎2é dado por 𝜎2 = 𝜎𝑣
2 + 𝜎𝑢

2 

Nota3: O valor de 𝛾 é dado por 𝛾 =
𝜎𝑢
2

𝜎𝑣
2+𝜎𝑢

2 

Nota4: O nível médio de eficiência é calculado a partir da média aritmética 

dos níveis de eficiência de cada banco em cada trimestre.  

 

Todos os parâmetros apresentados acima foram estimados pelo pacote frontier presente 

no software R®. Esse pacote estatístico tem origem no software Frontier® 4.1, desenvolvido 

pelo Centro para Eficiência e Análise de Produtividade (CEPA), da Universidade da Nova 

Inglaterra, Austrália. 

Além de estimar a fronteira estocástica de acordo com a especificação funcional 

determinada, o software possibilita a aferição do nível de eficiência/ineficiência de cada firma. 

Nota-se, por exemplo, que a eficiência média do período de março e 2011 a setembro de 2016 

para a presente amostra de bancos e variáveis selecionada foi de 0,645. Essa média nada mais 

é que a média aritmética da eficiência individual de cada banco em cada trimestre27. 

                                                           
27 No Quadro B do Anexo E, onde estão demonstrados os Bancos da amostra selecionada para o presente trabalho, 

consta a respectiva eficiência média do período para cada um deles. 

Variável Parâmetro Coeficiente Erro Padrão

Constante -1,055 *** 0,134

lw1 0,193 ** 0,062

lw2 -0,643 *** 0,044

ly1 0,437 *** 0,033

ly2 0,308 *** 0,019

lw1s 0,044 *** 0,009

lw2s 0,016 ** 0,006

ly1s 0,000 0,000

ly2s 0,000 0,000

lw1lw2 0,002 0,012

ly1ly2 0,061 *** 0,004

lw1ly1 -0,080 *** 0,013

lw1ly2 0,031 *** 0,009

lw2ly1 0,090 *** 0,011

lw2ly2 -0,025 *** 0,006

2,555 *** 0,233

0,826 *** 0,030

Eficiência Média no Período: 0,645

𝜎2

𝛾

𝛽0
𝛿1
𝛿2
𝛽1
𝛽2
𝛿11
𝛿22
𝛽11
𝛽22

𝛿12
𝛽12
𝜔11
𝜔12
𝜔21
𝜔22
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6.2 IMPACTO DOS COMPONENTES DO RWA SOBRE A INEFICIÊNCIA DOS BANCOS. 

VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO A COMMODITIES 

 

 

No primeiro estágio da estimação da fronteira estocástica de custo, buscou-se avaliar 

como e quanto a interação entre os insumos e produtos dos bancos determinam o nível de 

ineficiência observado. Lembrando que a medida de ineficiência se dá pela distância do 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑖 

em relação ao que seria um banco perfeitamente eficiente, ou seja, com o nível de eficiência 

igual a um. 

A interação entre esses fatores para cada um dos bancos da amostra determinou o nível 

individual de ineficiência observado. 

De posse desses valores, buscou-se avaliar se uma maior exposição à variação nos 

preços das commodities, determinada pelo 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 com a sua relevância e representatividade 

já demonstradas anteriormente - consegue explicar os níveis de ineficiência observados. 

No ano de 2014, como demonstrado anteriormente, teve início o período recente de 

queda geral nos preços dessas mercadorias. Portanto, numa estratégia de avaliação por 

Diferenças-em-diferenças (DID), para dois (antes e depois) e três períodos (antes; período de 

mudança; depois), busca-se avaliar se o choque adverso proporcionado pela maior exposição à 

queda nos preços pressiona os bancos a atingirem menores níveis de ineficiência. Caso esse 

efeito, de fato, ocorra, busca-se avaliar também se, por este motivo, os níveis observados de 

ineficiência permaneceram menores nos períodos posteriores a 2014. 

Basicamente, o efeito que se busca observar pode ser representado por dois modelos 

distintos. No primeiro, dado pela equação 11, a variável de exposição à commodities está 

representada por uma variável binária, onde 1 representa os bancos que tiveram algum valor 

para o 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 em março de 2014 e 0 caso contrário. Esta variável também assume o valor 1 

para estes mesmos bancos nos períodos posteriores, independentemente da apresentação de 

algum valor de exposição. Assim, equação é dada por: 

 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑖 + 𝛽22014𝑡 +  𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 2014𝑡

+ 𝛽42015 − 2016𝑡 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 2015 − 2016𝑡 + 𝜉𝑖𝑡, 

 

na qual  𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑖 é uma variável dummy para captar o efeito específico de cada banco sobre a 

eficiência, 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖 , como descrito, assume o valor 1 para bancos expostos e 0 caso contrário, 

(11) 
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permanecendo com o valor 1 para estes mesmos bancos após março de 2014. 2014𝑡 assume o 

valor 1 para todos os trimestres de 2014 e 0 nos demais, 2015 − 2016𝑡 assume valor 1 entre 

março de 2015 e setembro de 2016 e 0 para os demais períodos, as variáveis 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 2014𝑡  e 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 2015 − 2016𝑡 representam os bancos expostos durante e após o ano de 2014, 

respectivamente, e 𝜉𝑖𝑡 o ruído da estimação. 

 No segundo modelo, representado pela equação 12, a variável de exposição é dada pela 

valor da razão entre o 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 e o patrimônio de referência. Assim, a equação é dada por: 

 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑖 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖 + 𝛽32014𝑡 + 𝛽42015 − 2016𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀2014𝑡 + 𝛽4𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 2015 − 2016𝑡 + 𝜉𝑖𝑡, 

 

na qual 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀2014𝑡 é o valor da exposição nos quatro trimestres de 2014 e 

𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 2015 − 2016𝑡 o valor da exposição nos trimestres posteriores. 

 

6.2.1 Variáveis Selecionadas para Explicar a Ineficiência Operacional dos Bancos 

 

 

Seguindo os trabalhos de Arantes e Rocha (2012) e Tecles e Tabak (2010), algumas 

variáveis padrão foram utilizadas para controlar os efeitos destas sobre a ineficiência, tendo em 

vista isolá-los da verificação que se busca observar. Essas variáveis de controle são: 

 Ativo: logaritmo natural do ativo dos bancos, tendo em vista capturar a influência do 

porte da instituição sobre o nível de ineficiência observado; 

 Ativo2: quadrado da variável Ativo, para verificar alguma relação não linear do porte 

das instituições sobre a ineficiência; 

 Público: variável dummy que assume o valor 1 para bancos públicos; 

 Privado Nacional: variável dummy que assume o valor 1 para bancos privados 

nacionais; 

 PL/Ativo: relação entre o Patrimônio líquido (PL) e o ativo total do banco, tendo em 

vista verificar se uma maior participação do capital próprio tende a gerar maior 

observância por parte do proprietário sobre a situação da instituição, na expectativa 

de que isso tenha impacto direto sobre o nível de ineficiência observado; 

(12) 
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 Depos./Ativo: relação entre a captação de recursos via depósitos e o ativo do banco, 

buscando verificar se a composição dessa alternativa em relação ao tamanho do ativo 

é válida para explicar o nível de ineficiência da instituição; 

 Dep.Av./Dep.Total: relação entre o depósito à vista e o total de depósitos, tendo em 

vista verificar se essa alternativa de captação (depósitos à vista) influencia o 

desempenho do banco. 

Além dessas variáveis de controles, comuns na literatura sobre o tema no Brasil (além 

dos autores citados anteriormente, algumas dessas variáveis também foram utilizadas por 

Nakane (1999); Araújo e Neto (2007); Rondon (2011); entre outros), busca-se controlar o efeito 

da exposição a commodities considerando-se a exposição aos demais componentes do 𝑅𝑊𝐴 

 𝑅𝑊𝐴𝐴𝐶𝑆: ativos ponderados pelo risco referente às exposições sujeitas a variações 

do preço de ações; 

 𝑅𝑊𝐴𝐶𝐴𝑀: ativos ponderados pelo risco referente às exposições em ouro, em moeda 

estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial; 

 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑃𝐴𝐷: ativos ponderados pelo risco referente às exposições ao risco de crédito; 

 𝑅𝑊𝐴𝐽𝑈𝑅: ativo ponderado pelo risco referente às exposições ao risco de taxas de 

juros28; 

 𝑅𝑊𝐴𝑂𝑃𝐴𝐷: ativos ponderados pelo risco referente às exposições aos riscos 

operacionais. 

Dessa forma, tem-se todos itens que compõem o denominador do Índice de Basiléia, 

sendo possível controlar se outros tipos de exposição ao risco de cunho interno (como é o caso 

da exposição aos riscos operacionais) e de cunho externo (como, por exemplo, a exposição ao 

câmbio) conseguem captar o efeito esperado de choques adversos sobre os níveis de eficiência. 

Dadas as variáveis descritas acima, a proposta do presente trabalho é a de avaliar se o 

nível de eficiência operacional dos bancos (calculada a partir da função translog de custo) sofreu 

impacto positivo devido à queda recente nos preços das commodities. Foram considerados 

expostos a commodities os bancos que apresentaram algum valor para o 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 no primeiro 

trimestre de 2014. Para esses bancos, a exposição está representada de duas formas distintas: 

uma como variável dummy assumindo o valor 1 para os bancos que apresentaram valores do 

                                                           
28 Essa exposição é dada pela soma dos seguintes fatores: 𝑅𝑊𝐴𝐽𝑈𝑅1, 𝑅𝑊𝐴𝐽𝑈𝑅2, 𝑅𝑊𝐴𝐽𝑈𝑅3 e 𝑅𝑊𝐴𝐽𝑈𝑅4, fazendo 

referência a exposições em taxa de juros pré-fixadas denominadas, em real, taxa de juros de cupons de moedas 

estrangeiras, taxas de juros de cupons de índices de preços e taxas dos cupons de taxas de juros, respectivamente. 
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𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀 > 0 em março de 2014 sendo mantido o valor 1 para os mesmos bancos nos 

trimestres posteriores e 0, caso contrário (representada no modelo pela variável Exposto), e a 

outra como o próprio valor da exposição (representada pela variável RWACOM). 

Todos os componentes do 𝑅𝑊𝐴 foram ponderados pelo PR, para evitar que exposições 

relativamente altas em termos de valor, mas baixas em relação ao patrimônio, pudessem 

representar maiores níveis exposição. 

Além da avaliação da exposição via 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀, busca-se avaliar o nível de eficiência 

operacional antes, durante e depois do período considerado como sendo o de queda nos preços 

das commodities. Como já dito, o ano de 2014. Para essa avaliação, propõe-se quatro variáveis 

dummies distintas: 

 2014: assume o valor 1 para o período entre março de 2014 e dezembro de 2014 e 0 

para os demais períodos; 

 2015-2016: assume o valor 1 para o período de janeiro de 2015 a setembro de 2016. 

A interação entre a variável dummy para exposição a commodities (Exposto) e as 

variáveis dummy para os períodos durante e após captam, respectivamente, a influência da 

queda nos preços iniciada (e mais intensa) em 2014 sobre a ineficiência operacional dos bancos, 

e como essa ineficiência se comportou nos períodos posteriores a este choque adverso. 

Portanto, a interação entre a dummy de exposição e a dummy para o período de queda 

nos preços (2014) capta exatamente o efeito ao qual o presente trabalho procura observar. 
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Tabela 3 ‒ Determinantes da ineficiência operacional 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os modelos econométricos de 1 a 6 foram estimados por meio do método de diferenças-em-diferenças com dados 

em painel para o período de março/2011 a setembro/2016. As principais variáveis a serem analisadas em todos os 

modelos dizem respeito à exposição à commodities em termos binários e em valor. As demais variáveis, apesar de 

relevantes, cumprem o papel apenas de controles. Todos as estimações incluem efeitos fixos para bancos. 

Nota 1: Os símbolos “***”, “**”, e “*” representam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Nota 2: Erros padrão entre parênteses. 

Nota3: Todos os modelos foram testados e seus parâmetros demonstraram ser conjuntamente diferentes de zero. 

Nota429: Vide nota de rodapé nº 27 

                                                           
29 Pelo que pode ser identificado pela Circular nº 3.640, de 4 de março de 2013, 𝑅𝑊𝐴𝑂𝑃𝐴𝐷  engloba diversos 

aspectos relacionados às linhas de negócio dos bancos. A Circular normatiza inclusive que os bancos devem 

“manter incentivos ao aperfeiçoamento do gerenciamento do risco operacional”, indicando que, quanto maior a 

exposição a esta parcela de risco do ativo, maior a necessidade de buscar meios de mitigá-la. Esta normatização e 

o que é possível depreender dela indicam que, de fato, quanto maiores forem os níveis de exposição ao risco 

operacional, a tendência é a de que os bancos sejam mais eficientes, como demonstram os resultados encontrados. 

Variável Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Público -0,056 -0,056 -0,057 -0,058 -0,057 -0,060

(0,054) (0,054) (0,054) (0,054) (0,054) (0,054)

Privado Nacional -0,001 -0,001 -0,003 -0,003 -0,001 -0,004

(0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014)

Ativo 0,146 ** 0,144 ** 0,145 ** 0,146 ** 0,144 ** 0,144 **

(0,051) (0,051) (0,051) (0,051) (0,051) (0,051)

Ativo
2

-0,004 * -0,004 * -0,004 * -0,004 * -0,004 * -0,004 *

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002)

PL/Ativo 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

(0,043) (0,043) (0,043) (0,043) (0,043) (0,043)

Depos./Ativo 0,213 *** 0,213 *** 0,212 *** 0,212 *** 0,213 *** 0,212 ***

(0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026)

Depos. Av./ Depos. Total -0,044 * -0,043 * -0,043 * -0,044 * -0,043 * -0,044 *

(0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026)

RWAACS -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007

(0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008)

RWACAM 0,008 ** 0,008 ** 0,008 ** 0,008 ** 0,008 ** 0,008 **

(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003)

RWACPAD 0,001 * 0,001 * 0,001 * 0,001 * 0,001 * 0,001 *

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

RWAJUR -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003

(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006)

RWAOPAD -0,015 ** -0,015 ** -0,015 ** -0,015 ** -0,015 ** -0,015 **

(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006)

2014 -0,008 -0,008 -0,005 -0,005 -0,007 -0,004

(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,005) (0,005)

Exposto 0,010 0,010 0,005 0,005 0,011 0,007

(0,008) (0,008) (0,014) (0,014) (0,008) (0,009)

Exposto 2014 0,003 0,003 0,006 0,006

(0,011) (0,011) (0,015) (0,015)

RWACOM -0,010 -0,009 -0,010 -0,009

(0,038) (0,038) (0,038) (0,038)

2015-2016 0,006 0,006 0,006

(0,005) (0,005) (0,005)

Exposto 2015-2016 0,000 0,000

(0,013) (0,013)

RWACOM 2014 0,020 0,012

(0,052) (0,054)

RWACOM 2015-2016 -0,025

(0,036)
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Em linha com os resultados encontrados na literatura brasileira sobre o tema (NAKANE, 

1999; NETO; SILVA, 2002 e ARANTES; ROCHA, 2012), as variáveis Ativo e Ativo2 

apresentam sinais positivos e negativos, respectivamente, além de significância estatística, 

demonstrando que, de fato, há uma relação no formato de um “U” invertido, indicando que 

bancos nos quais os ativos encontram-se mais ao centro da relação Ativo x Ineficiência (bancos 

de médio porte) são mais ineficientes que os bancos dos extremos, a saber, os de pequeno e 

grande porte. 

Para os bancos de pequeno porte, o maior custo de captação de recursos tende a obrigá-

los a manter níveis mais elevados de eficiência, como observado por Neto e Silva (2002). Já 

para os bancos de grande porte, o grande leque de possiblidades, desde captação a custos mais 

baixos e amplas possibilidades de diversificação de produtos e insumos, permite que consigam 

agir e reagir com maior assertividade a momentos adversos e, principalmente, padronizar esta 

assertividade para fazer frente a episódios futuros. 

No que diz respeito às variáveis representativas do tipo de controle dos bancos, não há 

consenso na literatura brasileira em termos dos resultados encontrados sobre elas. Pela Tabela 

3, vemos que os sinais, tanto para os bancos públicos, quanto privados nacionais, 

demonstraram-se negativos, indicando uma possível maior eficiência, no entanto, a 

insignificância estatística dos resultados relacionados impede qualquer tipo de afirmação. 

A variável Depos./Ativo, também utilizada por Allen e Rai (1996), apresentou-se 

positiva e significativa em todos os modelos, indicando que, ceteris paribus, esta alternativa de 

captação de recursos tornou os bancos menos eficientes no período analisado. Isso é justificado 

por Neto e Silva (2002) pela perspectiva sobre a qual a elevada incidência de reserva 

compulsória torna este meio de captação de recursos relativamente mais dispendioso em 

comparação a outras alternativas. 

A variável dummy para o período durante a queda dos preços das commodities não se 

mostrou estatisticamente significativa. O mesmo ocorre no que diz respeito à sua interação com 

a variável de exposição a commodities (Exposto 2014), indicando que, a partir deste modelo no 

período analisado, a simples exposição às variações nos preços das commodities não é suficiente 

para explicar a perda de eficiência destes bancos. Este fato também pode ser observado pelos 

resultados da variável Exposto 2015-2016, que representa a exposição após o ano de 2014, 

indicando que não houve variação no nível de ineficiência observado, devido à queda nos 

preços das mercadorias. 

Os modelos 5 e 6 da Tabela 2 apresentam essa mesma exposição em termos de valor. 

As variáveis RWACOM 2014 e RWACOM 2015-2016 representam o valor da exposição durante e 
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após o ano de 2014, na expectativa de captar se maiores valores de exposição têm relação 

negativa com a ineficiência. Pelos resultados encontrados, nada pode ser afirmado sobre a 

influência destas variáveis sobre o nível de ineficiência observado. 

 

 

6.2.2 Estratégia de Identificação Adicional 

 

 

De acordo com Hausman e Kuersteiner (2008) e Hansen (2006), em modelos com a 

presença de correlação serial, é possível obter estimações mais consistentes e robustas por meio 

da estimação por Feasible generalized least squares (FGLS). A Tabela 3 demostra os testes de 

correlação serial para todos os modelos apresentados anteriormente. 

 

Tabela 3 ‒ Teste para a presença de correlação serial 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nota: P-valor obtido a partir do teste de correlação serial desenvolvido por 

Wooldridge (2002), seção 10.5.4, pp. 274-276. A estatística de teste é 

uma 𝜒2 com 1 grau de liberdade (dado que a correlação serial é entre 𝑢𝑡 
e 𝑢𝑡−1). 

 

Nota-se que, mesmo que estatisticamente pouco significativo, há algum grau de 

correlação serial entre os resíduos em 𝑡 e 𝑡 − 1. Isso implica que cada erro no período 𝑡 contém 

um fator, constante no tempo, omitido da estratégia de estimação anterior. 

  

Hipótese Nula

Estatística de teste P-Valor

Modelo 1 3,848 0,050

Modelo 2 3,840 0,050

Modelo 3 4,033 0,045

Modelo 4 4,042 0,044

Modelo 5 3,788 0,052

Modelo 6 3,942 0,047

𝑢𝑡 =  1𝑢𝑡−1+𝑒𝑡,  1 0

( 2)
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Tabela 4 ‒ Determinantes da ineficiência operacional (FGLS) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os modelos econométricos de 1 a 6 foram estimados por meio do método de diferenças-em-diferenças com dados 

em painel para o período de março/2011 a setembro/2016. As principais variáveis a serem analisadas em todos os 

modelos dizem respeito à exposição à commodities em termos binários e em valor. As demais variáveis, apesar de 

relevantes, cumprem o papel apenas de controles. Todos as estimações incluem efeitos fixos para bancos. 

Nota 1: Os símbolos “***”, “**”, e “*” representam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Nota 2: Erros padrão entre parênteses. 

Nota3: Todos os modelos foram testados e seus parâmetros demonstraram ser conjuntamente diferentes de zero. 

 

Variável Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Público -0,123 *** -0,120 *** -0,120 *** -0,122 *** -0,121 *** -0,126 ***

(0,022) (0,022) (0,022) (0,022) (0,022) (0,022)

Privado Nacional -0,014 * -0,014 * -0,016 * -0,016 * -0,014 * -0,017 **

(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006)

Ativo 0,230 *** 0,222 *** 0,224 *** 0,231 *** 0,223 *** 0,228 ***

(0,038) (0,039) (0,039) (0,038) (0,039) (0,038)

Ativo2 -0,006 *** -0,006 *** -0,006 *** -0,006 *** -0,006 *** -0,006 ***

(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

PL/Ativo 0,006 0,008 0,009 0,007 0,008 0,007

(0,032) (0,032) (0,032) (0,032) (0,032) (0,032)

Depos./Ativo 0,156 *** 0,157 *** 0,152 *** 0,152 *** 0,157 *** 0,150 ***

(0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019)

Depos. Av./ Depos. Total-0,040 * -0,038 * -0,036 * -0,038 * -0,037 * -0,035 *

(0,020) (0,021) (0,020) (0,020) (0,021) (0,020)

RWAACS -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006

(0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007)

RWACAM 0,005 * 0,005 * 0,004 * 0,004 * 0,005 * 0,004 *

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002)

RWACPAD 0,001 ** 0,001 ** 0,001 * 0,001 * 0,001 ** 0,001 *

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

RWAJUR 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002

(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005)

RWAOPAD -0,010 * -0,010 * -0,008 * -0,008 * -0,010 * -0,009 *

(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004)

2014 -0,011 ** -0,011 ** -0,008 * -0,008 * -0,011 ** -0,008 *

(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,003) (0,004)

Exposto 0,019 *** 0,019 *** 0,014 * 0,015 * 0,019 *** 0,014 **

(0,004) (0,004) (0,008) (0,008) (0,004) (0,005)

Exposto 2014 0,000 0,000 0,001 0,001

(0,007) (0,007) (0,009) (0,009)

RWACOM -0,034 -0,031 -0,035 -0,032

(0,029) (0,029) (0,029) (0,029)

2015-2016 -0,001 -0,002

(0,007) (0,007)

Exposto 2015-2016 0,007 * 0,007 * 0,007 **

(0,003) (0,003) (0,003)

RWACOM 2014 0,025 0,015

(0,034) (0,037)

RWACOM 2015-2016 -0,019

(0,015)
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Nota-se, pelos resultados apresentados na Tabela 4, que os resultados relacionados às 

variáveis Ativo e Ativo2 continuam com os sinais e significância estatísticas dos modelos 

anteriores. O mesmo ocorre com a variável Depos./Ativo. 

Com a nova estratégia de estimação, os resultados relacionados à variável dummy, 

indicando tipo de propriedade pública dos bancos (Público), demonstra que os bancos públicos 

foram mais eficientes no período analisado. Resultado em linha com o trabalho de Nakane 

(1999). A variável indicando propriedade privada nacional (Privo Nacional) demonstra que o 

mesmo ocorreu para os bancos desse tipo. Ou seja, estas instituições também se mostraram 

mais eficientes em relação aos seus pares internacionais, como encontrado por Tecles e Tabak 

(2010). 

Na presente estratégia de estimação, nota-se que o resultado encontrado na estratégia 

anterior persiste. Vemos que os sinais das variáveis representativas à exposição a commodities 

em termos do período considerado como o de exposição (2014), tanto quanto à variável 

indicativa da exposição em si (Exposto), apresentam sinais e significância estatística 

semelhantes à estratégia de estimação anterior, indicando que os resultados não mudam devido 

a metodologia empregada. 

O mesmo ocorre para a interação entre essas duas variáveis, representada pela variável 

Exposto 2014, demonstra que nada pode ser afirmado sobre a influência da queda nos preços 

das commodities sobre a eficiência dos bancos. No que diz respeito à exposição após o ano de 

2014, vemos pelos resultados relacionados à variável Exposto 2015-2016 (variável 

representativa da exposição a commodities nos trimestres posteriores a 2014) que os bancos 

expostos a commodities perderam eficiência neste período, em relação aos trimestres anteriores.  

As variáveis RWACOM 2014 e RWACOM 2015-2016 procuraram captar os mesmos efeitos 

das duas variáveis citadas anteriormente. A variável RWACOM 2014 representa o valor da 

exposição durante o ano de 2014 e, em contrapartida, a variável RWACOM 2015-2016 representa 

esta mesma exposição após 2014. Para estas variáveis, os resultados também não foram 

estatisticamente representativos para captar o efeito desejado.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Como demonstrado, a literatura sobre eficiência da firma, de fato, sugere que os choques 

adversos tendem a tornar a utilização de recursos mais eficientes. No presente trabalho, buscou-

se avaliar se a queda recente nos preços das commodities faria com que os bancos mais expostos 

a ela apresentassem níveis mais elevados de eficiência operacional traduzida pela otimização 

dos seus custos. 

A medida de exposição à commodities advém do Acordo de Basiléia III, a partir do qual 

os bancos brasileiros passaram a ter que divulgar de forma separada todos os componentes do 

ativo ponderado pelo risco (Risk Weighted Assest). A saber: taxas de câmbio, juros, mercado 

acionário, riscos operacionais e variação dos preços das commodities. Este último componente, 

𝑅𝑊𝐴𝐶𝑂𝑀, representa, de fato, a exposição dos bancos em termos de quantidades e preços das 

commodities a que estão expostos. 

A partir da aplicação da metodologia proposta por Battese e Coelli (1992), foi estimada 

uma derivação da especificação da fronteira translog de custo utilizada nos trabalhos de Allen 

e Rai (1996) e Tecles e Tabak (2010). O resultado médio obtido a partir dessa estimação 

demonstrou que, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 2011 e o terceiro 

trimestre de 2016, os bancos brasileiros desperdiçaram cerca de 35% do seu custo potencial 

devido à ineficiência. Ou seja, o nível médio de eficiência observado para o período foi de cerca 

de 65%. Os níveis de eficiência de cada banco foram utilizados para avaliar, dentre outros, se a 

queda recente nos preços das commodities tornou os bancos mais eficientes em termos 

operacionais, ineficiência esta traduzida em maior utilização do custo potencial. 

Os determinantes da ineficiência operacional dos bancos brasileiros para o período 

foram estimados, primeiramente, via máxima verossimilhança. Os resultados encontrados para 

as variáveis representativas da exposição a commodities a partir desta estratégia não 

corroboraram a expectativa prévia de que este choque adverso pudesse explicar o ganho de 

eficiência de custos dos bancos no período analisado. No entanto, esta estratégia de 

identificação demonstrou que, quanto maior a exposição ao risco operacional dos bancos, 

menos eficientes estes se apresentaram, corroborando a ideia apresentada inicialmente por 

Leibeinstein (1966) de que situações subótimas têm potencial de tornar as firmas mais 

eficientes. 

Seguindo recomendações provenientes dos trabalhos de Hausman e Kuersteiner (2008) 

e Hansen (2006), foi utilizada uma segunda estratégia de investigação, recomendada (pelos 
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autores) a partir da identificação de algum grau de correlação serial nos resíduos estimados via 

máxima verossimilhança. 

Nesta estratégia de identificação os resultados encontrados na estimação por máxima 

verossimilhança persistem, demonstrando que, de fato, os bancos não foram influenciados pela 

queda recente nos preços das commodities. Estes resultados demonstram também que, o efeito 

é resistente à mudança da metodologia.  

Os resultados do presente trabalho demonstram que a eficiência dos bancos brasileiros 

e seus determinantes internos e externos ainda são campos bastante vastos a serem explorados. 

No entanto, os resultados de algumas das variáveis utilizadas, com o RWAOPAD, demonstram 

que, de alguma forma, os choques adversos libertam algum potencial subutilizado em termos 

de eficiência.  
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Anexo A - Representação das rubricas contábeis em 1º dígito 

 

 

  

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

Cosif TÍTULOS DAS RUBRICAS Cosif TÍTULOS DAS RUBRICAS

4 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

5 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

9 COMPENSAÇÃO

Fonte: Filgueiras (2013).

3 COMPENSAÇÃO

Tabela A - Representação das rubricas contábeis em 1º dígito

1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

2 PERMANENTE
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Anexo B - Representação das rubricas contábeis em 2º dígito 

 

 

  

Tabela B - Representação das rubricas contábeis em 2º dígito

BALANCETE PATRIMONIAL - CONTAS ATIVAS BALANCETE PATRIMONIAL - CONTAS PASSIVAS

Cosif TÍTULOS DAS RUBRICAS Cosif TÍTULOS DAS RUBRICAS

1.1 Disponibilidades 4.1 Depósitos

1.2 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4.2 Obrigações por Operações Compromissadas

1.3 Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Fin. Derivativos 4.3 Rec de Ac. Camb., Letas Imob e Hipot e Debêntures

1.4 Relações Interfinanceiras 4.4 Relações Interfinanceiras

1.5 Relações Interdependências 4.5 Relações Interdependências

1.6 Operações de Crédito 4.6 Obrigações por Empréstimos e Repasses

1.8 Outros Créditos 4.8 Instrumentos Financeiros Derivativos

1.9 Outros Valores e Bens 4.9 Outras Obrigações

5 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

5.1 Receitas de Exercícios Futuros

2 PERMANENTE 6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.1 Investimentos 6.1 Patrimônio Líquido

2.2 Imobilizado de Uso 6.2 APE -Patrimônio Social

2.3 Imobilizado de Arrendamento

2.4 Diferido

2.5 Intangível

7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

7.1 Receitas Operacionais

7.3 Receitas Não Operacionais

7.8 Rateio de Resultados

7.9 Apuração de Resultado

8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

8.1 Despesas Operacionais

8.3 Despesas Não Operacionais

8.8 Rateio de Resultados

8.9 Apuração de Resultado

3 COMPENSAÇÃO 9 COMPENSAÇÃO

3.0 Compensação 9.0 Compensação

3.1 Classificação da Carteira de Créditos 9.1 Classificação da Carteira de Créditos

Fonte: Filgueiras (2013)

1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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Anexo C - Parâmetros mínimos para o capital regulamentar conforme Basileia III 

 

 

  

Tabela C - Parâmetros mínimos para o capital regulamentar conforme Basileia III

Item jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 A partir de jan-19

Fator F aplicado ao RWA 11,00% 11,00% 11,00% 9,88% 9,25% 8,63% 8,00%

Capital Principal 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

PR      11,00% 11,00% 11,00% 9,88% 9,25% 8,63% 8,00%

Capital de Conservação   -        -     -   0,63% 1,25% 1,88% 2,50%

PR + Capital de Conservação 11,00% 11,00% 11,00% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

Capital Contra-cíclico        0,63% 1,25% 1,88% 2,50% 2,50% 2,50%

Fonte: Bacen.
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Anexo D - Cartas Circulares de 4 de março de 2013 - Procedimento para o cálculo das 

parcelas do RWA 

 

 

 

  

Quadro A - Cartas Circulares de 4 de março de 2013 - Procedimento para o cálculo das parcelas do RWA

Circular nº Instrução

3644

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)

referente às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante

abordagem padronizada (RWACPAD), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.

3640

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA),

relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional mediante abordagem padronizada

(RWAOPAD), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.

3641

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)

referente às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial cujo

requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWACAM), de que trata a

Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.

3638

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA)

referente às exposições sujeitas à variação do preço de ações cujo requerimento de capital é

calculado mediante abordagem padronizada (RWAACS), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de

março 2013.

3645

Dispõe sobre os valores dos parâmetros a serem utilizados pelas instituições financeiras no cálculo

das parcelas RWAJUR1, RWAJUR2, RWAJUR3 e RWAJUR4 dos ativos ponderados pelo risco

(RWA), de que tratam as Circulares ns. 3.634, 3.635, 3.636, e 3.637, todas de 4 de março de 2013.

3639

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA),

referente às exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias (commodities) cujo

requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWACOM), de que trata a

Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.

Fonte: Bacen.
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Anexo E – Amostra completa de bancos e o nível médio de eficiência no período de março 

de 2011 a setembro 2016 

 

Quadro B - Amostra completa de bancos e o nível médio de eficiência no período de março de 2011 a setembro 

2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da estimação da fronteira estocástica de custos. 

BANCO EFICIÊNCIA MÉDIA BANCO EFICIÊNCIA MÉDIA BANCO EFICIÊNCIA MÉDIA

BANCO A.J. RENNER 0,728 BANCO DA AMAZONIA 0,715 BANCO MIZUHO 0,665

BANCO ABC-BRASIL 0,796 BANCO DA CHINA BRASIL 0,629 BANCO MODAL 0,649

BANCO ABN AMRO 0,444 BANCO DAYCOVAL S.A 0,697 BANCO MONEO 0,751

BANCO AGIPLAN 0,478 BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL 0,745 BANCO MORGAN STANLEY 0,741

BANCO ALFA 0,429 BANCO DEUTSCHE 0,694 BANCO NATIXIS BRASIL BM 0,176

BANCO ANDBANK 0,542 BANCO DO BRASIL 0,747 BANCO ORIGINAL 0,567

BANCO ARBI 0,587 BANCO DO EST. DE SE 0,743 BANCO OURINVEST 0,557

BANCO AZTECA DO BRASIL 0,691 BANCO DO EST. DO PA 0,700 BANCO PAN 0,598

BANCO BANESTES 0,732 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 0,732 BANCO PINE 0,687

BANCO BANIF 0,576 BANCO FATOR 0,335 BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A 0,646

BANCO BANRISUL 0,633 BANCO FIBRA 0,666 BANCO POTTENCIAL 0,726

BANCO BARCLAYS 0,613 BANCO FICSA 0,483 BANCO PROSPER 0,563

BANCO BBM 0,648 BANCO FIDIS 0,775 BANCO PSA FINANCE 0,704

BANCO BES 0,569 BANCO GE CAPITAL 0,616 BANCO RABOBANK INTL BRASIL 0,646

BANCO BIC 0,663 BANCO GERADOR 0,652 BANCO RANDON 0,663

BANCO BMG 0,587 BANCO GMAC 0,728 BANCO RENDIMENTO 0,654

BANCO BNP PARIBAS 0,647 BANCO GOLDMAN SACHS 0,487 BANCO RIBEIRAO PRETO 0,638

BANCO BOFA MERRILL LYNCH 0,615 BANCO GUANABARA 0,716 BANCO RODOBENS 0,434

BANCO BONSUCESSO 0,634 BANCO HONDA 0,743 BANCO RURAL 0,648

BANCO BPN BRASIL 0,673 BANCO HSBC 0,677 BANCO SAFRA 0,669

BANCO BR PARTNERS 0,550 BANCO ICBC DO BRASIL BM 0,510 BANCO SANTANDER 0,649

BANCO BRACCE 0,567 BANCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A 0,516 BANCO SCHAHIN 0,554

BANCO BRADESCO 0,688 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 0,700 BANCO SCOTIABANK BRASIL 0,666

BANCO BRASCAN 0,195 BANCO INDUSVAL 0,691 BANCO SEMEAR 0,685

BANCO BRASIL PLURAL 0,568 BANCO ING 0,650 BANCO SOCIETE GENERALE 0,581

BANCO BRB 0,686 BANCO INTERCAP 0,679 BANCO SOCOPA 0,666

BANCO BRJ 0,304 BANCO INTERMEDIUM S/A 0,692 BANCO SOFISA 0,609

BANCO BTG PACTUAL 0,798 BANCO INTESA SANPAOLO BRASIL BM 0,615 BANCO STANDARD INV 0,572

BANCO BVA 0,610 BANCO ITAU 0,711 BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL 0,758

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,736 BANCO J.MALUCELLI 0,712 BANCO TOKYO-MITSUBISHI BM 0,627

BANCO CAIXA GERAL BRASIL 0,685 BANCO JBS 0,555 BANCO TOPAZIO 0,659

BANCO CAPITAL 0,761 BANCO JOHN DEERE 0,781 BANCO TOYOTA DO BRASIL 0,636

BANCO CARGILL 0,533 BANCO JP MORGAN CHASE 0,630 BANCO TRIANGULO 0,713

BANCO CIT BRASIL 0,163 BANCO KDB BRASIL 0,585 BANCO TRICURY 0,727

BANCO CITIBANK 0,690 BANCO KEB HANA DO BRASIL 0,688 BANCO VOLKSWAGEN S.A 0,800

BANCO CNH CAPITAL 0,751 BANCO LA NACION ARGENTINA 0,521 BANCO VOLVO BRASIL 0,689

BANCO COOPERATIVO SICREDI 0,794 BANCO LA PROVINCIA B AIRES BCE 0,111 BANCO VOTORANTIM 0,558

BANCO CREDIBEL 0,424 BANCO LUSO BRASILEIRO 0,703 BANCO WOORI BANK DO BRASIL 0,628

BANCO CREDIT AGRICOLE 0,604 BANCO MATONE 0,569 BANCO YAMAHA MOTOR 0,654

BANCO CREDIT SUISSE 0,684 BANCO MÁXIMA 0,584 BANCOMURUGUAI 0,533

BANCO CRUZEIRO DO SUL 0,467 BANCO MERCANTIL DO BRASIL 0,710 BANCOOB 0,804

BANCO CSF 0,506 BANCO MERCEDES-BENZ 0,705


