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RESUMO 

 

Este estudo analisa a competição entre cooperativas de crédito (CFIs) e bancos 

comerciais em mercados de crédito locais por meio de modelos MQO tendo a taxa 

de juros dos bancos em função da participação de mercado das CFIs, do nível de 

competição e de características locais. A base de dados contém as operações de 

cada trimestre de 2013, totalizando 55920 observações. Os resultados não mostram 

efeito significativo da presença de CFIs sobre as taxas dos bancos. Por outro lado, o 

tipo de banco e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHm) são importantes 

determinantes da taxa. É necessário analisar o relacionamento entre CFIs e bancos 

para além da literatura tradicional sobre concorrência bancária. Além disso, o 

regulador não deve tratar instituições cooperativas e bancárias da mesma forma. 

Finalmente, dar mais poder aos clientes do sistema financeiro deve ser uma meta 

fundamental do governo.    
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ABSTRACT 

 

This study evaluates competition between Brazilian Cooperative Financial Institutions 

(CFIs) and commercial banks in local credit markets running a pooled OLS of bank 

interest rate as a function of CFI market share, competition and county 

characteristics. Database has 55920 observations regarding the four quarters of 

2013. Results show no significant impact of CFI presence on bank interest rates. On 

the other hand, bank type and Human Development Index (HDI) are important 

determinants of bank rates. It is necessary to look at relationship between CFIs and 

banks beyond traditional literature on banking competition. Moreover, regulators 

should not treat them the same way for empowering population should be a main 

goal of government.   

 

Keywords: local markets; competition; credit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Estado tem papel relevante na configuração do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN). Por meio de regulação, pode incentivar ou restringir determinadas 

atividades. Por meio da supervisão, pode induzir o comportamento das instituições. 

Com isso, é importante compreender a função de cada um dos diferentes agentes 

do SFN para posteriormente avaliar a adequação da regulamentação para esses 

agentes. No Brasil, o Banco Central (BCB) é o órgão regulador e supervisor do SFN. 

É responsável por 13 segmentos (BCB, 2015), sendo que os bancos privados 

comerciais e múltiplos e as cooperativas de crédito são as principais instituições que 

realizam operações de crédito. A tabela 1 mostra a quantidade de instituições 

supervisionadas pelo BCB que operam no mercado de crédito: 

 

Tabela 1 - Quantitativo de instituições autorizadas por segmentoa 

Segmento Siglab DEZ/2012c DEZ/2013 MAI/2016 

Banco múltiplo e comerciald Banco 161 155 153 

Caixa Econômica Federal CEF 1 1 1 

Sociedade de Crédito, 

Financiamento e Investimento 
SCFI 59 58 53 

Sociedade de Arrendamento 
Mercantil (Leasing) 

SAM 30 29 25 

Sociedade de Crédito 
Imobiliárioe 

SCI 

12 11 5 
Associação de Poupança e 
Empréstimo 

APE 

Sociedade de Crédito ao 

Microempreendedor e à 
Empresa de Pequeno Porte 

SCM 40 38 39 

Agência de Fomento AF 16 16 16 

Cooperativa de Crédito CFI 1269 1209 1095 

Totalf  2107 2016 1829 
Fonte: BCB (2015). UNICAD. Adaptação da tabela disponível em 
http://www.bcb.gov.br/htms/deorf/d201605/Quadro%2001%20-
%20Quantitativo%20de%20instituições%20por%20segmento.pdf  
 
Notas: a. Foram consideradas as instituições nas seguintes situações: “Autorizadas sem atividade; 
“Autorizadas em Atividade”; “Em Adm. Especial Temporária”; “Em intervenção”; “Paralisadas”;  
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b. Adaptei as siglas da tabela original para melhor entendimento. No caso das cooperativas de 
crédito, utilizei a sigla CFI(s) para seguir os textos internacionais que adotam o termo Cooperative 
Financial Institution(s) para esse segmento. Continuarei a utilizar essa nomenclatura no restante do 
texto sempre que me referir às cooperativas de crédito supervisionadas pelo BCB; c. Escolhi as datas 
de dez/2012 e dez/2013 porque se referem ao início e final do período analisado no teste empírico 
(ver a seção “Base de dados” no capítulo “Método”). Incluí mai/2016 porque é a contagem mais atual 
disponível; d. Inclui o Banco do Brasil (BB). Continuarei a me referir aos bancos que ofertam crédito 
pelo termo bancos daqui em diante; e. As SCI e APE têm atuação similar e foram consideradas em 
conjunto; f. Inclui todas as instituições, inclusive aquelas que não realizam crédito e por isso estão 
omitidas da tabela. 

 

Como o Brasil decidiu adotar os princípios de Basileia (Basel Committee on 

Banking Supervision, 1997) como regra geral e não apenas para os bancos 

internacionalmente relevantes, as instituições seguem regras muito semelhantes, 

ainda que haja adaptações para alguns segmentos. Esse isomorfismo se reflete nos 

parâmetros de sucesso e eficiência estabelecidos pela supervisão: crescimento, 

capitalização e profissionalização (Favalli, 2014). Porém, os dois segmentos mais 

importantes na concessão de crédito, bancos e CFIs1, diferem quanto às origens, 

estrutura de propriedade e relação com as partes interessadas. De fato, as CFIs 

guardam diferenças em relação a todos os outros segmentos supervisionados pelo 

BCB. A literatura (Ayadi et al., 2010; Grillo, 2013) reconhece duas principais funções 

sociais das CFIs: 

 

 1. Atuar como agentes de inclusão financeira ao atender os cidadãos excluídos 

do sistema financeiro pelos bancos; 

 2. Constituir uma alternativa aos bancos, competindo com eles e trazendo 

diversidade institucional ao sistema. 

 

 No Brasil, há instituições cooperativas voltadas a cada uma das duas 

funções ou a ambas. Existem instituições de pequeno porte sob a forma de 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que não são 

consideradas instituições financeiras e não estão sob a supervisão do BCB. Já entre 

as entidades supervisionadas a diversidade de porte e objetivos é considerável. Ao 

observarmos a trajetória das CFIs nos mercados desenvolvidos, vemos que o 

segmento tende a se aproximar do bancário, atuando nos mesmos mercados e 

competindo pelos mesmo clientes. No Brasil, a regulação ajuda a reforçar essa 

                                              
1 Como disse em nota da tabela 1, utilizarei o termo CFI ou CFIs para me referir às cooperativas de 
crédito supervisionadas pelo BCB. 
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tendência. Esse isomorfismo faz sentido se as CFIs conseguem de fato se 

posicionar como alternativa aos bancos. Se isso for verdade, o segmento 

cooperativo tem um papel importante de disciplinar o mercado ao trazer diversidade 

e aumentar as opções disponíveis aos clientes. Sendo assim, verificarei até que 

ponto as CFIs brasileiras cumprem sua função social de competir com os bancos na 

concessão de serviços financeiros. A questão central de pesquisa é assim definida: 

 

Qual a relação entre a presença de CFIs e as taxas praticadas pelos 

bancos nos mercados locais de crédito? 

 

A hipótese principal do trabalho é que a presença de CFIs está negativamente 

correlacionada às taxas de juros de crédito dos bancos e, portanto, os dois 

segmentos competem entre si. Essa é a explicação baseada na teoria da firma, que 

supõe haver efeito substituição entre os segmentos. Alternativamente, a relação 

entre presença de CFIs e taxas dos bancos pode ser próxima a zero ou ainda 

positiva. Nestes casos, há duas possibilidades: os segmentos atendem públicos 

distintos, cabendo às CFIs o papel de agente de inclusão financeira ou a relação 

entre CFIs e bancos é mais complexa do que prevê a teoria da firma, sendo 

necessário buscar teorias alternativas que deem conta de explicá-la.    

Há várias maneiras de medir a presença de CFI em uma região. Número de 

postos de atendimento, volume ou número de operações, ativos totais, número de 

membros reais ou potenciais são as medidas mais frequentes. Seja qual for a 

medida adotada, a relevância regional da instituição deve importar. As taxas pré-

fixadas são uma forma direta de verificar a competição nos mercados financeiros, 

pois constituem o preço que as instituições cobram pelo serviço prestado. Há 

estudos que calculam o spread, o benefício líquido ou ainda algum tipo de margem, 

dependendo dos dados disponíveis. Ainda que essas medidas alternativas sejam 

interessantes como medidas de eficiência e como sinalizadores de poder de 

mercado, a taxa retrata de forma direta os efeitos da competição nas condições 

oferecidas ao cliente final.  

As CFIs brasileiras têm atuação regional. Por maiores que sejam, elas atuam 

no máximo em um grupo limitado de cidades. Além disso, há uma diversidade de 

tamanho, finalidade, público, serviços prestados e tantas outras entre as CFIs. 
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Mesmo as confederações2 são muito heterogêneas. Assim, como a unidade de 

negócio é a CFI, faz sentido que a análise seja regional. As atividades principais das 

CFIs são a captação de depósitos e concessão de crédito. Há trabalhos importantes 

sobre os depósitos em cooperativas de crédito e bancos (Navratil, 1981; Hannan, 

1984; Tokle & Tokle, 2000; Feinberg, 2002; Hannan, 2003; Kondo, 2013), mas o foco 

deste trabalho será a atividade de concessão de crédito. 

A análise da dinâmica competitiva entre CFIs e bancos no Brasil pretende 

cobrir uma lacuna importante nos estudos sobre sistemas financeiros. A maior parte 

dos estudos nacionais sobre cooperativismo de crédito aborda as CFIs sob o ponto 

de vista da inclusão financeira, dando especial atenção às OSCIP e cooperativas de 

menor porte, analisando principalmente as operações de microcrédito. Porém, no 

universo cooperativista brasileiro existem CFIs de porte equivalente ao de bancos 

médios. A tabela 2 mostra que há 12 cooperativas entre as 100 maiores instituições 

do país em ativos totais. 

 

Tabela 2 - Cooperativas entre as 100 maiores instituições (base dez/2013) 

 

Fonte: OCB (2014), BCB (2014) 
 
Nota: A tabela inclui Centrais Cooperativas de Crédito (CCC). As instituições nas posições 67, 82, 86, 
95 e 99 são CFIs singulares. 

                                              
2 O Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito (SNCC) está organizado em três níveis. As 

CFIs singulares estão no primeiro nível; estas podem se organizar em centrais cooperativas que 
formam o segundo nível; estas, por seu turno, podem se organizar em confederações, o terceiro 
nível. Este estudo se preocupa com as CFIs singulares. Por isso, não me deterei em tratar dos 
demais níveis, tampouco explicar com maiores detalhes o SNCC. Pinheiro (2008) explica a 
organização do sistema cooperativo e traz um organograma do cooperativismo de crédito brasileiro 
na página 16 de seu trabalho. O sítio http://www.fgcoop.coop.br/o-sistema-nacional-de-credito-
cooperativo-sncc- traz explicação resumida e atual do SNCC.  

http://www.fgcoop.coop.br/o-sistema-nacional-de-credito-cooperativo-sncc-
http://www.fgcoop.coop.br/o-sistema-nacional-de-credito-cooperativo-sncc-
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Das 5 CFIs singulares da lista, 4 têm sede em municípios do interior, 

indicando que se olharmos os mercados locais a representatividade de algumas 

instituições cooperativas é ainda mais significativa. Dada essa realidade, precisamos 

conhecer melhor como se dá essa interação entre CFIs e bancos. Todavia, a maior 

parte dos estudos sobre competição bancária desconsidera as CFIs. Mesmo entre 

os trabalhos que as consideram, há diferentes definições da unidade de observação. 

Trabalhos europeus mais recentes costumam trabalhar com o banco cooperativo 

como unidade de observação. Ocorre que os bancos cooperativos brasileiros têm 

uma atuação mais limitada do que os europeus, servindo principalmente como 

prestadores de serviços financeiros e de centralização bancária para as CFIs. De 

fato, há apenas dois bancos cooperativos no país e eles não atendem todas as 

CFIs. Por isso, a unidade de negócio do cooperativismo de crédito no Brasil é a CFI 

individual e não o banco cooperativo. 

O principal benefício esperado deste trabalho é que forneça informação útil 

para a elaboração e execução de política pública ao indicar a real dimensão do 

papel das CFIs nos mercados locais. Ao compreender cada vez melhor a realidade 

dos mercados financeiros e comparar com a experiência internacional acumulada, o 

regulador deve estar mais seguro sobre os caminhos a seguir na regulação e na 

supervisão das instituições.  

 O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: os dois próximos 

capítulos são de revisão da literatura. O capítulo 2 apresenta a teoria bancária 

aplicada aos mercados financeiros, os principais tipos de instituição atuantes no 

mercado brasileiro, caracteriza as cooperativas de crédito e discute como elas 

podem se relacionar com os bancos. O capítulo 3 faz um apanhado histórico dos 

principais trabalhos empíricos sobre a concorrência entre CFIs e bancos. No capítulo 

4, apresento a base de dados e o método utilizado. O capítulo 5 traz a descrição e 

discussão dos resultados e o capítulo 6 é o da conclusão.  
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2 TEORIA BANCÁRIA 

 

 

 Por que temos instituições financeiras? Como elas se relacionam? O objetivo 

deste capítulo é responder essas duas questões principais. A primeira questão diz 

respeito à razão de ser dos intermediários financeiros e também aos benefícios 

trazidos por diferentes tipos de instituição. A segunda questão trata da interação dos 

bancos e CFIs entre si e com seus clientes, resposta que obtemos analisando a 

organização do setor bancário. A teoria bancária é extensa; há diversos tipos de 

instituição financeira atuando em distintos mercados. Restringirei meu olhar ao 

mercado bancário de crédito e depósitos, pois captar depósitos e ofertar crédito são 

as funções básicas e a razão de ser dos bancos (Mettenheim, 2013) e também 

porque são os mercados nos quais bancos e CFIs concorrem.  

 Analisarei os três tipos de instituição mais relevantes no mercado brasileiro de 

crédito e depósitos: os bancos privados, os bancos públicos e as CFIs. O capítulo 

inicia apresentando os conceitos necessários para entender a dinâmica dos 

mercados financeiros. Em seguida, trata dos diferentes tipos de intermediários 

financeiros e do papel do governo. Passa então a olhar as cooperativas de crédito, 

explicando o que são e como surgiram. Por fim, analisa a relação entre as CFIs e os 

bancos tradicionais: suas vantagens comparativas, limitações e efeitos sobre os 

bancos.  

 

 

2.1   Mercados financeiros 

 

 Os bancos não existem por acidente, mas cumprem o propósito principal de 

facilitar transações entre agentes. Bhattacharya e Thakor (1993) sintetizam o papel 

dos bancos nas funções de corretagem e transformação de atributos. Os bancos 

conectam poupadores e tomadores em operações de crédito com menores custos 

de transação. Além disso, promovem transformação qualitativa de ativos ao financiar 

ativos ilíquidos (empréstimos) com passivos líquidos (depósitos) e ajudam a reduzir 

o risco de crédito ao monitorar o tomador de recursos (Diamond, 1984). Essa 
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explicação para a existência de bancos como intermediários financeiros baseia-se 

na teoria informacional aplicada aos mercados financeiros conforme Brealey, Leland 

& Pyle (1977). Como resumem Bhattacharya e Thakor (1993, p. 14), “intermediation 

is a response to the inability of market-mediated mechanisms to efficiently resolve 

informational problems”. 

 A teoria da firma prevê um conjunto de estruturas de mercado de acordo com 

certas características como o número e a liberdade de entrada de concorrentes e a 

diferenciação de produtos. De forma sucinta, podemos caracterizar mercados de 

acordo com sua concentração, indo da concorrência perfeita ao monopólio 

(Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2006/1996). Os estudos sobre organização 

do setor bancário não o caracterizam nos extremos da concorrência perfeita ou 

monopólio, mas em algum ponto intermediário (Nakane & Rocha, 2010). Os autores 

concordam que os bancos exercem poder de mercado, mas reagem à presença de 

concorrentes. A maioria desses trabalhos utiliza modelos de oligopólio em suas 

análises. Esses modelos consideram que existem barreiras à entrada de novos 

concorrentes; os produtos podem ser homogêneos ou diferenciados; em equilíbrio, 

cada banco faz o melhor que pode em função da decisão da concorrência. 

 Os modelos básicos de oligopólio analisam a relação entre dois concorrentes 

de forma estática (Besanko et al., 2006/1996). O modelo de Cournot considera que 

as duas firmas ofertam produtos homogêneos e decidem a quantidade ofertada 

simultaneamente. O modelo de Bertrand apresenta uma única diferença em relação 

ao primeiro modelo: as firmas decidem o preço praticado, ao invés da quantidade. O 

terceiro modelo é o de Stackelberg: uma firma decide primeiro a quantidade ofertada 

e a outra reage a essa decisão. A firma que decide primeiro leva vantagem por 

ofertar a quantidade ótima para si, cabendo à concorrente uma produção menor 

para que não haja excesso de oferta e o preço não caia. Os estudos sobre o 

mercado brasileiro alternam entre os modelos de Cournot e Bertrand (Nakane, 2003; 

Lhacer, 2012). Lhacer (2012) adota o modelo de Monti-Klein (Klein, 1971; Freixas & 

Rochet, 1997) como explicação para a dinâmica do setor de crédito brasileiro. Esse 

modelo é uma adaptação do modelo de Cournot ao setor bancário e tem como 

principais características: 

 

• Prevê racionamento de crédito (Stiglitz & Weiss, 1981); 

• Ignora diferenciação de produto e diferença de tamanho entre bancos; 
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• A condição de equilíbrio do modelo permite comparação direta com a condição 

de equilíbrio das CFIs (Smith, Cargill & Meyer, 1981; Smith, 1984). 

 

 Os modelos de oligopólio expostos relacionam o desempenho das firmas ao 

exercício de poder de mercado. No caso dos bancos, a relação fundamental se dá 

entre a concentração de mercado e o desempenho. Há teorias alternativas para 

explicar essa relação. A primeira delas é a abordagem da Estrutura-Conduta-

Desempenho (ECD), vinda dos estudos de Organização Industrial. Segundo essa 

abordagem, a estrutura de mercado leva as firmas a determinada conduta que 

determina seu desempenho. A estrutura é dada pela concentração de mercado, 

enquanto a conduta é, no caso dos mercados de concorrência imperfeita, o exercício 

de poder de mercado. O desempenho é medido pelos preços praticados ou lucros 

auferidos. Gilbert (1984) revisa a literatura da teoria de Estrutura-Conduta-

Desempenho para o setor bancário.  

 Enquanto na Estrutura-Conduta-Desempenho a concentração é exógena, 

dada pelo setor, a abordagem da Estrutura Eficiente (efficient structure) sugere que 

a concentração é endógena, explicada pelo paradigma da eficiência de Demsetz 

(1973), segundo o qual “firmas mais eficientes são aquelas com maior participação 

de mercado, o que explicaria tanto a maior concentração quanto a maior 

lucratividade” (Nakane & Rocha, 2010, p. 9). Há ainda uma terceira corrente útil ao 

estudo da concentração: a teoria dos mercados contestáveis de Baumol et al. 

(1982), pela qual “um mercado sem barreiras à entrada, mesmo sendo altamente 

concentrado, não permite às firmas explorar seu poder de mercado devido à ameaça 

potencial da concorrência pela entrada de rivais” (Nakane & Rocha, 2010, p. 10). 

Esse é um argumento de suporte à tese de que o mercado bancário tem razoável 

grau de concorrência, a despeito dos crescentes níveis de concentração. Berger, 

Demsetz e Strahan (1999) fazem uma revisão da literatura sobre consolidação do 

setor financeiro, tratando das causas do aumento da concentração e suas 

consequências. 

 Como medir a concentração de mercado? As duas mediadas mais populares 

são o Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI) e a Razão de Concentração (CR). 

Ambos obedecem à mesma lógica: quanto menos firmas e quanto maior a dispersão 

de tamanho entre elas, maior a concentração de mercado. O HHI corresponde à 

soma dos quadrados da participação de mercado de cada firma no mercado:  
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Sendo: 
qi = participação de mercado da firma i     

 

De acordo com as diretrizes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos 

(DOJ, 2010): 

• HHI < 0.15: mercado não concentrado; 

• 0.15 < HHI < 0.25: mercado moderadamente concentrado; 

• HHI > 0.25: mercado altamente concentrado. 

 

 O cálculo do CRk é ainda mais simples: basta somar as participações de 

mercado das k firmas com maior participação: 

 

 

 
Sendo: 
si: participação de mercado da firma i 

 
  

 Os trabalhos para o mercado bancário costumam seguir a teoria da Estrutura-

Conduta-Desempenho, relacionando algum teste de concentração ao grau de 

competição. Os resultados para mercados internacionais são divergentes. Como 

exemplo, enquanto Bikker e Haaf (2002) verificam que mercados mais concentrados 

estão relacionados a menor competição, Claessens e Laeven (2004) utilizam CR5 e 

encontram que mercados mais concentrados estão relacionados a maior 

competição. Alguns estudos brasileiros também encontram resultados que 

contradizem a teoria da Estrutura-Conduta-Desempenho: Tonooka e Koyama (2003) 

não encontram influência significativa do HHI sobre as taxas de juros dos 

empréstimos. Hirakawa e Bueno (2010) também encontram HHI não significativo e 

mesmo negativo em alguns casos. As divergências nos resultados dos estudos 

empíricos sugerem que os índices de concentração têm limitações. Berger e Hannan 

(1989) contrapõem as hipóteses da Estrutura-Desempenho e da estrutura eficiente e 
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os resultados do teste empírico suportam a primeira hipótese. Isso não significa, 

porém, que maior eficiência não ajude os bancos a aumentar participação de 

mercado e os lucros, mas que o poder de mercado exerce uma influência maior 

sobre os preços e a lucratividade. 

 A visão informacional presente no raciocínio de Carlin (2009) fornece 

explicação alternativa para a relação entre concentração e desempenho. De maneira 

sintética, os bancos reagem ao aumento do número de competidores adicionando 

complexidade à sua estrutura de preços. O autor reconhece que a ignorância é fonte 

de poder de mercado (Scitovsky, 1950). Os consumidores costumam conhecer 

relativamente bem os instrumentos financeiros, mas não as tarifas bancárias. Carlin 

(2009) propõe um jogo de dois estágios: no estágio 1 os bancos escolhem 

simultaneamente seus preços e a complexidade atrelada a eles (são produtos 

homogêneos); no estágio 2 os consumidores escolhem de quem comprar.  

 São dois grupos de consumidores: o primeiro grupo é dos experts ou 

informados e o segundo dos desinformados. Os bancos não têm controle sobre 

como esses grupos são formados, sendo a decisão de se informar dos próprios 

consumidores. Os informados compram do banco que oferece o preço mais baixo; 

os desinformados compram dos bancos ofertantes aleatoriamente. Como resultado, 

há mais de um preço de mercado e todos os preços estão acima do custo marginal, 

ou seja, os bancos auferem lucro econômico positivo. Assim, quanto mais bancos 

entram, mais eles escolhem aumentar a complexidade e os preços aumentam. É 

que, com mais bancos, a probabilidade de cada um vender aos experts diminui, pois 

são mais ofertantes dividindo o mesmo número de demandantes. Então, a 

concorrência é pelos desinformados e quanto maior o preço, maior a receita com 

esse grupo de consumidores, já que a escolha deles é aleatória. 

 Assumirei que a estrutura do setor bancário está em algum ponto de 

concorrência imperfeita no qual os bancos exercem poder de mercado, mas reagem 

à presença de concorrentes ao definir suas taxas de juros para empréstimos 

bancários, na forma descrita no modelo de Monti-Klein: “os bancos, por sua vez, não 

serão afetados diretamente pelas taxas de juros praticadas pelas cooperativas de 

crédito, mas sim pela participação de mercado destas” (Lhacer, 2012, p. 32). Faz 

sentido incluir um índice de concentração como o HHI na análise da concorrência, 

ainda que ele tenha limitações e possamos encontrar resultados diferentes do 
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esperado. A visão informacional dá conta de explicar a complexidade do setor 

bancário e ajuda a interpretar esses resultados divergentes, caso ocorram.  

  

 

2.2   Instituições financeiras 

 

 O mercado financeiro brasileiro comporta diversos segmentos que realizam 

operações de crédito, como a tabela 1 mostrou. A maioria dos segmentos atua de 

forma restrita, seja por realizar tipos específicos ou pequeno número de operações. 

Porém, há três tipos de instituição que são relevantes por terem presença nacional e 

atenderem grande número de clientes: os bancos privados, os bancos públicos e as 

CFIs. O primeiro grupo inclui todos os bancos que têm carteira comercial, sejam eles 

nacionais ou estrangeiros. O segundo grupo comporta os bancos com participação 

do governo que têm carteira comercial, sejam bancos públicos como a Caixa 

Econômica Federal (CEF) e os bancos regionais ou bancos de economia mista, 

caso do Banco do Brasil (BB). O terceiro grupo é o das Sociedades Cooperativas de 

Crédito supervisionadas pelo Banco Central, as CFIs objetos deste estudo. Estão 

fora desse grupo as instituições de economia solidária, constituídas como OSCIP e 

outras não supervisionadas pelo BCB.  

 A diferença fundamental entre os três segmentos é a estrutura de 

propriedade. Os bancos comerciais tradicionais ou Shareholder Value Institutions 

(SHV) são de propriedade privada dos acionistas. O governo é o proprietário dos 

bancos públicos em sua totalidade, caso da CEF e dos bancos regionais, ou é o 

principal acionista, caso do BB. Já as CFIs ou Stakeholder Value Institutions (STV) 

são um tipo híbrido de instituição (Chaddad, 2012) posicionado entre o mercado, a 

sociedade civil e o Estado (Gijselinckx & Develtere, 2008) no qual os cooperados 

fazem o duplo papel de proprietários e clientes. Os segmentos diferem, além da 

governança, no modelo de negócio e na estratégia de atuação. Ayadi et al. (2010, p. 

149) defendem que essa diversidade é benéfica e fundamental para aumentar a 

competição, a estabilidade e o crescimento econômico. 

 Não há consenso na literatura sobre a necessidade de interferência do 

governo no mercado de crédito, tampouco sobre o grau dessa interferência ou os 

papeis que o governo pode desempenhar. Allen e Gale (2000) citam algumas formas 
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de atuação, entre elas a de fornecedor de crédito, agente ativo durante as crises 

financeiras como a de 2008 e o papel de regulador do sistema. Os autores 

reconhecem que essas decisões são, acima de tudo, políticas. Hermann (2011) 

classifica os possíveis papeis desempenhados pelo governo de forma semelhante à 

apresentada em relatório do Banco Mundial (World Bank Group, 2013). 

 A primeira abordagem é a da liberalização financeira, pela qual o governo não 

deveria interferir nos mercados de crédito (Shaw, 1973; McKinnon, 1973). Os 

autores propõem que “mercados financeiros livres conduzem a taxa real de juros, a 

poupança agregada e a taxa de crescimento a seus níveis „ótimos‟” (Hermann, 2011, 

p. 401). Essa proposição é a síntese da hipótese de mercados eficientes (HME). Sob 

essa hipótese, quando o governo - por meio de bancos públicos ou outra forma de 

interferência - estabelece taxas de juros menores do que as que seriam praticadas 

sob livre concorrência, desequilibra o mercado, tornando-o pouco atrativo aos 

agentes privados. Com isso, há menos crédito na praça, em fenômeno denominado 

repressão financeira. Segundo a visão de Shaw-McKinnon, o governo deve apenas 

supervisionar o sistema para garantir seu funcionamento. 

 O principal argumento a favor da existência de modelos alternativos aos 

bancos tradicionais é o do racionamento de crédito. Bhattacharya e Thakor (1993) 

explicam que o racionamento de crédito ocorre quando o banco estabelece uma 

taxa na qual a demanda supera a oferta. Ao contrário da repressão financeira, 

quando a atuação do governo inibe a presença de bancos privados, é a recusa dos 

bancos privados em atender certos mercados que torna necessária a atuação do 

governo. Stiglitz e Weiss (1981, p. 395) definem o racionamento de crédito com mais 

detalhe: 

 

“We reserve the term credit rationing for circumstances in which either (a) 
among loan applicants who appear to be identical some receive a loan and 
others do not, and the rejected applicants would not receive a loan even if 
they offered to pay a higher interest rate; or (b) there are identifiable groups 
of individuals in the population who, with a given supply of credit, are unable 
to obtain loans at any interest rate, even though with a larger supply of 
credit, they would” . 

 

 Em que circunstâncias temos racionamento de crédito? Stiglitz e Weiss 

(1981) analisam o mercado de empréstimos bancários para financiamento de 

projetos. Os autores explicam que ao aplicarmos a lei da oferta e da procura a esse 

mercado, teremos uma taxa de juros (rm) ótima que equilibrará oferta e demanda. 
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Com isso, a demanda será plenamente atendida e não haverá excesso de oferta. 

Porém, existe uma taxa de juros máxima (r*) acima da qual haverá presença de dois 

problemas na relação entre bancos e tomadores: 

 

• Seleção adversa: se os bancos cobrarem taxas muito elevadas nos 

empréstimos, apenas os clientes cujos projetos são mais arriscados as 

aceitarão, reduzindo assim o retorno esperado dos bancos. A razão é que para 

pagar taxas tão altas, o retorno potencial em caso de sucesso do projeto tem 

que ser alto. Retornos maiores vêm acompanhados de riscos mais altos.  

• Incentivo: com taxas muito altas, a probabilidade de fracasso aumenta:   

 

“Similarly, as the interest rate and other terms of the contract change, the 
behavior of the borrower is likely to change. For instance, raising the interest 
rate decreases the return on projects which succeed. (…) higher interest 
rates induce firms to undertake projects with lower probabilities of success 
but higher payoffs when successful” (Stiglitz & Weiss, 1981, p. 393). 

 

 Por isso, os bancos não emprestarão a taxa maior que r*. Caso r* seja menor 

que rm, haverá um excesso de demanda não atendida. Esses clientes ficarão 

excluídos do sistema mesmo que aceitem pagar taxas maiores, caracterizando 

racionamento de crédito.  

 Hermann (2011) chama as ideias de Stiglitz de um novo keynesianismo. 

Stiglitz aponta características dos mercados contrárias à HME e as denomina falhas 

de mercado. Os trabalhos de Stiglitz (1993;1998) e o relatório do BID (2005) 

apontam cinco falhas de mercado principais: 

 

1. Custos e assimetria de informação: os agentes não têm acesso a todas as 

informações a respeito dos fatores que envolvem as transações. Assim, 

mercados nos quais há custos de informação são imperfeitos. Nos mercados 

financeiros a informação desempenha papel fundamental, por isso as falhas 

de mercado são mais importantes. Em uma operação de crédito a informação 

é assimétrica, pois os tomadores sabem mais sobre sua capacidade de 

pagamento do que a instituição financeira. Como consequência, os bancos 

cobram taxas mais altas ou deixam de atender grupos de clientes com maior 

risco e incerteza (racionamento de crédito). O governo tem papel importante 

na redução dessa assimetria, pois em geral tem mais informação sobre os 
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clientes do que as instituições privadas. Esse tema é discutido largamente 

pela Nova Economia das Instituições (NEI), com destaque para Coase (1960), 

Williamson (1985) e North (1987); 

2. Externalidades: ainda que haja retornos positivos que extrapolam a simples 

transação creditícia, como por exemplo o aquecimento de economias 

regionais e seu posterior desenvolvimento, esses benefícios não são 

desfrutados integralmente pelas instituições privadas, reduzindo a atratividade 

dessas operações. Hermann (2011, p. 405) reconhece esse efeito ao afirmar 

que “o retorno social esperado (pela sociedade) é provavelmente maior que o 

retorno financeiro ajustado ao risco, estimado pelo banco, gerando um 

„equilíbrio‟ com racionamento de crédito”; 

3. Mercados incompletos: Stiglitz (1993, p. 32) aponta a incompletude dos 

mercados como uma característica de mercados em desenvolvimento. 

Nesses países a presença de instituições financeiras públicas faz sentido: 

“one of the most important tasks in developing countries has been the creation 

of financial institutions to fill gaps in the kinds of credit provided by private 

institutions”; 

4. Concorrência imperfeita: ainda que um mercado tenha diversas instituições 

financeiras, elas não estão todas disponíveis a cada cliente. Isso ocorre pela 

imperfeição da informação disponível. 

 

 Podemos analisar as falhas de mercado e seus efeitos no sistema de crédito 

conjuntamente. As instituições buscam  maximizar lucro e com isso suas ações nem 

sempre trazem o retorno social ótimo. Além de cobrar taxas maiores ou deixar 

setores da sociedade sem atendimento, os bancos privados têm preferência por 

operações de curto prazo, pois são menos arriscadas e exigem taxas menores. Além 

disso, essas instituições têm atuação pró-cíclica. Em períodos de crescimento, os 

bancos tendem à euforia, emprestando dinheiro em condições menos cuidadosas e 

em volumes maiores que o adequado; em períodos de crise, deixam de emprestar, 

especialmente para aqueles grupos mais afetados, ajudando a aprofundar a 

recessão. 

 Por essas imperfeições e incompletude dos mercados a presença do governo 

é necessária, seja para reduzir as falhas de mercado ou para compensar os efeitos 

daquelas que não puderem ser corrigidas. O governo deve atuar tanto como 



 

 

23 

regulador do sistema, publicando normas específicas e fiscalizando o seu 

cumprimento quanto por meio de políticas financeiras, com programas de crédito 

direcionados a setores selecionados.  

 Há ainda uma terceira abordagem denominada pós-keynesiana (Kregel, 

1980) segundo a qual as falhas de mercado trazem não apenas risco às relações 

financeiras, mas também incerteza (Knight, 1921). No caso das operações de 

crédito, os desvios da HME incluem o desconhecimento a priori dos fatores 

intervenientes. Com isso, o simples direcionamento de recursos e incentivos 

fornecidos pelo governo podem não ser suficientes, sendo necessário que o governo 

participe como um agente direto no mercado de crédito por meio de banco público. 

Esse tipo de instituição desempenha funções importantes, como o atendimento de 

clientes excluídos por seu maior risco ou menor rentabilidade ou ainda como agente 

anticíclico. A hipótese de fragilidade financeira de Minsky (1982), segundo a qual os 

mercados financeiros são instáveis e sujeitos à crise reforça essa necessidade, até 

porque os governos são os garantidores de última instância do sistema. 

Estudos sobre o mercado brasileiro corroboram os benefícios dos bancos 

públicos. Coleman e Feler (2015) realizaram estudo quantitativo sobre a atuação dos 

bancos públicos brasileiros entre 2008 e 2010, período em que o país sofreu os 

efeitos da crise do mercado americano. Os autores verificaram que áreas com maior 

participação de bancos públicos saíram-se melhor que o esperado em empréstimos, 

PIB, emprego no setor formal e renda.  

A análise da participação do governo no crédito permite concluir que não há 

uma dicotomia entre intervenção ou não, mas diversos graus e formas de 

participação estatal no crédito. Chang (2003, p. 41) afirma que “[...] through the 

debate on the role of the market and the state since the 1980s, a new consensus has 

emerged: that the simplistic market-state dichotomy obscures more than enlightens 

our understanding of the developmental process”. De qualquer forma, os novos 

keynesianos e os pós-keynesianos apresentam argumentos suficientes para a 

presença do governo no mercado de crédito: atender mercados que os bancos 

privados não servem, financiar projetos de longo prazo, atuar de maneira anticíclica 

e, de forma geral, ajudar a dirimir as falhas de mercado. 
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2.3   Cooperativas de crédito 

 

 Se os bancos privados atendem a maior parte do mercado e os públicos 

preenchem as falhas remanescentes, qual o papel das instituições cooperativas? 

Para responder essa questão, é necessário saber o que são, quais as origens e os 

diferenciais das CFIs em relação aos bancos públicos e privados. 

 O cooperativismo é um conceito amplo derivado da economia social e 

solidária. Tem como características fundamentais a propriedade coletiva e o direito à 

liberdade individual (Singer, 2002, p. 10). A organização cooperativa é “an 

autonomous association of persons united voluntarily to meet their common 

economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and 

democratically-controlled enterprise” (ICA, 1995). Essas definições são genéricas e 

se referem a todo tipo de organização cooperativa. Meu interesse neste estudo é 

nas Sociedades Cooperativas de Crédito (SCC), um grupo específico dentro do 

universo de organizações cooperativas.  

 Podemos compreender as organizações cooperativas partindo da definição 

mais geral para a mais específica. O tipo mais geral é o das organizações 

cooperativas de qualquer natureza. Singer (2002) traz o histórico de cooperativas de 

produção, de trabalho e de crédito. Essas últimas são, assim, uma espécie de 

instituição dentro do universo cooperativo. As cooperativas de crédito existem para 

captar depósitos e fornecer crédito. Entre as cooperativas de crédito há aquelas 

destinadas às microfinanças que se constituem no Brasil como OSCIPs e aquelas 

consideradas instituições financeiras bancárias, supervisionadas pelo Banco Central. 

Como o foco deste estudo é a relação entre cooperativas de crédito e bancos, 

restringirei a análise a esse grupo de cooperativas de crédito reguladas e 

supervisionadas pelo BCB.3    

 As características das CFIs decorrem da sua peculiar estrutura de 

propriedade e têm correlação com os princípios cooperativistas (ICA, 1995; Ayadi, 

2010): 

1. Adesão livre e voluntária; 

                                              
3 As SCC são, assim, as CFIs como as defini no início do trabalho. A menos diga explicitamente o 

contrário, utilizarei os termos aqui definidos para os demais tipos de instituição cooperativa.   
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2. Gestão democrática; 

3. Participação econômica; 

4. Autonomia e independência; 

5. Educação, formação e informação; 

6. Intercooperação; 

7. Interesse pela comunidade. 

 

 A primeira característica das cooperativas é que cada membro tem direito a 

um voto (princípio 2). Essa regra remete à gestão democrática e difere da prática 

das empresas de shareholders, onde o poder de decisão é proporcional à 

participação acionária. Além disso, a propriedade cooperativa não costuma ser 

negociável. (princípio 4) Com isso, a cooperativa mantém sua independência, não 

podendo sofrer takeover. As cooperativas atuam na maioria das vezes em nível local 

ou regional e seus membros costumam ser pessoas físicas ou pequenos 

empreendedores. Por conta dessa vocação em lidar com pessoas físicas e micro e 

pequenos empresários, as cooperativas costumam estar mais próximas dos seus 

clientes e integrar-se em redes de cooperação vertical e horizontal (princípios 6 e 7). 

 O objetivo principal da cooperativa é maximizar o benefício para os seus 

membros (princípio 7, Lhacer, 2012). Porém, é necessário gerar uma taxa mínima de 

retorno sobre o capital para que a cooperativa continue a crescer (dual botton line). 

Esse crescimento é financiado pela retenção de parte das sobras, que são a fonte 

primária de capital da cooperativa (princípio 3). A participação econômica dos 

membros se dá pela distribuição de sobras ou perdas, resultado das operações no 

período. Se houver sobras, parte é distribuída entre os membros na proporção das 

operações realizadas. A razão para essa forma de distribuição é que os membros 

sejam recompensados de acordo com sua contribuição para o resultado. O mesmo 

ocorre caso haja perda: os membros são chamados a pagar as perdas 

proporcionalmente ao volume que operaram. 

 O cooperativismo surgiu como alternativa às instituições tradicionais que não 

atendiam os interesses dos trabalhadores, caso da cooperativa de consumo fundada 

em Rochdale no ano de 1844, a primeira delas. As cooperativas de crédito surgiram 

logo depois em um contexto de juros altos, agiotagem, exploração e exclusão 

financeira. As cooperativas pioneiras foram instrumento de contenção do poder de 

mercado das instituições financeiras existentes à época. Singer (2002), Pinheiro 
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(2008) e Guinnane (2011) fazem um apanhado histórico do surgimento das 

cooperativas de crédito na Europa e na América e as principais características 

dessas associações, resumidas no quadro 1: 

 

Fundador 
Friedrich 
Wilhelm 

Raiffeisen 

Herman 
Schulze-
Delitzsch 

Luigi Luzzatti Alphonse 
Desjardins 

País Alemanha Alemanha Itália Canadá 

Ano de 

fundação da 
primeira 

cooperativa 

1864 1856 1865 1900 

Responsabilida
de dos sócios 

Ilimitada e 
solidária 

Ilimitada e 
solidária 

Limitada ao 
valor do 
capital 

subscrito 

Limitada ao 
valor do 
capital 

subscrito 

Voto 
1 pessoa, 1 

voto 
1 pessoa, 1 

voto 
 

1 pessoa, 1 
voto 

Exigência de 

vínculo para 
associação 

Sim Sim 

Não, exceto 

algum limite 
geográfico 

Sim 

Área de 

atuação 
Restrita Não restrita Restrita Restrita 

Capital social Ausente 
Quotas de 

capital 
Quotas de 

pequeno valor 

Quotas de 
pequeno valor 

($5) 

Distribuição de 
sobras 

Não 
Proporcional 

ao capital 
  

Tipo de 
dirigente 

Não 
remunerado 

Remunerado 
Não 

remunerado 
Eleito 

Quadro 1 - Características das cooperativas de crédito pioneiras no mundo 

 

 As primeiras cooperativas de crédito tinham diferenças entre si: entre as 

alemãs, a fundada por Raiffeisen era rural, enquanto o modelo de Schulze-Delitzsch 

atendia a população urbana; a Luzzatti italiana caracterizava-se por ser de livre 

admissão; o modelo canadense Desjardins, uma mistura das demais, estabeleceu o 

modelo seguido pelas cooperativas de crédito mútuo brasileiras. Todas, porém, 

compartilhavam princípios fundamentais, sendo os principais a solidariedade, dada 

pela existência de algum tipo de vínculo e a gestão democrática, garantida pela 

regra de votação não proporcional ao capital. Também tinham atuação restrita, 
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atendendo somente associados em operações de depósitos e empréstimos, 

valendo-se de gestores voluntários. Com o tempo, o setor evoluiu e se transformou. 

McKillop e Wilson (2011) argumentam que a diversidade de características das 

cooperativas no mundo pode ser explicadas em três fases evolutivas cujas 

características principais estão no quadro 2: 

 

Fase Nascente Transição Maduro 

Ativos Pequenos Grandes Grandes 

Regulação 
Estrutural e de 

conduta 

Evolução da 
estrutura de 

regulação e 
supervisão 

Desregulação 
estrutural e de 

conduta; aumento 
da regulação 

prudencial 

Vínculo Forte Menos restrito Fraco 

Gestão Voluntária Profissionalização Profissional 

Produtos/serviços 
Depósitos e 
empréstimos 

Maior 
diversificação 

Diversos 

Centralização de 
serviços 

Não Sim Sim 

Outras 
características 

 

Desenvolvimento 

de associações 
comerciais;   
Ênfase em 

crescimento e 

eficiência 

Uso pesado de 
tecnologia;  
Seguro de 

depósitos 
 

Quadro 2 - Fases do movimento cooperativo de crédito 
 

 

 As CFIs no mundo não estão todas no mesmo nível. Os mercados de países 

desenvolvidos europeus e norte-americanos estão em estágio maduro, enquanto os 

países em desenvolvimento vivem a transição e há ainda países onde o 

cooperativismo de crédito é nascente. De forma geral, o cooperativismo está 

crescendo e se adaptando para conviver com os bancos que outrora dominavam os 

mercados. A regulação das CFIs tem diminuído e se tornado cada vez mais 

prudencial, assim como ocorre com o setor bancário. As CFIs têm também se 

tornado instituições maiores e mais profissionais, com relaxamento do vínculo e 

expansão das cooperativas de livre admissão de associados, diversificação de 

produtos e serviços financeiros, centralização dos serviços em centrais e 
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confederações cooperativas, uso mais intensivo de tecnologia e busca por maior 

eficiência geral. 

 O contexto histórico do surgimento do cooperativismo de crédito brasileiro é 

bastante similar ao europeu. A primeira cooperativa surgiu em 1902 em Nova 

Petrópolis-RS seguindo o modelo Raiffeisen (Pinheiro, 2008). A relação entre o 

Estado e o cooperativismo é um caminho para entender a evolução do setor. Essa 

relação passou por diversos momentos (Palhares, 2004). A primeira fase (1902-

1938) é a da pré-regulamentação, com poucas citações esparsas ao cooperativismo 

na legislação, sem nenhuma política pública definida. A segunda fase (1938-1964) é 

a da regulamentação. Nesta fase, o governo viu o cooperativismo como alternativa 

de desenvolvimento e o integrou a outras ações desenvolvimentistas, com reflexo na 

legislação. A terceira fase (1964-1988) é de retrocesso, com a imposição de 

restrições regulatórias pelos governos militares, seja por considerar o movimento 

cooperativista como de esquerda ou pela preferência por estimular o setor bancário 

tradicional. A quarta fase (1988-2005) é a da recuperação. Nesta fase, as 

cooperativas conquistam maior autonomia perante o Estado após a promulgação da 

Constituição Federal.  

 Às quatro fases de Palhares (2004), adiciono uma quinta fase de 

especialização (2005-2016). Esta fase tem início com a divisão da supervisão de 

CFIs da estrutura existente para supervisionar os bancos pela criação do 

Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias 

(Desuc), vinculado à diretoria de fiscalização do Banco Central (Chaves, 2011). A 

criação do Desuc é importante porque dá início a uma série de ações específicas 

para dar conta da diversidade do setor. Um exemplo é a opção pelo Regime 

Prudencial Simplificado (RPS) cujo objetivo principal é “adequar a regulamentação à 

realidade operacional das (…) cooperativas de pequeno porte, ou com baixa 

complexidade operacional, cujas aplicações envolvam basicamente crédito e 

instrumentos financeiros simples e de baixo risco (BCB, 2011a)”. Outras inovações 

são a construção de mecanismos para supervisão auxiliar das CFIs singulares e a 

implantação de um Fundo Garantidor de Crédito (FGCoop) nos mesmos moldes do 

fundo garantidor dos bancos. 

 A Resolução 4.434/15 divide as CFIs pelo grau de risco em capital e 

empréstimo, clássicas e plenas. As cooperativas de capital e empréstimo são as 

menores e mais simples. Essas CFIs têm baixo risco; têm como única fonte de 
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financiamento o capital integralizado pelos associados. As CFIs clássicas podem 

captar depósitos e ofertar crédito. Tanto as CFIs de capital e empréstimo quanto as 

clássicas se enquadram no RPS. As CFIs plenas são as de maior porte. Têm 

liberdade para realizar operações mais complexas, mas também têm exigências 

maiores de capital e governança. Essas CFIs são mais parecidas com os bancos 

tradicionais. 

  

 

2.4   Relação entre CFIs e bancos 

 

 As CFIs surgem como alternativa aos bancos tradicionais por duas razões: 

como resposta à exclusão financeira ou como resposta ao poder de mercado. O 

esquema 1 apresenta os mecanismos de cada uma dessas alternativas: 

 

 

Processo 1 – CFIs como resposta à exclusão financeira 

 
 
Processo 2 – CFIs como resposta ao poder de mercado dos bancos 

 
 

Esquema 1 – Hipóteses para o surgimento de CFIs 
 
 
 O primeiro processo é previsto por Stiglitz e Weiss (1981), em que a seleção 

adversa e o risco moral levam os bancos a racionar crédito, deixando de atender 

uma parcela dos clientes potenciais. Grillo (2013, p. 43) resume esse processo 

assim:  
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“To sum up, when trying to govern market exchanges in order to prevent 
adverse selection and moral hazard, banks are forced to follow patterns of 
behavior inadequate to sort out the most deserving borrowers, dooming 
some of the latter to financial exclusion”.  

 

 As CFIs surgem para atender esse público excluído do mercado tradicional. 

Sua atuação é marginal ou complementar à dos bancos e tem como elementos 

essenciais: ação como mecanismo alternativo de coordenação em relação ao 

mercado, permitindo que uma classe de tomadores partilhe a informação dentro de 

uma organização específica; a provisão de crédito pelas CFIs tem a natureza de 

produção em equipe.   

 Duas características peculiares das cooperativas permitem que ela 

desempenhe esse papel: a estrutura de propriedade e o relacionamento entre os 

participantes. Já disse que os membros da cooperativa são seus donos e clientes. 

Além disso, lato sensu, os membros se conhecem, têm vínculos sociais. Esse 

desenho das CFIs torna o custo de informação mais baixo que o dos bancos. Em 

primeiro lugar, a assimetria de informação ex-ante é menor, pois a instituição 

cooperativa têm mais informação sobre seus membros. Em segundo lugar, reduz o 

risco moral ex-post. Banerjee et al. (1994) creditam essa redução do risco moral ao 

relacionamento de longo prazo entre os membros da CFI. Citam Stiglitz (1990) para 

enfatizar a importância do monitoramento pelos pares na redução do risco de 

inadimplência. O principal incentivo para que os membros se monitorem é a 

solidariedade. Mesmo que o crédito não seja solidário (Yunus & Jolis, 2000), a 

inadimplência de um dos associados afeta o resultado da CFI e impacta os demais 

membros. Comportamento oportunista reduz o resultado da instituição e sua 

capacidade de ofertar crédito e captar depósito a melhores taxas. Além disso, os 

associados têm ciência de que serão responsáveis por cobrir eventuais perdas 

oriundas de empréstimos não honrados. 

 O segundo processo explica o surgimento das CFIs como substitutas dos 

bancos. O resultado do poder de mercado dos bancos é uma oferta menor de 

crédito a taxas maiores para os consumidores. A exclusão de alguns demandantes 

somada ao preço mais alto para aqueles atendidos gera um resultado social sub-

ótimo com lucros extraordinários para os bancos (excedente do produtor) e perda de 

bem-estar (peso morto). 
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  As CFIs viabilizam esse papel de substituição ao apresentar função objetivo 

diferente dos bancos. Enquanto os bancos buscam maximizar o retorno aos seus 

acionistas, as cooperativas de crédito procuram maximizar o benefício líquido ao 

associado (Smith et al., 1981; Smith, 1984). Essa distinção resulta em tratamento 

diferente do excedente do produtor. Primeiramente, as CFIs diminuem o excedente 

gerado ao oferecer melhores taxas na concessão e crédito. Em segundo lugar, 

distribuem parte do excedente gerado como sobras aos associados na proporção de 

sua contribuição para o resultado, ou seja, pelas operações realizadas no período. 

 Se as CFIs não visam o lucro, por que existem sobras? As CFIs somente 

conseguem expandir suas operações por meio de seus próprios resultados. Assim, 

parte do resultado é distribuído aos associados e parte é reinvestida para ganhar 

escala. Cabe lembrar que quem decide o destino do resultado são os próprios 

associados. As CFIs clássicas têm associados depositantes e tomadores que 

disputam os recursos da instituição. A geração de resultados é importante para 

remunerar os depositantes que são os financiadores das CFIs.  

 Não é necessário que as CFIs superem os bancos para justificar sua 

existência. Ao contrário, basta que constituam alternativa viável ao apresentar 

características que completem a atuação dos bancos ou preencham as lacunas 

deixadas por eles, como ocorre nos processos de exclusão financeira e poder de 

mercado que apresentei. Ayadi et al. (2010) apresentam esse primeiro benefício da 

existência de CFI como a capitalização do valor da diversidade. Como não há um 

argumento definitivo a favor da superioridade de um modelo de negócio sobre os 

demais, é bom deixar espaço para arranjos alternativos. De forma resumida, mais 

diversidade é melhor.   

 O argumento teórico mais comumente utilizado para justificar a diversidade 

institucional é o da destruição criativa de Schumpeter (1942). Besanko et al. 

(2006/1996, p. 445) iniciam a discussão sobre esse conceito assim: “Uma curta 

resposta à pergunta „Quais são as origens da vantagem competitiva?‟ é que algumas 

empresas exploram oportunidades para criar posições competitivas rentáveis que 

outras empresas ignoram ou não conseguem explorar”. A coexistência de arranjos 

alternativos aumenta a chance de inovação. Em um mercado que tende ao 

isomorfismo institucional, como é o caso do mercado de crédito brasileiro (Freitas & 

Freitas, 2013), essa diversidade é ainda mais benéfica. 
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 Há pelo menos mais um argumento a favor da diversidade. Para entendê-lo, 

precisamos saber que há no Brasil diversas estruturas de mercados locais. Apesar 

de o país ter mais de 200 bancos e 1000 CFIs, há locais com uma ou poucas 

instituições atuando, sejam bancos ou CFIs. Besanko et al. (2006/1996, p. 450) faz 

uma segunda pergunta: “por que as empresas estabelecidas são sistematicamente 

menos capazes de inovar ou menos dispostas a romper com as práticas 

estabelecidas do que as novas entrantes ou as empresas marginais do setor?” 

Arrow (1962) discute essa questão apresentando dois conceitos que contrapõem o 

papel das firmas estabelecidas e das entrantes potenciais na inovação. O primeiro é 

o efeito substituição (replacement effect), segundo o qual uma empresa entrante ou 

com atuação marginal em um setor tem mais incentivo para inovar do que aquela 

monopolista ou dominante. Isso ocorre porque a entrante potencial pode conquistar 

parte do mercado ou mesmo se tornar a nova monopolista, enquanto a empresa que 

domina o setor tem como benefício da inovação apenas a manutenção de sua 

posição.  

 O segundo efeito é o da eficiência, que contradiz a ideia de que as entrantes 

são mais capazes de inovar. O argumento é que “um monopolista usualmente tem 

mais a perder com a entrada de outra empresa do que a empresa tem a ganhar 

entrando no mercado” (Besanko et al., 2006, p. 451). Assim, a empresa dominante 

tem incentivo mais forte para inovar do que a potencial entrante que, se tiver êxito, 

vai transformar o mercado em um duopólio e puxar os preços para baixo. Os efeitos 

substituição e eficiência coexistem e mostram que a existência de concorrentes reais 

ou potenciais impulsiona as firmas para a inovação. Essa é uma visão análoga, 

porém mais ampla do que a simples competição em preços, do efeito moderador de 

poder de mercado que a concorrência traz.     

 Além da capitalização do valor da diversidade, Ayadi et al (2010) aponta 

outros três benefícios da existência de instituições cooperativas: aumento do acesso 

aos serviços financeiros; fomento do desenvolvimento regional; mitigação do risco 

intertemporal. Mettenheim e Butzbach (2012) incluem menores custos de agência e 

de capital à lista. Apoiando-se na teoria da firma aplicada ao setor bancário, ambos 

estabelecem como gerador desses benefícios o fato de as CFIs serem dual-botton 

line institutions (DBLI), cujo objetivo de servir seus membros se divide em atendê-los 

como associados, obtendo resultado e distribuindo sobras e também como clientes, 

oferecendo melhores taxas.  
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 O mecanismo pelo qual as CFIs promovem acesso aos serviços financeiros é 

aquele oriundo do processo de exclusão financeira. As CFIs têm maior condição de 

emprestar para clientes de baixa renda porque têm mecanismos mais eficazes de 

informação devido à proximidade maior com seu público. A soma do reduzido custo 

de informação ao objetivo primário das CFIs de maximizar o benefício dos seus 

associados permite a cobrança de taxas menores que as dos bancos comerciais 

(para o caso brasileiro, ver Lhacer, 2012; M. A. Silva, 2011). Além da redução nas 

taxas de juros, a maior proximidade aos clientes permite às CFIs exigir menos 

garantias reais (collateral). Stiglitz e Weiss (1981)  explicam que ao pedir mais 

garantias, o banco seleciona os clientes mais ricos cuja riqueza foi obtida por meio 

de projetos mais arriscados, trazendo essa menor aversão ao risco para o presente. 

Com isso, o mecanismo pode acabar por selecionar projetos de maior risco. Como 

conclusão geral, exigir mais garantias nem sempre previne o problema de seleção 

adversa. Esses processos mostram como as CFIs são capazes de reduzir as falhas 

de mercado oriundas do custo de informação, reduzindo assim o racionamento de 

crédito e consequentemente a exclusão financeira. 

 As CFIs fomentam o desenvolvimento regional porque o dinheiro dos 

poupadores é emprestado aos tomadores da própria região e o resultado das 

operações é distribuído localmente. Os bancos comerciais tendem a drenar o capital 

para as regiões mais lucrativas. Hakenes e Schnabel (2010) modelam o efeito de 

bancos públicos e cooperativas de crédito sobre o capital gerado regionalmente. As 

principais virtudes das CFIs são a capacidade de garantir acesso aos serviços 

financeiros aos mais pobres e de atender demandas específicas da economia local. 

Um possível efeito de manter o dinheiro circulando localmente é a permanência das 

pessoas na região e o surgimento e manutenção dos negócios locais. 

 Organizações cooperativas tendem a ser agentes mais conservadores do que 

aquelas que visam o lucro. As CFIs têm atuação anticíclica; os bancos, ao contrário, 

têm atuação pró-cíclica. Isso ocorre porque, em momentos de bonança, os 

acionistas pressionam para que o banco movimente o dinheiro para trazer o maior 

retorno possível, quando o mais prudente seria constituir reservas em épocas de 

economia aquecida para utilizá-las nas crises. As instituições de stakeholders, como 

as CFIs, não sofrem as mesmas pressões do mercado e dos acionistas. Allen e Gale 

(1997; 2000) mostram a importância de instituições não exclusivamente orientadas 

pelo lucro como agentes anticíclicos. Os autores incluem nesse grupo de 
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organizações benéficas para a estabilidade aquelas em que a propriedade não é 

negociável, caso das CFIs. Coleman e Feler (2015) apresentam o caso brasileiro 

para dizer que mercados com maior participação de modelos alternativos de 

instituições financeiras são menos afetados por choques macroeconômicos. Lamy 

(2012) mostra que cooperativas de crédito e bancos de poupança são mais estáveis 

que bancos comerciais.  

 A diferença na estrutura de propriedade entre CFIs e bancos tem implicações 

no custo de agência. Nas CFIs, cada proprietário tem direito a um voto na tomada de 

decisões. Não é possível vender participação na CFI e por consequência não há 

como comprar participação a fim de aumentar o poder de influência sobre a 

administração. Além disso, os associados podem sair e recuperar seu capital 

investido de acordo com regras pré-estabelecidas. Essa ausência de barreiras à 

saída exerce poder disciplinador sobre a administração (Fama & Jensen, 1983a; 

1983b). Os administradores de CFIs são eleitos e não têm opção sobre ações ou 

outro esquema de remuneração que vincule o desempenho à sua remuneração 

(Mettenheim & Butzbach, 2012).  

 Em conjunto, essas diferenças resultam em menores custos de agência em 

CFIs do que em bancos. Essa vantagem será tanto maior quanto mais homogênea 

for a CFI (Hansmann, 1996), pois nesses casos o voto representará a vontade do 

associado mediano. Nas CFIs muito heterogêneas, ao contrário, as decisões se 

afastarão muito da vontade do associado mediano e organizações de shareholders, 

cujo objetivo de maximizar lucro é mais simples de buscar, devem ser mais 

eficientes (Hart & Moore, 1998). O relaxamento crescente da exigência de vínculo 

para a constituição de CFIs, apesar de torná-las mais acessíveis a uma parcela 

maior da população e contribuir para a expansão do setor, tende a diminuir a 

vantagem cooperativa em relação aos bancos no que se refere aos custos de 

agência. 

 O conceito de desenvolvimento como liberdade de Sen (2010/1999) auxilia a 

unir todas essas vantagens teóricas. Para o autor, liberdades substantivas se 

referem ao conjunto de escolhas disponíveis e o desenvolvimento é o processo 

integrado de expansão dessas liberdades. Duas categorias de liberdades interessam 

ao entendimento da função cooperativa: as políticas e as econômicas. As primeiras 

têm a ver com participação e as segundas com a capacidade de escolha e 

competição. As liberdades econômicas relacionam-se em geral com a capacidade 
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de consumir, produzir e trocar. Tratando especificamente dos mercados financeiros, 

podemos medi-la pela disponibilidade e condições de crédito. Há, portanto, uma 

relação entre o desenvolvimento local e as condições de crédito. As CFIs são 

importantes nesses mercados locais porque diminuem a assimetria de informação, 

além de reduzir o conflito de interesses entre os agentes. O quadro 3 resume os 

benefícios da existência de CFIs: 

 

Vantagem 
Conceitos / Corrente 

econômica 
Autores 

Menores custos de 
agência 

Teoria da agência; 
Intermediação financeira 

Fama & Jensen (1983a,b); 

Hart & Moore (1998); 
Mettenheim & Butzbach 
(2012) 
 

Aumento do acesso aos 
serviços financeiros 

Falhas de mercado; 
Informação assimétrica 

Akerlof (1970); 
Hansmann (1996); 
Stiglitz (1990, 1992); 
Ayadi et al. (2010); 

Mettenheim & Butzbach 
(2012) 

Fomento do 
desenvolvimento regional 

Falhas de mercado; 
Racionamento de crédito 

Hakenes & Schnabel 

(2010); 
Ayadi et al. (2010) 

Mitigação do risco 
intertemporal 

Intertemporal smoothing; 
Risco 

Allen & Gale (1997, 2000); 

Ayadi et al. (2010); 
Mettenheim & Butzbach 
(2012) 

Capitalização do valor da 
diversidade 

Efeitos substituição e 
eficiência; 
Destruição criativa; 
Teoria da firma 

Schumpeter (1942); 
Arrow (1962); 

Ayadi et al. (2010) 

Quadro 3 - Vantagens teóricas do cooperativismo 

 

 Apesar de o cooperativismo apresentar todas as vantagens que apresentei 

em relação ao sistema bancário tradicional, a maioria dos brasileiros prefere utilizar 

os bancos ao invés das cooperativas de crédito. Uma explicação é que muitos não 

conhecem nem entendem plenamente o funcionamento das CFIs (Chaves, 2011). 

Porém, há limitações inerentes ao sistema cooperativo que ajudam a entender sua 

dificuldade em obter maior participação no mercado de crédito. A primeira diferença 

entre os sistemas é que nas cooperativas o capital não é negociável (Fama & 
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Jensen, 1983b). Para um investidor, esse modelo de propriedade não é interessante. 

Essa limitação é compensada pela redução no custo de agência em cooperativas. 

Assim, o indivíduo decidirá entre unir-se a uma CFI ou adquirir ações de um banco 

em função de suas preferências pessoais (Lhacer, 2012). 

 Do ponto de vista do cliente, há uma segunda diferença entre CFIs e bancos: 

as cooperativas distribuem resultados em função das operações. Se pensarmos no 

associado como proprietário, CFIs e bancos não são muito diferentes, pois ambos 

distribuem resultado: os bancos têm suas ações valorizadas e distribuem 

dividendos; as CFIs distribuem sobras ou perdas. Porém, a relação do cliente 

cooperativo é bastante distinta do bancário. Se a CFI der resultado positivo, o cliente 

receberá sobras. Por outro lado, se tiver resultado negativo, o cliente deverá arcar 

com as perdas do período. O cliente bancário que não é proprietário não assume 

esse risco, devendo apenas pagar o empréstimo tomado à taxa combinada. Esse 

ponto é importante porque a literatura enfatiza a distribuição de sobras como 

vantagem cooperativa (Lhacer, 2012), mas não podemos esquecer a possibilidade 

de perdas.  

 As cooperativas costumam ter atuação mais limitada, seja por causa da 

exigência de vínculo comum para associação, seja pelas opções mais escassas de 

funding. Fuller (1998) concede que uma CFI promove inclusão financeira ao unir 

associados com um vínculo comum, que de outra forma não seriam atendidos pelo 

sistema tradicional. Porém, argumenta que ao restringir a participação apenas 

àqueles que se enquadram nas exigências de associação, essa mesma CFI 

contribui para a exclusão dos demais demandantes. Além disso, as CFIs financiam 

suas operações pelo capital aportado e pelos depósitos e assim operam em menor 

escala que os bancos. Para crescer, as CFIs precisam relaxar a exigência de vínculo 

e/ou realizar operações mais complexas, desde que autorizadas pelo regulador. 

Porém, ao fazê-lo, seus custos de informação aumentam, diminuindo sua vantagem 

original e as tornando cada vez mais semelhantes aos bancos tradicionais.  

 Outros dois desafios mais sutis que as CFIs precisam superar são a imagem 

e o conhecimento do sistema cooperativo. Fuller (1998, p. 149) aponta que “perhaps 

the most problematic aspect of credit union development is credit union image. This 

is mainly due to a general lack of public awareness of what credit unions are, and 

whom they are for”. Essa é a realidade brasileira, com exceção da região Sul, com 

forte cultura cooperativa trazida pelos imigrantes europeus (Meinen & Port, 2012). A 
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coexistência de tipos diversos de organizações cooperativas contribui para dificultar 

o entendimento do sistema. As cooperativas de crédito supervisionadas pelo Banco 

Central e participantes da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são 

maioria, mas convivem com outras organizações representantes da Economia 

Solidária (M. W. D. Silva, 2006).     

 Cooperativas de crédito podem substituir ou complementar os bancos. Ao 

surgirem como substitutas dos bancos, seja para combater a exclusão financeira ou 

para moderar o poder de mercado, as CFIs afetam a ação dos bancos. Variações na 

taxa de juros para empréstimos de um segmento devem fazer com que as 

instituições do outro segmento alterem suas taxas no mesmo sentido. Em mercados 

com CFIs e bancos concorrendo, é provável que as taxas sejam mais baixas do que 

em outros mercados (Lhacer, 2012). 

 A relação entre presença e taxas tem mais de um resultado possível. Pela 

teoria da firma, quanto maior a presença de CFIs, menor a taxa de juros bancários, 

já que a concentração e o poder de mercado dos bancos diminui. Mesmo pela ótica 

da resposta à exclusão financeira a presença de CFIs deve reduzir as taxas dos 

bancos, pois ainda que as cooperativas de crédito surjam para atender um grupo 

específico de excluídos pelos setor bancário, elas podem atender a todos os clientes 

potenciais que se enquadrem nos critérios de associação, inclusive aqueles não 

excluídos. Passa, assim, a concorrer diretamente com as demais instituições 

presentes no mercado.  

 A teoria informacional prevê resultado diferente para a influência da presença 

cooperativa nas taxas bancárias. Carlin (2009) explica que as firmas respondem à 

entrada de novos concorrentes aumentando a complexidade de preços para obter 

maior renda dos consumidores desinformados. Originalmente definida para 

mercados financeiros em geral, essa lógica pode valer para explicar a dinâmica de 

preços entre bancos e CFIs em mercados locais. Sendo difícil concorrer com as 

taxas cooperativas, os bancos podem se aproveitar do desconhecimento das tarifas 

bancárias pelo consumidor médio e manter aqueles menos informados. Se isso 

ocorrer, o efeito do aumento na presença cooperativa em um mercado local sobre as 

taxas bancárias pode ser reduzido ou mesmo anulado. Assim, é possível que testes 

empíricos encontrem correlação zero ou mesmo positiva entre a presença 

cooperativa e as taxas bancárias. 
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 Outra possibilidade é que as CFIs complementem a atuação dos bancos. 

Périlleux (2014) argumenta que essa relação é mais comum em países em 

desenvolvimento, pois há maior número de pessoas excluídas do mercado 

financeiro formal. Para ela, a relação entre os segmentos se desenvolve da seguinte 

forma: 

 

1. As CFIs prosperam em países cujo setor bancário é mais fraco; 

2. Neste primeiro momento, a presença de bancos beneficia as CFIs, seja por 

prover acesso a infraestrutura básica para segurar as captações ou por criar 

um ambiente de confiança; 

3. Com a expansão bancária, as falhas de mercado são reduzidas e as CFIs 

tornam-se menos cruciais; 

4. As CFIs tomam um de dois caminhos: perdem membros ou convergem para 

uma estrutura e forma de atuação similar à dos bancos comerciais 

tradicionais. 

 

 O raciocínio de Périlleux supõe que os segmentos têm atuação de alguma 

maneira distinta. Essa distinção pode ocorrer por modalidade: é mais provável que 

as CFIs sejam mais atuantes em modalidades de crédito direcionado como o crédito 

rural, enquanto os bancos dominam os créditos livres. As CFIs podem também 

oferecer empréstimos de menor valor, como na modalidade de microcrédito. Neste 

caso, a atuação cooperativa é marginal, corroborando as conclusões de Périlleux 

(2014). Por outro lado, se os segmentos competem, a correlação entre a presença 

cooperativa e bancária deve ser positiva, pois mercados mais rentáveis devem atrair 

tanto CFIs quanto bancos. 

 A teoria da firma é o ponto de partida para compreendermos a relação entre 

as CFIs e os bancos. O mercado de crédito brasileiro está em algum ponto de 

concorrência imperfeita e o modelo de oligopólio de Monti-Klein, uma adaptação do 

modelo de Cournot, pode ajudar a explicar a dinâmica desse mercado. Os bancos 

reagem a maior presença de CFIs reduzindo suas taxas de juros para operações de 

crédito. A concentração de mercado tem influência sobre a magnitude desse efeito. 

Contudo, os resultados empíricos sobre concentração são divergentes. 

Alternativamente, a abordagem da complexidade de preços prevê efeito nulo ou 

mesmo positivo da presença de CFIs sobre as taxas bancárias. 
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 As instituições financeiras alternativas atenuam falhas de mercado. Os 

bancos públicos diminuem o racionamento de crédito, têm atuação de longo prazo e 

são agentes anticíclicos. As CFIs também surgiram como resposta à exclusão 

financeira e ao poder de mercado exercido pelos bancos. Aumentam a diversidade e 

o acesso aos serviços financeiros, diminuem a desigualdade regional, mitigam o 

risco intertemporal e reduzem o problema de agência. O modelo cooperativo tem 

limitações: o capital não é negociável, há possibilidade de perdas, a atuação de uma 

CFI é limitada e o cooperativismo ainda é pouco conhecido no país. As CFIs atuam 

como substitutos ou complementos dos bancos. Essa relação teórica entre CFIs e 

bancos tem sido testada desde os anos 1960. O capítulo seguinte traz o histórico 

desses estudos empíricos.   
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3   CONCORRÊNCIA BANCÁRIA 

 

 

 “De fato, „escolher‟ por si só pode ser considerado um 

funcionamento valioso, e obter um x quando não há alternativa 

pode, sensatamente, ser distinguido de escolher x quando 

existem alternativas substanciais (Sen, 2010/1999, p. 106)”. 

  

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais trabalhos empíricos sobre 

a concorrência entre cooperativas de crédito e bancos comerciais. Para isso, 

algumas escolhas foram feitas. O viés dos trabalhos analisados é econômico. 

Valendo-se dos conceitos da Organização Industrial (Bain, 1959), os autores adotam 

o já citado paradigma da Estrutura-Conduta-Desempenho, segundo o qual a 

estrutura de mercado, dada pela sua concentração, é um bom indicador da conduta 

dos bancos, visível na intensidade da competição e nas taxas praticadas. As taxas, 

por sua vez, são o principal determinante dos lucros das instituições, medida do seu 

desempenho (Scherer & Ross, 1990). 

Outro aspecto comum entre os estudos é sua natureza quantitativa. Ainda 

que haja diversidade de métodos nos estudos sobre o cooperativismo, a competição 

com os bancos é testada por modelos de regressão relacionando indicadores de 

participação e/ou taxas praticadas. Esta é a linha adotada pelos autores norte-

americanos e depois seguida por pesquisadores de outros países. 

Dividi os textos em três seções: a primeira traz os estudos pioneiros sobre 

estrutura e desempenho bancário, a segunda os estudos relativos à competição 

entre CFIs e bancos e a terceira os estudos sobre a competição entre os segmentos 

em mercados locais. A divisão foi definida com base nos países estudados, no 

destaque dado às CFIs e no nível de detalhamento. Apresentarei os trabalhos em 

ordem cronológica, explicando brevemente os trabalhos pioneiros e obedecendo à 

seguinte estrutura para os trabalhos mais relevantes: problema, hipóteses, método e 

base de dados, principais resultados e aplicações às políticas públicas. O esquema 

2 mostra a linha cronológica dos trabalhos empíricos analisados: 
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Esquema 2 - Trabalhos empíricos de concorrência bancária  

 

 

3.1   1ª Fase: Estrutura e desempenho bancário 

 

 Os trabalhos pioneiros realizados nas décadas de 1960 a 1990 estudam a 

concorrência bancária em termos gerais. Indicam as principais variáveis e hipóteses 

pertinentes e reconhecem a diversidade dos mercados financeiros, fazendo a 

transição da pesquisa focada exclusivamente em bancos para os estudos que levam 

em conta outros segmentos. Alguns trabalhos inseriram as thrifts4 na análise. Já as 

cooperativas de crédito têm presença crescente nos estudos, indo de uma 

participação marginal nas primeiras décadas até ganhar maior destaque a partir dos 

anos 2000. Todos os estudos selecionados analisam o mercado norte-americano. 

 Um dos primeiros estudos empíricos em concorrência bancária foi realizado 

por Edwards (1964). O autor buscou averiguar o efeito da estrutura de mercado no 

desempenho dos bancos comerciais. Os resultados corroboraram a hipótese de que 

em mercados mais concentrados as taxas de juros para empréstimos são maiores e 

menos flexíveis. Essa constatação traz como principal implicação às políticas 

                                              
4 Thrift é o termo utilizado nos Estados Unidos para se referir a instituições de caráter mútuo, 

como as Savings and Loans Institutions (S&L) e os Savings Banks. Neste trabalho utilizarei os termos 
em português Associações de Poupança e Empréstimo (APEs) e Bancos de Poupança. A menos que 
explicitado no texto, o termo thrift não inclui as cooperativas de crédito. 
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públicas a inconveniência da alta concentração de mercado. Já no início dos anos 

1980, Navratil (1981) insere as cooperativas de crédito na discussão sobre a 

regulação dos mercados financeiros. Ao elencar as mudanças ocorridas nos 

mercados de crédito e depósitos durante os anos 70, argumenta que as CFIs 

passaram a figurar como concorrentes dos bancos, ainda que sejam instituições de 

menor porte. Com isso, as CFIs podem ser analisadas sob a ótica das teorias 

econômicas e sua atuação deve ser levada em consideração nos estudos sobre 

regulação.  

 Gilbert (1984) faz uma survey dos trabalhos sobre a influência da estrutura no 

desempenho dos bancos. Como resultado da pesquisa, verificou que os trabalhos 

mais cuidadosos encontraram relação estatisticamente significativa entre estrutura e 

desempenho, acompanhada de baixa significância econômica. O autor observa que 

os estudos não consideram o efeito de mudanças na regulação sobre a competição 

nos mercados de crédito e depósito, o que limita a análise. Essa limitação apontada 

por Gilbert inspira trabalhos posteriores a considerar os efeitos da regulação na 

estruturação dos mercados e vice-versa. Hannan (1984) utiliza dados de 412 bancos 

na Pensilvânia em 1971 para procurar relação entre a presença de CFIs e as taxas 

de depósitos de poupança dos bancos, sem sucesso. Uma razão provável para os 

resultados obtidos é a irrelevância das CFIs no mercado estudado. O estudo de 

Rhoades e Heggestad (1985) já apresenta preocupação com a regulação ao 

analisar os efeitos da formação de conglomerados atuantes em vários mercados 

sobre a rivalidade no setor bancário. Os resultados empíricos corroboram a hipótese 

de que a possibilidade de retaliação faz com que a rivalidade entre os bancos 

dominantes diminua. Esses resultados têm implicação na regulação do setor 

bancário.  

 Após o estudo de Navratil (1981), a concorrência entre segmentos distintos 

no mercado bancário volta à tona no trabalho de Rose e Wolken (1988). Os autores 

propõem um teste empírico para averiguar se associações de poupança e 

empréstimo (APEs) e bancos de poupança podem ser considerados concorrentes 

dos bancos. Essa questão é importante pois afeta as decisões sobre fusões e 

aquisições bancárias. A Suprema Corte americana estabeleceu à época dois 

requisitos para que as APEs e os bancos de poupança sejam considerados 

concorrentes dos bancos: (1) ter autorização legal para realizar a maior parte das 

operações bancárias; (2) ter participação relevante nesses mercados. Os resultados 



 

 

43 

empíricos assemelham-se aos obtidos por Gilbert (1984): apesar de detectarem 

efeito das instituições pesquisadas sobre os bancos, esse efeito é bastante limitado, 

enfraquecendo a tese de que as APE e os bancos de poupança são concorrentes 

diretos dos bancos. Há, no entanto, dois pontos importantes a destacar. 

Primeiramente, os autores não incluíram as cooperativas de crédito na análise. A 

inclusão desse segmento poderia trazer resultados diferentes. Em segundo lugar, a 

análise se restringe ao estado do Texas no ano de 1983, impossibilitando generalizar 

os resultados encontrados.   

 Em um trabalho que pode ser considerado um aprimoramento de estudo 

anterior (Hannan, 1981), Hannan e Liang (1995) também abordam a questão dos 

critérios adotados pelos reguladores para julgar as fusões e aquisições bancárias. O 

objetivo do estudo é determinar a importância das thrifts na determinação de taxas 

para empréstimos a empresas. Os autores propõem incluir as thrifts no cálculo dos 

índices de concentração e observar o poder explicativo desses índices sobre as 

taxas. Após atribuir vários pesos às thrifts, Hannan e Liang constataram que o 

resultado não é significativamente diferente do obtido considerando apenas os 

bancos. Mais uma vez, as evidências empíricas não suportam a tese de que os 

bancos alternativos são concorrentes dos bancos. Porém, assim como em Rose e 

Wolken (1988), o estudo de Hannan e Liang (1995) tem ao menos uma limitação 

importante. A única modalidade de crédito analisada é a de empréstimos a 

empresas. Porém, os bancos alternativos têm nos empréstimos a pessoa física e 

nos depósitos atividades relevantes. Ao desconsiderá-las, o trabalho deixou uma 

lacuna a ser preenchida por estudos posteriores. 

 O trabalho de Tokle e Tokle (2000) influenciou a maior parte dos trabalhos 

posteriores sobre a concorrência entre CFIs e bancos. Os autores fazem uma 

revisão abrangente da literatura anterior a 2000, desde os estudos sobre a 

concorrência bancária até a inclusão das associações de empréstimo, bancos 

mútuos de poupança e cooperativas de crédito. Como vimos, os resultados 

encontrados para a influência dessas instituições sobre o desempenho e taxas 

praticadas pelos bancos comerciais divergem, não sendo possível tirar conclusões. 

 Além da revisão da literatura, os autores examinam o efeito das cooperativas 

de crédito e APE sobre comportamento dos bancos nos estados norte-americanos 

de Idaho e Montana entre 1996 e 1998. Naquele momento, os argumentos de 

Navratil (1981) sobre a posição das CFIs de concorrentes dos bancos ganhavam 
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força. As CFIs se pareciam cada vez com os bancos em seus ativos e passivos. 

Além disso, o crescimento das CFIs foi maior que o dos bancos no período anterior 

ao estudo de Tokle e Tokle (2000). Some-se a isso o fato de que nos EUA o vínculo 

foi relaxado, com a permissão de que vários grupos de profissionais se unissem em 

uma única cooperativa de crédito. Essa questão do vínculo inclusive fez com que os 

bancos levassem as cooperativas de crédito à justiça, constituindo mais uma 

evidência da competição entre os segmentos. 

 Os autores analisam as cooperativas de crédito e as APEs separadamente. A 

hipótese principal é que quanto maior a participação das CFIs e das APEs nos 

depósitos totais, maior a taxa de juros oferecidas pelos bancos para depósitos. A 

relação foi testada pelo método OLS. As seguintes variáveis de controle foram 

incluídas: 

 

Variável Descrição Hipótese 

CR3 Concentration ratio dos 3 maiores bancos. - 

WAGE Salários pagos pelos bancos. Maiores salários 
podem significar maiores custos e menores 
taxas de depósitos ou maior produtividade e 
maiores taxas. 

? 

SIZE Tamanho do banco. Proxy para economias de 
escala. 

+ 

TYPE Estrutura do banco. Dummy igual a 1 para 
bancos de rede e 0 para independentes. 

- 

AGE45 Proporção da população com mais de 45 
anos. Proxy para riqueza. 

+ 

LIMITEDB Limites à abertura de postos. Existem em 
Montana, mas não em Idaho. Dummy igual a 
1 em Montana. 

- 

Quadro 4 – Variáveis de controle no modelo de Tokle e Tokle (2000) 
 

 A relação entre a participação das CFIs e as taxas praticadas pelos bancos 

para depósitos foi encontrada positiva e significativa ao nível de significância de 5% 

para depósitos de 1 e 2 anos, enquanto no caso das APEs a relação foi positiva e 

significativa a 5% apenas para depósitos de 1 ano. Entre as variáveis de controle, 

TYPE foi a única significativa. A relação foi encontrada negativa, como esperado, e 
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significativa a 1% nas três modalidades analisadas. Struck e Mandell (1983) fazem 

uma observação importante no entendimento desse resultado: a decisão da taxa de 

juros dos bancos de rede costuma ser centralizada. As demais variáveis foram não 

significativas ou apresentaram resultados contraditórios. A variável de concentração 

(CR3) variou muito pouco no período, o que pode explicar os resultados não 

significativos. Podemos dizer que esse foi um dos primeiros estudos a observar 

evidência empírica de que as cooperativas de crédito e as APEs afetam os bancos. 

Contudo, não é percebida em todas as modalidades, é significativa a 5% mas não a 

1% em alguns casos e há provavelmente variáveis omitidas que prejudicam o 

modelo. 

 Em adição aos resultados empíricos, o estudo de Tokle e Tokle (2000) traz 

algumas reflexões úteis para a formulação de políticas públicas. Ao encontrar 

indícios de atuação disciplinadora do mercado por parte das cooperativas de crédito 

e APEs, os autores ponderam que essa disciplina é benéfica não apenas para os 

associados, mas também para os não associados que desfrutam taxas melhores 

nos bancos. Quanto à alegação dos bancos de que as CFIs têm vantagens 

tributárias, os autores lembram que essas instituições enfrentam desvantagens 

também, como as restrições quanto ao vínculo, aos produtos oferecidos e 

geográficas. Por isso, o governo deve ter cuidado ao impor restrições às 

cooperativas de crédito. 

 Emmons e Schmid (2000) completam a transição entre os trabalhos pioneiros 

e os aplicados a CFIs. Os autores investigam a interação nos dois sentidos entre 

bancos e cooperativas de crédito em mercados locais. Para tanto, além de propor 

um modelo teórico que dê conta dessa relação mútua, utilizam um modelo Logit com 

duas equações alternativas: uma função resposta da taxa de participação das CFIs 

e outra função resposta do índice de concentração bancária. A base de dados 

utilizada contempla 1062 condados norte-americanos entre os anos de 1989 e 1996. 

Enquanto a concentração bancária é dada pelo Índice de Herfindahl-Hirschman de 

Concentração (HHI), a taxa de participação das CFIs em um condado é 

representada pela razão entre o número real e o número potencial de membros de 

cooperativas de crédito. Além dessas duas variáveis, a densidade populacional, o 

estado e o ano são incluídas no modelo como variáveis de controle. 

 Os resultados apontaram relação positiva nos dois sentidos. Uma explicação 

possível para a correlação positiva entre o valor defasado do índice de concentração 
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do setor bancário e a taxa de participação das CFIs é que o aumento da 

concentração aumenta o número de excluídos do sistema, seja pelas condições 

piores ou pelo racionamento de crédito, gerando oportunidades de atuação para as 

CFIs. A relação inversa pode ser explicada da seguinte forma: os bancos sentem o 

ganho de força das CFIs, acarretando fusões ou mesmo liquidações, ambos 

resultando em fechamento de postos de atendimento. Se essa explicação é 

verdadeira, faz sentido pensar que as CFIs afetam mais os bancos menores e 

menos eficientes. Esse raciocínio reforça o caráter benéfico da atuação 

disciplinadora das cooperativas de crédito. Os resultados mostram também que a 

concentração bancária diminuiu no período, enquanto a participação das CFIs 

cresceu, indicando que as cooperativas de crédito se tornaram concorrentes mais 

importantes no varejo. 

 Por fim, o estudo mostrou diferenças entre regiões. Nas regiões mais 

povoadas, percebeu-se uma menor concentração bancária e maior participação das 

CFIs. Em comum, esses locais são: a) zonas urbanas; b) locais com renda per 

capita mais alta. Isso quer dizer que, ao menos no período e nos locais estudados 

as cooperativas de crédito têm mais força em zonas urbanas e de maior riqueza. O 

quadro 5 traz um resumo comparativo dos estudos citados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

Estudo Segmento Contribuição 

Edwards (1964) Bancos  Concentração tem relação 

positiva com taxas para 
empréstimos 

Navratil (1981) CFIs e bancos CFIs devem ser consideradas 
ao analisar concentração 

Gilbert (1984) Bancos  Relação estrutura-desempenho 
é positiva, mas baixa 

Rhoades e Heggestad 
(1985) 

Bancos Bancos multimercados têm 
menor rivalidade entre si 

Rose e Walken (1988) Thrifts e bancos Relação estrutura-desempenho 
é positiva, mas baixa 

Hannan e Liang (1995) Thrifts e bancos Relação estrutura-desempenho 
não é significativa 

Tokle e Tokle (2000) CFIs, thrifts e bancos Bancos competem com os dois 
segmentos, mas competição é 
mais severa com as CFIs 

Emmons e Schmid (2000) CFIs e bancos Ambos competem 

Quadro 5 – Estudos sobre concorrência bancária da 1ª fase 
 
 

 Esses estudos mostraram relação entre estrutura e desempenho dos bancos. 

Contudo, nem todos os trabalhos foram capazes de estabelecer uma relação forte 

entre a presença de instituições cooperativas e o desempenho dos bancos 

comerciais tradicionais. Por outro lado, esses trabalhos usam um conjunto limitado 

de variáveis e poucas modalidades de operações financeiras. Os desafios deixados 

para as pesquisas posteriores incluíram: observar mais modalidades, com especial 

atenção àquelas mais importantes para os bancos alternativos; utilizar outras 

variáveis explicativas; testar novos métodos. De fato, os estudos posteriores 

trataram de enfrentar essas questões. 
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3.2   2ª Fase: Competição entre CFI e bancos 

 

 A segunda fase de trabalhos busca responder a pergunta: CFIs e bancos 

competem? Constatada a relevância da questão nas décadas anteriores, os 

pesquisadores passam a aprimorar as principais variáveis e refinar os métodos para 

obter resultados mais contundentes. O maior destaque dado às CFIs é visto na sua 

inclusão em quase todos os estudos e na análise mais detalhada do segmento, com 

reconhecimento das diferenças de porte e tipo de vínculo. O mercado estudado 

continua a ser o norte-americano e a maioria dos autores já havia publicado 

trabalhos sobre o assunto nas décadas anteriores.   

 Robert M. Feinberg e A.F.M. Ataur Rahman realizaram uma série de estudos 

para testar aspectos específicos da relação entre CFIs e bancos. No primeiro, 

Feinberg e Rahman (2001) realizam um teste de causalidade de Granger (1969) 

para saber até que ponto os bancos consideram os preços praticados pelas 

cooperativas de crédito ao tomar suas próprias decisões de preço e vice-versa. A 

base utilizada contém dados de financiamento de veículos e empréstimos não 

segurados de 33 mercados, sendo 29 urbanos e 4 rurais entre 1991 a 1999. Foram 

eliminadas cidades com mais de um milhão de habitantes, além de mercados 

incompletos e aqueles com CFIs dominantes. Quanto às taxas, foram obtidas de 

forma distinta para cada segmento: os bancos reportaram a taxa mais comum 

praticada, enquanto no caso das CFIs a média das taxas estava disponível. Com 

isso, cada mercado e cada taxa foram testados separadamente, gerando 33 

conjuntos de resultados. 

 Os resultados mostraram que bancos e CFIs competem, levando em conta os 

preços uns dos outros e que essa relação independe da participação de mercado 

das CFIs nos mercados locais. Os resultados quantitativos corroboram a tendência 

de confronto entre os segmentos percebida à época. Os bancos se preocupam com 

as cooperativas de crédito a ponto de reclamarem dos benefícios fiscais que elas 

recebem. Enquanto isso, as cooperativas de crédito buscam ampliar cada vez mais 

seu campo de atuação. Por isso, a natureza da relação entre CFIs e bancos é 

relevante para o regulador. 
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 Seguindo a aplicação de conceitos microeconômicos ao mercado de crédito e 

depósitos, Feinberg (2002) confronta duas abordagens alternativas: modelo da 

empresa dominante contra modelo de Cournot. Enquanto no primeiro as CFIs são 

tomadoras de preço dos bancos líderes, no segundo elas possuem algum poder de 

mercado, influenciando a ação dos bancos. A estratégia do autor para averiguar a 

abordagem que melhor explica a dinâmica desse mercado é usar um modelo OLS 

no qual a taxa de juros de empréstimos de CFIs é a variável dependente e a 

participação das CFIs nos depósitos totais é a variável de interesse. Além dessas, as 

seguintes variáveis foram incluídas no modelo como controle: 

 

Variável Descrição 

CR2 Participação nos depósitos totais dos dois maiores bancos, 
defasada em 6 e 12 meses 

HIGHSTATE Dummy para estados onde a participação das CFIs nos depósitos é 
maior que 10% 

COST Média nacional do custo de fundos das CFIs, defasada em 6 meses 

POP População 

Quadro 6 - Variáveis de controle no modelo de Feinberg (2002) 

 

 A base de dados trouxe as operações de empréstimos não segurados em 77 

mercados nos quais havia ao menos uma CFI entre 1992 e 1996, um recorte um 

pouco diferente do realizado em Feinberg e Rahman (2001). O sinal negativo e 

significativo da variável referente à participação das CFIs suporta a hipótese de que 

a CFI típica atua como ofertante marginal no mercado de crédito. Por outro lado, o 

potencial de crescimento da influência das CFIs exerce papel de disciplinar as taxas 

no mercado. Contudo, esses resultados devem ser vistos com cautela. Em primeiro 

lugar, o modelo contém poucas variáveis de controle. Assim, é possível que haja 

viés de variáveis omitidas, prejudicando a análise. Ademais, a explicação de que a 

relação encontrada significa que os agentes se comportam de acordo com o modelo 

da empresa dominante carece de maior reflexão e testes mais completos. 

 Hannan (2003) estuda o impacto competitivo da presença de cooperativas de 

crédito nas taxas de depósitos praticadas por bancos e associações de poupança. O 

autor parte da análise das limitações de estudos anteriores que tiveram objetivo 
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semelhante (Hannan, 1984; Emmons e Schmid, 2000; Tokle e Tokle, 2000; Feinberg, 

2001) para então propor um modelo empírico. O modelo proposto utiliza a taxa de 

depósito oferecida pelo banco ou associação de poupança como variável 

dependente, enquanto a variável de interesse é dada por alguma medida de 

participação das CFIs no mercado. Os testes consideraram as seguintes medidas 

alternativas de importância das CFIs: 

 

1. Participação nos depósitos totais; 

2. Total de membros das CFIs sobre a população acima de 18 anos; 

3. Total de membros potenciais das CFIs sobre a população acima de 18 anos. 

 

 As seguintes variáveis de controle compõem o modelo: 

 

Variável Descrição 

HHI Índice de concentração para bancos e 
APEs 

MMBNKSHR Proporção dos depósitos feitos em 
instituições predominantemente de 
outros mercados 

TELWAGE Salário médio dos caixas 

RENT Índice de preços de aluguel de escritórios 

SIZE Ativos totais do banco ou APE 

MKTPOP População 

Quadro 7 – Variáveis de controle no modelo de Hannan (2003) 
 

 

 Antes de comentar os resultados obtidos, algumas considerações sobre as 

escolhas do autor são pertinentes. Em primeiro lugar, a escolha da participação dos 

depósitos de CFIs como proxy da importância das CFIs nos mercados locais traz o 

seguinte problema: a participação das CFIs tem efeito nas taxas dos bancos, mas o 

contrário também é verdadeiro. Assim, os estimadores OLS são inconsistentes e têm 

viés negativo. Portanto, o efeito competitivo da presença das CFIs é subestimado. 

Uma outra limitação é que há depósitos de atacado e comerciais que subestimam a 

participação real das CFIs no mercado. Separar as modalidades de operações é 
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uma forma possível de reduzir esse problema. Além disso, as demais medidas de 

participação das CFIs também merecem um reflexão. A proporção entre o número 

de associados e a população adulta também apresenta ruído, já que muitos dos 

associados realizam pouca ou nenhuma atividade. Com isso, o uso dessa variável 

tende a superestimar a importância das CFIs. A proxy do número de membros 

potenciais das CFIs, por sua vez, não parece ter muito sentido, ainda que tenha sido 

considerada pelo autor. 

 Feitas essas observações, o trabalho traz novidades importantes na 

construção das variáveis. A primeira delas é a divisão das CFIs ocupacionais ou de 

interesses comuns e as de comunidade ou geográficas. Faz sentido pensar que 

CFIs com diferentes tipos de vínculo têm efeitos distintos sobre o mercado. No caso 

brasileiro, pode ser importante analisar separadamente as cooperativas de livre 

admissão e as de grupos de interesses específicos. Hannan também percebe a 

diferença entre o número e o volume operações. Além de possivelmente trazerem 

resultados diferentes, a razão entre as duas medidas pode ajudar a ver se o público 

de bancos é o mesmo de cooperativas de crédito. 

 Os resultados obtidos mostraram que a medida mais interessante de 

participação é o total de membros das CFIs sobre a população acima de 18 anos, 

sendo positiva e significativa a 5%. A participação nos depósitos totais foi a que 

trouxe os resultados menos significativos provavelmente por causa do viés negativo 

já comentado. Quanto às variáveis de controle, a única significativa foi a de ativos 

totais. Com sinal negativo e nível de significância menor que 1%, podemos dizer que 

bancos maiores pagam menos pelos depósitos de seus clientes, conforme 

esperado. 

 Schmid (2005) aumentou o escopo dos estudos anteriores ao estabelecer 

como objetivos de pesquisa responder as seguintes perguntas:  

 

1. Qual a natureza das competição entre instituições que visam e as que não 

visam lucro? 

2. Bancos e CFIs competem no mesmo mercado? 

3. O que determina a concentração em mercados onde a livre entrada e saída 

não permitem lucros extraordinários? 
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 O modelo teórico proposto parte dos pressupostos de que as CFIs competem 

com os bancos mas não entre si e de que os bancos formam um oligopólio 

homogêneo. Podemos dizer que o modelo proposto se assemelha ao modelo de 

Cournot aventado em Feinberg (2002). O modelo econômico de demanda e oferta 

agregada de CFIs e bancos leva a duas hipóteses: 

 

1. A concentração no varejo bancário é uma função não decrescente da 

participação das CFIs; 

2. A relação entre a concentração e a participação das CFIs é uma função das 

condições econômicas locais. 

 

A demonstração do modelo teórico é seguida pelo teste empírico da relação 

entre a concentração bancária e a participação das CFIs. A primeira é a variável 

dependente dada pelo índice de concentração HHI dos depósitos em bancos 

comerciais, enquanto a segunda é variável de interesse defasada em um ano. 

Outras duas variáveis de interesse estão no modelo: renda per capita e densidade 

populacional. A base de dados cobre o período de 1990 a 2002. O autor fez uma 

limpeza manual dos dados. Excluiu os municípios onde há CFIs e apenas um banco, 

além daqueles nos quais há apenas CFIs. No total, descartou dois terços dos 

municípios. A relação esperada entre a participação das CFIs e a concentração se 

confirmou para o período todo, mas não para os anos de 1994, 2001 e 2002. Além 

disso, a participação das CFIs e as condições econômicas têm efeito aditivo sobre a 

concentração. Porém, essas relações foram encontradas apenas para o período de 

1995 a 2001. Por fim, a análise de variância rejeitou o modelo linear. 

 Os resultados empíricos permitem afirmar que a hipótese de relação positiva 

entre concentração de mercado e preço se mantém. O autor faz a seguinte reflexão 

sobre o resultado: “(...) because the relation between concentration and price is 

solely determined by (credit union and bank) cost and (household) demand 

parameters, concentration is not indicative of anticompetitive behavior” (Schmid, 

2005, p. 67). Essa afirmação faz sentido sob as hipóteses de produto homogêneo e 

lucro econômico zero presentes no modelo de Cournot. Por outro lado, o teste 

empírico não suportou a hipótese teórica de relação positiva entre participação das 

CFIs e concentração, ao menos nos anos de 2001 e 2002, os dois últimos 

analisados. Esse resultado contrasta com o obtido em Emmons e Schmid (2000). 
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Quanto à natureza da competição bancária, o autor segue o argumento de Simons e 

Stavins (1998) de que é local. Porém, como aponta Feinberg (2001, p. 563), “the 

extent to which consumer lending markets remain localised in the wake of the 

Internet revolution remains to be seen”.  

 O derradeiro trabalho de Feinberg e Rahman (2006) que analisarei procura 

identificar os fatores comuns de influência sobre as taxas de empréstimos de CFIs e 

bancos e as diferenças entre os dois segmentos após controlar por esses fatores 

comuns. Para isso, utilizam base de dados com 100 bancos e 187 cooperativas de 

crédito em 68 mercados nos Estados Unidos entre 1992 e 1998.  Analisaram duas 

modalidades de crédito: empréstimos não segurados (sem cartão de crédito) de 24 

meses e financiamento de veículos novos com prazo de 48 meses, pelo método de 

Mínimos Quadrados Generalizados com Variáveis Instrumentais para evitar 

endogeneidade da taxa de juros do trimestre anterior.  

 Antes de falar sobre as variáveis, chamo a atenção para as modalidades 

escolhidas para análise. Os autores alegam que a escolha se deu por conta da 

disponibilidade de dados. Porém, os empréstimos de 24 meses são insignificantes 

para os bancos. Não sendo estratégicos, podem ter sua comercialização atrelada a 

outras modalidades mais significativas para as instituições. Se for verdade, a 

informação dada pelas taxas dessa modalidade de empréstimos tem sua utilidade 

reduzida. O financiamento de veículos, por sua vez, é uma modalidade específica 

longe de constituir a razão de ser das CFIs. Por isso, dizer que as CFIs competem 

ou não com os bancos nesse mercado não diz muita coisa sobre a importância das 

CFIs no sistema financeiro ou mesmo no mercado de crédito como um todo. As 

variáveis dependentes testadas são as taxas de juros para as duas modalidades de 

empréstimos. Já a variável de interesse é uma dummy igual a 1 se a instituição for 

uma CFI. Além dessas, as seguintes variáveis de controle fazem parte do modelo: 
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Variável Descrição / justificativa 

COF Custo dos fundos. Taxa média dos fundos federais para bancos e 
média nacional do custo de fundos para CFI 

DEP Depósitos. Proxy para economias de escala 

MS Market share local da IF. Influência do poder de mercado local da IF 

CR3 Market share conjunto das 3 maiores IF (exceto CFI), em depósitos 

STCUSHARE 

 

Razão dos membros potenciais das CFIs sobre a população adulta 
no estado. Proxy para facilidade de entrada 

BHC IF pertence a uma holding 

LAG RATE 

 

Taxa de juros no trimestre anterior. As decisões passadas afetam o 
presente e há inércia no ajuste da taxa às mudanças de mercado 

Quadro 8 – Variáveis de controle no modelo de Feinberg e Rahman (2006) 
 

 

 Os autores usam empréstimos como variáveis dependentes e depósitos como 

controle para dirimir o problema da simultaneidade apontado em Hannan (2003). Os 

depósitos devem ser mesmo correlacionados com os empréstimos em um dado 

mercado, ainda que não perfeitamente. A variável de interesse foi significativa e 

negativa. Controlando para os fatores comuns às instituições, as CFIs praticam 

taxas menores que os bancos nas modalidades testadas. As variáveis referentes ao 

custo de fundos e à taxa praticada no período anterior foram significativamente 

positivas, como esperado, assim como a dummy para banco pertencente a holding. 

A proxy para facilidade de entrada mostrou-se significativa e apresentou sinal 

negativo. As demais variáveis apresentaram resultados não significativos ou 

inconclusivos. 

 Como comentei, os empréstimos de 24 meses não são significativos para os 

bancos. Com isso, os resultados não trazem muita informação para a compreensão 

da relação entre a presença de CFI e as taxas de juros das instituições. Os 

resultados significativos vieram quase em sua totalidade na análise da modalidade 

financiamento de veículos. Os resultados do estudo indicam que bancos e CFIs são 

substitutos imperfeitos. Apesar de existir competição, os reguladores não devem 

concluir que ela basta para disciplinar o mercado. De qualquer forma, é fundamental 
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considerar as CFIs ao analisarmos sistemas financeiros, especialmente nas análises 

de concentração e antitruste feitas pelos reguladores. Sobre as taxas, o trabalho 

corrobora o exposto em Gilbert (1984): as taxas de juros de diferentes modalidades 

devem ser analisadas separadamente, pois cada modalidade tem suas próprias 

variáveis de influência. 

 Cohen e Mazzeo (2007) procuram analisar a competitividade de mercados 

locais em função da sua composição entre três segmentos distintos: bancos 

multimercados, bancos locais e instituições cooperativas, definidas pelos autores 

como bancos de poupança e APE. Apesar de também tratar da relação entre 

concentração e estrutura de mercado, esse trabalho inova ao olhar a questão sob a 

luz da teoria dos jogos, trazendo um modelo teórico que assume um jogo em que os 

agentes se comportam como no modelo de Stackelberg. O estudo utiliza dados dos 

anos 2000 e 2003 em seção cruzada de 1884 mercados rurais nos Estados Unidos 

para analisar o lucro esperado dos mercados em função da entrada de novos 

concorrentes do mesmo ou de outros segmentos. A análise principal é realizada 

sobre os dados do ano 2000, sendo as informações de 2003 usadas para fins de 

comparação. A variável dependente do modelo é o número de instituições de cada 

um dos três segmentos em um mercado local. As variáveis de interesse buscam 

capturar o tamanho de mercado. São elas: número de fazendas; número de 

estabelecimentos, exceto fazendas; população; renda per capita; taxa de ocupação 

de unidade habitacional. Os resultados trouxeram três conclusões principais: 

 

1. Bancos multimercado e de comunidade parecem se afetar mutuamente mais 

do que as instituições cooperativas afetam qualquer dos dois segmentos; 

2. Instituições cooperativas trazem diversidade ao mercado; 

3. Os retornos advindos da diferenciação de produtos fazem com que haja 

espaço para mais instituições do que haveria se os produtos fossem 

homogêneos. 

 

 Além das conclusões principais, há pelo menos duas implicações relevantes 

para nossos propósitos. Em primeiro lugar, os autores deixam claro logo no início de 

sua exposição que as instituições cooperativas continuam a ter espaço e força local:  
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During congressional debate on the Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, Rep. 
Rock Lazio of New York attempted to mollify concerns about consolidation 
by noting, that „We have over 9000 banks right now...But at the same time, 
the main street bank, the smaller thrift, will continue to thrive in their 
niche...‟(Cohen & Mazzeo, 2007, p. 61). 

 

 Por outro lado, apesar dessa importância, apontam para a falta de consenso 

por parte dos reguladores sobre como julgar a relação entre instituições 

cooperativas e bancos: 

 

The issue of whether the reduction of these practical differences should lead 
to including thrifts as market competitors has not been resolved by the 
relevant antitrust authorities – in fact, the four regulatory bodies that oversee 
bank mergers have three different rules of thumb for treating thrift institutions 
in merger analysis (Cohen & Mazzeo, 2007, p. 61-62). 

 

 Essas reflexões levam os autores a fazer a seguinte recomendação final: “Our 

results suggest that regulators should consider heterogeneity in institution type rather 

simply applying straightforward market concentration measures when analyzing the 

effects of mergers on individual local markets” (Cohen & Mazzeo, 2007, p. 73). 

 

 O quadro 9 traz um resumo comparativo dos estudos citados: 
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Estudo Segmentos Resultado 

Feinberg e Rahman (2001) CFIs e bancos Ambos competem em 
crédito 

Feinberg (2002) CFIs e bancos CFIs são ofertantes 
marginais, mas são 
capazes de disciplinar 
mercados de crédito 

Hannan (2003) CFIs, thrifts e bancos Ambos competem em 
depósitos 

Schmid (2005) CFIs e bancos Há indícios de que ambos 

competem em depósitos, 
mas resultados não são 
conclusivos 

Feinberg e Rahman (2006) CFIs e bancos São substitutos imperfeitos 

Cohen e Mazzeo (2007) Thrifts e bancos Competição dentro dos 
segmentos é maior do que 

entre segmentos. Thrifts 
trazem diversidade aos 
mercados de depósitos 

Quadro 9 – Estudos sobre concorrência bancária da 2ª fase 
 

 Os autores da segunda fase de estudos sobre a concorrência bancária 

enfrentaram o desafio de analisar com mais profundidade a competição entre CFIs e 

bancos. Usaram diferentes bases e realizaram diferentes testes para essas bases; 

além das taxas, propuseram medidas alternativas de controle para os mercados de 

depósitos e de crédito; identificaram e adotaram medidas para eliminar o viés 

presente em estudos anteriores. Com isso, obtiveram resultados distintos dos seus 

antecessores: corroboraram a hipótese de que CFIs e bancos, ao menos no 

mercado norte-americano, competem. Os estudos subsequentes buscaram verificar 

se essa realidade se replica em outros mercados. 

 

 

3.3   3ª Fase: CFI e bancos em mercados locais 

 

 A terceira fase da produção sobre concorrência bancária agrega os trabalhos 

em outros mercados que não o dos Estados Unidos. Analisam as CFIs em detalhe, 
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com atenção à descrição dos mercados locais e às particularidades dessas 

instituições. O escopo de pesquisa é mais amplo, com um número maior de 

hipóteses levantadas sobre a relação entre os segmentos.  

 O trabalho de M. A. Silva (2011) não propõe um modelo que expresse a 

relação entre os segmentos, mas contribui gerando estatísticas descritivas da 

participação das CFIs na oferta de crédito e da capilaridade dessas instituições em 

comparação aos bancos brasileiros. O estudo procura também avaliar a 

complementaridade entre o atendimento cooperativo e o bancário. As principais 

conclusões se referem à participação das CFIs no Sistema Financeiro Nacional 

(SFN). Ainda que a participação agregada seja pouco superior a 2%, as CFIs 

respondiam em 2010 por mais de 9% dos empréstimos sem consignação, mais de 

11% dos adiantamentos a depositantes e quase 15% dos descontos de cheques. 

Ainda com relação à participação do setor cooperativo, M. A. Silva (2011, p. 11) 

ressalta que, “apesar de responder por menos de 1% dos financiamentos do SFN, 

ele oferta quase 22% do financiamento para microcrédito”. Porém, essa oferta de 

microcrédito pelas CFIs é desigual do ponto de vista geográfico.  

 O trabalho também coloca em destaque duas particularidades do sistema 

brasileiro: a alta concentração bancária e a atuação dos bancos públicos. As CFIs e 

os bancos públicos parecem desempenhar papel importante na inclusão financeira 

ao oferecer crédito de forma mais dispersa que os bancos privados. Outro indício da 

importância dessas instituições é que “[...] excluindo os bancos públicos e os três 

maiores conglomerados privados, o Sistema Cooperativo de Crédito respondeu por 

mais de 43% do restante do empréstimo sem consignação e por 48% do 

financiamento rural” (M. A. Silva, 2011, pp. 11–12). Apesar de não utilizar modelos 

econométricos, o autor compara as tarifas praticadas pelas CFIs às dos bancos. A 

tarifa média do pacote padronizado para pessoas físicas era, nas CFIs, 75% inferior 

à dos bancos privados e 12% inferior à dos bancos públicos. As informações 

trazidas por M. A. Silva (2011) permitem conceber que, a despeito de sua pequena 

participação global no SFN, o cooperativismo de crédito pode ser relevante 

localmente e em algumas modalidades de crédito. Por fim, parece ser a alternativa 

mais relevante aos grandes bancos privados e públicos. 

 O estudo de Lhacer (2012) para o mercado brasileiro segue a tradição dos 

estudos de concorrência ao tratar da competição entre cooperativas de crédito e 

bancos. Por ser um trabalho de maior extensão, a autora trabalha com um número 



 

 

59 

maior de hipóteses e utiliza diferentes técnicas para testá-las. A hipótese central é 

que as CFIs não influenciam as taxas dos bancos para operações de crédito e 

depósitos a prazo. Lhacer parte de dois pressupostos: 1) o mercado bancário é 

oligopolista; 2) os clientes escolhem entre bancos e CFIs com base em preferências 

pessoais e na taxas de juros praticadas por cada tipo de instituição. Para 

operacionalizar os testes, a autora desmembrou a hipótese central em três hipóteses 

auxiliares: 

 

1. As CFIs maximizam valor buscando maximizar o benefício líquido total dos 

associados; 

2. As CFIs não formam suas taxas com base nas taxas praticadas pelos bancos 

comerciais e múltiplos com carteira comercial; 

3. A participação de mercado das CFIs não influencia as taxas praticadas pelos 

bancos. 

 

 Para testar a primeira hipótese auxiliar, Lhacer (2012) utilizou teste qui-

quadrado proposto por Bauer (2008). A segunda demandou teste de causalidade de 

Granger com dados em painel. Para a terceira, rodou regressão de dados em painel 

com dados contábeis. Por não ter à disposição as taxas praticadas pelas CFIs, a 

autora usou a margem líquida como variável dependente. Os resultados dos testes 

mostraram que as CFIs geram retornos anormais e têm o objetivo de maximizar o 

benefício líquido dos seus associados. Também mostraram que CFIs menores têm 

margens líquidas maiores para operações de crédito. Quanto maior o porte e a 

participação de mercado da CFI, mais ela consegue ampliar o benefício líquido para 

o associado. Por outro lado, quanto pior a qualidade da carteira de crédito, mais 

altas as taxas de juros exigidas. Com relação à segunda hipótese auxiliar, os 

resultados revelam que quanto maior a margem líquida dos bancos, maior a margem 

das CFIs, tanto para operações de crédito quanto para depósitos a prazo.  

 A terceira hipótese auxiliar é a de maior interesse para nosso trabalho, por dar 

conta da influência das CFIs sobre os bancos. Os testes trouxeram resultados 

distintos para as operações de crédito e depósitos a prazo. No caso de crédito, 

maior participação de mercado das CFIs leva a maiores margens líquidas do 

mercado como um todo. A explicação dada é que com o crescimento da participação 

cooperativa, os bancos procuram compensar o mercado perdido com aumento nas 
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taxas. A abordagem informacional da complexidade de preços explica essa relação, 

como já apontei. O mercado de depósitos, por outro lado, não apresentou relação 

significativa entre CFIs e bancos. A única descoberta foi que bancos maiores têm 

maiores margens líquidas para depósitos a prazo, provavelmente em consequência 

de maior poder de mercado. Esse resultado também difere do obtido para o 

mercado de crédito. Nesse, bancos maiores possuem margens líquidas mais baixas 

que os menores, fato explicado pela concorrência mais acirrada entre bancos de 

varejo dominantes, enquanto os menores devem atender nichos específicos de 

mercado. Porém, cooperativas de crédito também atendem nichos específicos sem 

que isso resulte em margens maiores. 

 O ponto de destaque do trabalho de Lhacer (2012) é a realização de testes 

para múltiplas hipóteses levantadas em estudos anteriores e sua aplicação ao 

mercado brasileiro. Há, porém, duas limitações, ambas relativas à base de dados. 

Em primeiro lugar, o trabalho usa dados do Sistema de Informações de Crédito do 

Banco Central do Brasil (SCR) que à época da publicação da tese somente 

registrava operações acima de 5 mil reais. Com isso, parte das operações realizadas 

pelas CFIs ficou de fora da análise. A partir de dezembro de 2012 o sistema passou 

a oferecer informação das operações acima de mil reais, aumentando a cobertura 

das operações e facilitando o trabalho dos pesquisadores. Em segundo lugar, o 

estudo trabalha com dados em nível nacional, ignorando impactos das CFIs nos 

mercados regionais de crédito. Não haveria de ser de outra forma, já que foram 

utilizados dados contábeis das instituições, impossíveis de se dividir regionalmente. 

Porém, a própria autora explica a limitação dessa abordagem: “Conforme Ferreira e 

Farina (2005), o mercado de crédito no Brasil é regionalizado e, portanto o papel das 

cooperativas no aumento da competição local não pode ser desprezado” (Lhacer, 

2012, p. 113). 

 De forma análoga, Abreu (2014) analisa o relacionamento entre a participação 

de mercado das CFIs e as taxas cobradas pelos bancos brasileiros. O autor trabalha 

com duas hipóteses alternativas: 1) as CFIs com maior participação de mercado 

influenciam as taxas dos bancos; 2) CFIs são atraídas por ambientes com maiores 

taxas de juros onde a competição é menor. Assim como Lhacer (2012), o autor 

também usa dados do SCR. Porém, não analisa os depósitos, mas concentra-se nas 

operações de duas modalidades de crédito: crédito pessoal com desconto em folha 

e crédito pessoal sem consignação. O autor analisa a relação entre CFIs e bancos 
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por meio do coeficiente de correlação de Spearman, um teste não paramétrico. Além 

do teste para o mercado nacional, observa o estado do Rio Grande do Sul 

separadamente para verificar se os resultados se mantêm. A justificativa para essa 

ação é que, enquanto a representatividade cooperativa no país é baixa, no Rio 

Grande do Sul o cooperativismo é antigo e muito forte. Podemos dizer que esse 

expediente foi uma tentativa de analisar as CFIs regionalmente. 

 Os resultados variaram em função da modalidade de crédito e da delimitação 

geográfica. Quanto aos dados nacionais, a correlação entre a participação das CFIs 

e as taxas dos bancos foi positiva para o crédito consignado. A justificativa foi que 

mercados com taxas maiores atraem mais CFIs. Porém, as CFIs não são fortes o 

suficiente para baixar as taxas do mercado como um todo. Quanto ao crédito sem 

consignação, os resultados não foram significativos. A análise do mercado do Rio 

Grande do Sul apresentou resultados opostos aos nacionais. Enquanto o crédito 

consignado não trouxe resultados significativos, o crédito sem consignação mostrou 

correlação negativa entre CFIs e bancos. A explicação é que mercados com maior 

participação de cooperativas de crédito são mais competitivos e por isso as taxas 

baixam. O trabalho é bem sucedido em mostrar que as CFIs não conseguem afetar 

as taxas dos bancos em ambientes nos quais têm baixa participação e que crescem 

com mais facilidade onde são praticadas taxas maiores. Porém, o método utilizado 

informa a correlação entre variáveis, sendo insuficiente para determinar efeito 

causal. 

 O trabalho de Kondo (2013) se diferencia dos demais por ter como objeto o 

mercado japonês. O objetivo principal do trabalho é saber se as associações de 

crédito exercem pressão sobre as taxas dos bancos regionais. Se a resposta for sim, 

os benefícios concedidos pelo governo às associações de crédito são injustos, por 

constituírem vantagem indevida a essas instituições. Percebe-se que o autor sofreu 

influência do trabalho de Hannan (2003) na construção do modelo empírico. Assim 

como Feinberg e Rahman (2006), Kondo enfrentou o problema da simultaneidade ao 

definir a taxa de juros dos empréstimos como variável dependente e usar dados de 

depósitos na construção da variável de interesse. A variável de interesse é a 

presença de CFI em uma província. Duas medidas alternativas foram testadas: a 

razão entre os depósitos de CFIs sobre o total de depósitos e uma dummy igual a 1 

se a razão entre depósitos de CFIs e os depósitos totais for maior que 20%. A lógica 

da escolha pelo valor de 20% é a de separar regiões em que as CFIs tenham 
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participação acima da média nacional de 17%. As variáveis de controle são todas 

conhecidas por terem sido testadas em estudos anteriores: 

 

Variável Descrição Hipótese 

Concentração Índice de concentração (HHI) ou 

Participação do principal banco nos depósitos 

+ 

Ativos Ativos totais do banco. Proxy para escala - 

Holding Dummy igual a 1 se o banco pertence a uma 
holding 

+ 

População População + 

Call Money Rate Taxa de juros para empréstimos no trimestre 
anterior 

+ 

Quadro 10 – Variáveis de controle no modelo de Kondo (2013) 
  

A variável de interesse apresentou sinal negativo, como esperado. Os ativos, 

a população e a Call Money Rate também apresentaram resultados significativos e 

os sinais esperados. O sinal positivo para a Call Money Rate indica que as taxas dos 

bancos são consistentes com as taxas de mercado. Já o resultado para a população 

é menos intuitivo. O autor argumenta que mercados maiores necessitam de mais 

recursos, aumentando o preço dos empréstimos. Contudo, essa explicação não está 

presente em estudos anteriores. As demais variáveis apresentam resultados não 

significativos ou contraditórios. A conclusão geral do estudo é que as associações de 

crédito competem com os bancos regionais. Em regiões onde os depósitos nas 

associações de crédito representam mais de 20% do total, os bancos são forçados a 

baixar as taxas de empréstimos. 

 Ao estudar a relação entre associações de crédito e bancos, o autor tinha 

como motivação discutir a justiça dos benefícios concedidos pelo governo às 

instituições cooperativas. Como os resultados apontam que os dois segmentos 

competem, a reflexão sobre a atuação do governo faz sentido. Um raciocínio 

possível é que os benefícios concedidos são injustos, por beneficiarem um 

segmento em detrimento do outro. Por outro lado, pode ser que as associações de 

crédito somente consigam competir com os bancos se os benefícios existirem. Se 

for esse o caso, mantê-los pode ser uma ação legítima para fomentar a competição. 
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Trazendo para a realidade brasileira, pode ser uma alternativa à entrada direta por 

meio de bancos públicos. 

 Périlleux (2014) estudou o impacto do desenvolvimento e da competição 

bancária na expansão das cooperativas de crédito. Ela inova ao estudar a relação 

entre bancos e CFIs no sentido inverso de seus antecessores. Além da questão 

principal de pesquisa, a autora traz questionamentos fundamentais para a 

compreensão dessa relação entre os segmentos, inclusive lançando olhar sobre as 

diferenças entre países: 

 

• Por que as CFIs são mais desenvolvidas em alguns países do que em 

outros? 

• Como as CFIs são afetadas pelo setor bancário tradicional? 

• As CFIs são mais desenvolvidas em países onde o setor bancário é mais 

fraco ou há sinergias que podem ser aproveitadas? 

 

 Périlleux (2014) trabalha com duas hipóteses alternativas. A primeira 

considera bancos e cooperativas de crédito como substitutos. Sob essa ótica, as 

CFIs são uma solução para falhas de mercado, prosperando em países cujos 

sistemas bancários sejam mais fracos. Nesse caso, o crescimento dos bancos 

ameaça o das CFIs. A hipótese alternativa é que os segmentos têm atuação 

complementar, atendendo a públicos distintos. Se for assim, há sinergias entre os 

segmentos e as CFIs podem se beneficiar da presença dos bancos. 

 O teste empírico foi realizado com dados em painel da base da World Council 

of Credit Unions (WOCCU). Foram extraídas informações de 66 países entre 1990 e 

2001. Por conta do foco nos países em desenvolvimento, os países europeus não 

foram incluídos na amostra composta por 29 países africanos, 18 das Américas 

Central e Latina e 19 asiáticos. O desenvolvimento das CFIs é representado por 

duas variáveis dependentes alternativas: alcance, dado pela razão entre o número 

de membros de CFI sobre a população acima de 15 anos; poupança por membro. A 

variável e interesse é o desenvolvimento do sistema financeiro. Diversas métricas 

alternativas são testadas: crédito fornecido pelo setor bancário sobre o PIB, número 

de postos de atendimento e de caixas automáticos (ATM) por 10.000 adultos e a 

diferença entre as taxas praticadas para empréstimos e depósitos como proxy para 

competição. As variáveis de controle são apresentadas no quadro 11: 
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Fatores Variável 

Macroeconômicos Inflação 

Renda per capita 

Taxa de crescimento do PIB 

Fundos externos Auxílio per capita 

Investimento estrangeiro sobre PIB 

Atividade setorial Valor adicionado pela manufatura sobre PIB 

Populacionais Densidade populacional 

População rural 

Outras Controle institucional 

Ano (conjunto de dummies) 

País (conjunto de dummies) 

Quadro 11 – Variáveis de controle no modelo de Périlleux (2014) 
 

 Os resultados apontaram correlação positiva entre o alcance e o tamanho das 

CFIs, sugerindo que cooperativas de crédito maiores atingem mais pessoas do que 

várias cooperativas de crédito menores. Esse resultado favorece a concentração do 

setor. Sobre o efeito dos bancos no setor, os resultados indicaram que quando os 

bancos concedem mais crédito, a competição aumenta e o spread diminui. Os 

bancos seriam então os principais propulsores do desenvolvimento dos mercados. 

Quanto às CFIs, dois efeitos foram observados: 1) efeito substituição, dado pela 

correlação negativa entre o crédito concedido pelos bancos e o número de membros 

servidos pelas CFIs; 2) efeito spillover, sugerido pela correlação positiva entre a 

cobertura bancária e a captação de poupança pelas CFIs. 

 Um resultado importante diz respeito às diferenças entre países. As CFIs 

atingem significativamente mais membros em países onde o setor bancário é menos 

desenvolvido. À medida que a falha de mercado é reduzida, a necessidade por CFIs 

é menos pronunciada. De volta ao alcance das CFIs, os resultados mostraram que 

este não é sensível à cobertura bancária, tanto para postos de atendimento quanto 

para ATMs. Tampouco é sensível à competição interna do setor bancário. Os 
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resultados permitiram formular a conclusão geral de que a expansão do setor 

bancário influencia negativamente o alcance das cooperativas ao reduzir a 

necessidade de finanças cooperativas. Ainda que hoje em dia nas nações 

desenvolvidas as CFIs atendam a mesma população que os bancos, nos países em 

desenvolvimento elas continuam a servir aqueles excluídos do mercado financeiro 

formal. Para a autora, a natureza da interação entre bancos e CFIs sugere a 

seguinte sequência de eventos à medida que um país se desenvolve: 

 

1. As CFIs prosperam em países cujo setor bancário é mais fraco; 

2. A presença de bancos beneficia as CFIs, seja por prover acesso a 

infraestrutura básica para segurar as captações ou por criar um ambiente de 

confiança; 

3. Com a expansão bancária, as falhas de mercado são reduzidas e as CFIs  se 

tornam menos cruciais; 

4. As CFIs tomam um de dois caminhos: perdem membros ou convergem para 

uma estrutura e forma de atuação similar à dos bancos comerciais 

tradicionais. 

 

 Com base na conclusão de que em um primeiro momento os dois segmentos 

servem a públicos diferentes, Périlleux (2014, p. 24) reflete sobre o impacto no 

campo das políticas públicas, sugerindo a seguinte linha de ação para os 

reguladores: “It supports arguments for policies favoring synergies between banks 

and FCs
5
, in order to encourage FCs‟ sustainability and promote financial inclusion, 

while on a certain level, FCs are still protected from banks‟ competition”.  

 

Como vimos na Introdução, essa não é a linha adotada no Brasil. Pelo 

contrário: as cooperativas de crédito brasileiras são instadas a se adequarem ao 

modelo de competição bancária.  

 Além da riqueza dos resultados obtidos, o estudo de Périlleux (2014) é 

importante pela sua escolha metodológica. A opção por estudar o impacto dos 

bancos na representatividade cooperativa e não o contrário lança outro olhar sobre 

um ponto que parecia pacífico na literatura. Contudo, cabe discussão sobre a 

adequação da abordagem. A autora justifica a não observação do impacto das CFIs 

                                              
5 Cooperativas de crédito, do inglês Financial Cooperatives. 
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no setor bancário com o argumento de que a causalidade reversa é improvável 

quando uma das partes é muito pequena (Ahlin, Lin & Maio, 2011). Nacionalmente o 

argumento se sustenta. Regionalmente, porém, as CFIs podem ser relevantes. Além 

disso, a autora argumenta que maior competição bancária significa que o mercado é 

mais desenvolvido e que a exclusão financeira diminui, reduzindo a necessidade de 

CFIs. Porém, é possível que essa competição entre bancos se restrinja a um grupo 

limitado de modalidades e clientes, enquanto os demais continuam excluídos. Caso 

isso ocorra, as CFIs continuarão a desempenhar o papel de agentes de inclusão 

financeira. O quadro 12 traz um resumo comparativo dos estudos citados: 

 

Estudo Mercado Resultado 

M. A. Silva (2011) Brasil CFIs podem ser relevantes localmente e 
em algumas modalidades de crédito 

Lhacer (2012) Brasil CFIs e bancos competem em crédito, 
mas não em depósitos 

Abreu (2014) Brasil CFIs crescem em mercados com taxas 
maiores. Onde têm maior participação, 
competem com bancos  

Kondo (2013) Japão CFIs e bancos competem regionalmente 

Périlleux (2014) Países em 
desenvolvimento 

Expansão do mercado bancário reduz 
necessidade de CFIs 

Quadro 12 – Estudos sobre concorrência bancária da 3ª fase 
 

 Os estudos mais atuais mostram que a relação entre CFIs e bancos é 

complexa e os resultados obtidos dependem da abordagem escolhida. Os diferentes 

métodos adotados, mercados analisados e unidades de pesquisa escolhidas trazem 

resultados distintos. Cooperativas de crédito e bancos podem ser substitutos ou não 

em momentos ou mercados diferentes. A competição difere entre modalidades. 

Porém, a sugestão mais importante obtida desses trabalhos é que a concorrência 

entre CFIs e bancos é regional. 

 Os trabalhos empíricos sobre a concorrência bancária evoluíram 

consideravelmente desde os anos 1960. Os trabalhos pioneiros não obtiveram 

sucesso em encontrar relação consistente entre a presença de instituições 

alternativas e o desempenho dos bancos. Com baixa diversidade de métodos e 
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valendo-se das primeiras bases de dados, estabeleceram as bases para as 

pesquisas subsequentes. Nestes estudos, os autores refinaram os métodos, 

aumentaram as bases de dados e compararam variáveis alternativas que permitiram 

observar que CFIs e bancos competem nos Estados Unidos. Trabalhos mais atuais 

estudaram outros mercados com mais atenção às características distintivas das 

CFIs. Os autores verificaram que a relação entre os segmentos é complexa e 

depende dos métodos, variáveis e mercados escolhidos. Perceberam ainda que a 

concorrência é local e que por isso sua análise tem que ser feita regionalmente.  
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4 MÉTODO 

 

 

4.1   Relação de interesse 

  

 Vou analisar o efeito da presença de cooperativas de crédito sobre as taxas 

dos bancos. Assim, a variável dependente é a taxa praticada pelos bancos privados 

e a variável de interesse é a presença de CFI. A relação de interesse se dá em nível 

municipal. As localidades de maior interesse são aquelas nas quais CFIs e bancos 

privados atuam oferecendo produtos similares. Localidades sem a presença de um 

ou ambos os tipos de instituição não ajudarão a captar o efeito substituição entre os 

segmentos e por isso não farão parte do modelo, mas apenas das estatísticas 

descritivas a fim de compreender o papel complementar das CFIs. O sinal esperado 

da relação de interesse é negativo: espero que maior presença de CFI esteja 

relacionada a taxas de juros mais baixas dos bancos para operações de crédito.  

 Temos covariáveis que ajudam a compreender as taxas de juros no crédito. 

Tanto Hirakawa e Bueno (2010) quanto Tokle e Tokle (2000) consideram que o tipo 

de banco importa. Bancos públicos, como agentes de políticas públicas, devem 

cobrar taxas menores de seus clientes. Bancos maiores também devem ser capazes 

de oferecer taxas mais baixas por conta de economias de escala (Lhacer, 2012). As 

características locais também influenciam as taxas de juros. Transportando o 

conceito de capacidades econômicas de Sen (2010/1999) para os mercados 

financeiros locais, podemos inferir que localidades mais desenvolvidas têm cidadãos 

mais empodeirados em sua relação com os bancos, obtendo melhores condições de 

crédito. Assim, indicadores de desenvolvimento local devem mostrar essa relação. 

 Outros fatores locais influenciam as taxas bancárias. As taxas nas cidades 

mais populosas, como as capitais estaduais possivelmente diferem das cidades 

interioranas. Na verdade, é possível que a relação entre CFIs e bancos nas 

metrópoles seja completamente distinta das cidades menores, a ponto de Feinberg e 

Rahman (2001) retirarem as regiões metropolitanas da análise. Além disso, a região 

do país também guarda diferenças na atuação das CFIs e nas taxas praticadas, o 

que motivou Abreu (2014) a analisar a região Sul em separado. Espero ainda que 
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mercados mais aquecidos tenham menor presença do governo, seja oferecendo 

linhas alternativas de crédito ou outros subsídios e que com isso os bancos privados 

consigam praticar taxas maiores. As capitais estaduais e a os municípios da região 

Sudeste em especial possuem esse perfil.  

 O sinal esperado da relação entre a concentração bancária e as taxas é 

positivo. Todos os autores que utilizaram alguma variante do Índice de Herfindahl-

Hirschman (Kondo, 2013) partiram da hipótese de que maior concentração indica 

maiores taxas. 

 

 

4.2   Base de dados 

 

 As informações para os testes empíricos provêm das seguintes fontes: as 

operações de crédito registradas em 2013 constam do Sistema de Informações de 

Crédito do Banco Central do Brasil (SCR); as informações dos municípios estão no 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010; 

o número de sedes de CFI e Postos de Atendimento Cooperativo (PAC) estão na 

base de dados do II RIF - Relatório de Inclusão Financeira do Banco Central do 

Brasil (BCB, 2011b). Selecionei as operações de crédito das três modalidades mais 

relevantes e com participação mais expressiva de CFI: crédito livre sem consignação 

(crédito ao consumidor), microcrédito e crédito rural.  

 Os dados se referem apenas a novas operações de crédito realizadas na 

data-base, a fim de captar a tomada de decisão do banco sobre que taxa aplicar em 

cada período. Apliquei filtros à base original para rodar o modelo que relaciona a 

presença de CFI às taxas bancárias. Em primeiro lugar, restringi a análise ao crédito 

livre sem consignação para Pessoa Física (PF), pois são as operações nas quais os 

bancos estão mais livres para determinar que taxas praticar. Limitei ainda a amostra 

às operações com taxas de juros prefixadas, pois a composição entre a parcela pré 

e o indexador para definição das taxas pós-fixadas dificultaria a análise. De qualquer 

forma, apenas 1% das operações tem taxas pós.  

 Considerei apenas as operações com taxa maior que zero porque, ainda que 

em teoria seja possível que o banco pratique juro zero, é provável que haja erro na 

informação ou que a operação tenha alguma informação adicional que explique essa 
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atipicidade. Uma possibilidade é que o banco pratique taxa de juro zero ao mesmo 

tempo em que cobra tarifas administrativas de valor elevado, uma estratégia mais 

comum entre bancos pequenos para mascarar os juros cobrados. Outra hipótese é 

que sejam renegociações de dívidas vencidas. Essas informações em conjunto 

sugerem que são operações atípicas que não nos ajudarão a compreender a 

concorrência no mercado de crédito e que por isso devem ser descartadas. Além 

disso, winsorizei a taxa a 5% para que os valores extremos não prejudiquem a 

análise.  

 A unidade de observação é a operação, sendo cada observação um conjunto 

de operações agrupadas pelas seguintes características comuns ou fatores: 

município, banco e tempo. O primeiro fator de agrupamento é o município do 

tomador. O casamento entre o município de residência do tomador do empréstimo e 

a localização da instituição financeira não é perfeito. Alguns tomadores buscam 

bancos ou CFIs em cidades vizinhas. Porém, há um problema maior: algumas 

instituições registram operações de forma centralizada em sua sede, 

impossibilitando saber onde o crédito foi tomado originalmente. Na base de dados 

utilizada por Hirakawa e Bueno (2010), 30% das operações sofreram esse 

descasamento. Por isso, usarei a localização do tomador, pois parece estar menos 

sujeita a erro. 

 O segundo fator é o banco. Analisei os três maiores bancos privados6 

separadamente e agrupei as operações dos demais. O mesmo ocorre com os 

bancos públicos. Separei as operações de Banco do Brasil (BB)7 e Caixa Econômica 

Federal (CEF) e agrupei as operações dos demais bancos públicos. O terceiro fator 

de agrupamento é o tempo, pois temos operações em quatro datas-base de 2013: 

março, junho, setembro e dezembro. Como algumas das variáveis são defasadas, 

temos também informações das operações realizadas em dezembro de 2012. As 

informações são trimestrais porque essa é a exigência para as CFIs enviarem as 

informações ao Banco Central. As informações da base pronta para análise estão no 

anexo.  

 A base conta ainda com a classificação de risco dos clientes. Contudo, não 

incluirei essa medida como uma variável de análise, pois a informação tem 

                                              
6 Em função dos ativos totais em dezembro de 2012. A ordem de classificação não se alterou 

durante o ano de 2013 (BCB, 2014) 
7 O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Para nossos propósitos, será tratado 

como banco público. 
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problemas. Em primeiro lugar, como a base conta apenas com créditos novos, não 

há histórico para classificar o risco das operações. A informação disponível é a 

classificação e risco do cliente. Defini os clientes AA e A como de baixo risco e os 

demais como de alto risco. Na base, 61% das observações são de clientes com 

risco baixo. Porém, há 749 observações no 99% percentil (taxa acima de 203%) 

classificadas como de baixo risco. Operações com taxas tão altas classificadas 

como risco baixo exigem especial cuidado. É possível que os bancos pequenos 

tenham sido menos criteriosos na classificação ou que haja alguma informação 

adicional sobre a operação que não conhecemos, como um colateral garantindo o 

crédito ou uma cessão de crédito registrada pelos bancos menores como crédito 

novo de baixo risco. De qualquer forma, essas questões prejudicam a utilidade 

dessa medida de risco e por isso não a utilizarei.  

 Escolhi utilizar o IDH municipal (IDHm) como única variável de 

desenvolvimento local, pois é uma variável que contempla diferentes indicadores de 

desenvolvimento, riqueza e distribuição. Variáveis como Índice de concentração de 

Gini, renda per capita e população rural são altamente correlacionadas com o IDHm 

e por isso não compõem o modelo empírico. Variáveis de população também não 

fazem parte do modelo como variável separada, pois o IDHm já inclui em sua 

medida o PIB per capita. O quadro 13 apresenta a descrição, as referências e os 

sinais esperados das variáveis do modelo: 
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Grupo Variável Descrição Referências Sinal esperado 

Dependente taxa 
Taxa anual média das operações em um município por tipo 

de instituição e por classif icação de risco 
Kondo (2013); Lhacer (2012)  

Interesse presença 

Presença de CFI, dada de duas formas alternativas: i) pela 

razão entre o volume emprestado por CFIs no período e o 

volume emprestado por todas as instituições no município. 
Variável defasada em um período; ii) Número de agências

8
 

de CFI por 10 mil habitantes conforme RIF de 2011 

Lhacer (2012); Abreu (2014); Schmid (2005); Hannan 

(2003); Emmons e Schmid (2000); Tokle e Tokle (2000) 
- 

Banco 

banco1 

Dummies para cada tipo de instituição. Os bancos 1 a 3 

são os três maiores bancos privados do país. Públicos é 

dummy para os bancos públicos, exceto CEF e BB.  

Privados representa os demais bancos privados e serve 

como controle 

Inspirado em Lhacer (2012), Hirakaw a e Bueno (2010), 

Cohen e Mazzeo (2007) e Tokle e Tokle (2000) 

- 

banco2 - 

banco3 - 

BB - 

CEF - 

públicos - 

Local 

idhm Índice de Desenvolvimento Humano municipal Inspirado em Sen (2010/1999)  - 

Sul 

Conjunto de dummies para as regiões do país. O SE é o 

controle 
Emmons e Schmid (2000) 

- 

 

 

CO 

NE 

Norte 

capital Dummy igual a 1 se o município for uma capital estadual 
Emmons e Schmid (2000) 

Inspirado em Feinberg e Rahman (2001) 
+ 

Concorrência HHI 

Adaptação do Índice de Concentração de Herfindahl-

Hirschman construído com base na participação de 

mercado de cada tipo de instituição, inclusive CFI. Variável 

defasada em um período 

Kondo (2013) + 

Quadro 13 - Descrição das variáveis 

                                              
8 Considerando tanto sedes de CFI quanto Postos de Atendimento Cooperativo (PAC). 
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4.3   Estatísticas descritivas 

 

 A base de dados com os 4 trimestres de 2013 empilhados conta com 55920 

observações referentes aos 3818 municípios com CFIs e bancos concorrendo. A 

tabela 3 apresenta as estatísticas das variáveis contínuas: 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis contínuas 

Variável Mediana Média DP Mín. Máx. N 

Taxa 62.2 70.6 36.6 5 152 55920 

Presença       

Todas as 
CFIs 

9.8 20.4 23.4 0 99.6 55920 

CFIs de 

livre 
admissão  

14.6 24 24.5 0 99.6 37385 

Todos os 

PACs 
0.79 1.24 1.39 0.02 16.9 35484 

IDHm 71 70.2 5.7 48.1 86.2 55920 

HHI 29.3 32.6 14 11.7 99.2 55920 
 

 A tabela 4 traz a matriz de correlação entre as variáveis contínuas: 

 

Tabela 4 – Matriz de correlação das variáveis contínuas 

 taxa  

presença  

% 
operações 

presença 

PACs/10k 
hab 

idhm  HHI  

taxa  1.00     

presença (% 
operações)  

0.02 1.00 
 

  

presença 
(PACs/10k hab) 

0.02 0.49 1.00   

idhm  -0.08 0.00 -0.05 1.00  

HHI  0.06 0.42 0.45 -0.37 1.00 
 

 

 As taxas de juros dos bancos não têm alta correlação com nenhuma das 

variáveis contínuas isoladamente. As variáveis alternativas de presença de CFI têm 
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correlação positiva entre si, como esperado. O índice de concentração HHI tem 

correlação significativa com presença e IDHm. Como é uma variável teórica 

importante, comporá o modelo. 

 Voltemos à relação de interesse entre taxa dos bancos e presença de CFI. O 

gráfico 1 mostra a distribuição da taxa de juros bancários: 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição das taxas dos bancos 

Fonte: BCB (SCR) 

   

 A linha vermelha tracejada indica a mediana. A taxa tem distribuição próxima 

da normal, exceto pelas 2268 observações menores ou iguais a 5%. A taxa igual a 

5% é a moda, com 1766 observações, todas de operações realizadas pela CEF. 

Esse número elevado de operações realizadas por um único banco público a uma 

mesma taxa tão baixa sugere se tratar de alguma operação específica, se não 

subsidiada, ao menos incentivada pelo governo. Das 746 observações acima do 

99% percentil (203.3%), 676 são de bancos pequenos.  

 O gráfico 2 mostra a distribuição da taxa por região. Os círculos dentro das 

caixas indicam a média. Não há diferenças regionais significativas na média e na 

mediana das taxas aplicadas.  
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Gráfico 2 - Taxas de juros bancárias por região 

 

 O gráfico 3 mostra a distribuição da variável presença: 

  

Gráfico 3 - Distribuição da presença de CFI 

 

 A distribuição da presença é assimétrica positiva e platicúrtica. O grande 

número de observações com presença de CFI muito baixa é um ponto de atenção, 
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pois esperamos que apenas CFIs com uma presença significativa tenham efeito 

sobre os bancos. Porém, a presença média é próxima aos 20% utilizados por Kondo 

(2013) como barreira para separar as CFIs mais e menos presentes. Além disso, a 

mediana está próxima à meta informal de 10% de participação de mercado 

estabelecida pelas confederações de cooperativas de crédito brasileiras.9  

 A presença de CFI apresenta diferença entre regiões, como mostra o gráfico 

4: 

 

Gráfico 4 - Presença de CFI por região 

 

 A região Sul tem presença de CFI significativamente superior às demais 

regiões, seguidas por Centro-Oeste e Norte. Essas diferenças têm raízes culturais, 

em especial a imigração europeia no sul do país e a posterior migração para o norte, 

conforme discutido por Staevie (2012). A região Centro-Oeste é intensa em atividade 

agropecuária. A matriz de correlação nos mostrou correlação de positiva entre 

presença de CFI e população rural.  

 As principais variáveis categóricas na base são tipo e região. A tabela 5 

mostra a distribuição percentual das observações por tipo de banco e região: 

 

 
                                              

9 A meta se refere ao mercado de crédito como um todo. Ver Diário Comércio, Indústria & 
Serviços (2011). 
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 Tabela 5 - Distribuição das observações por tipo e região 

 

Banco SE CO NE N S Total 

Banco1 7% 2% 3% 1% 7% 20% 

Banco2 6% 1% 2% 0% 3% 12% 

Banco3 5% 1% 2% 0% 3% 11% 

Privados 5% 1% 1% 0% 3% 10% 

BB 7% 2% 3% 1% 7% 20% 

CEF 6% 2% 3% 1% 5% 17% 

Públicos 1% 1% 1% 1% 5% 9% 

Total 37% 10% 15% 4% 33% 100% 

 
 

 As regiões Sudeste e Sul têm 70% das observações. O Banco do Brasil e o 

Banco 1 respondem pelo maior número de observações, seguidos pela CEF, padrão 

que se mantém para todas as regiões do país. Já os demais bancos públicos têm 

69% de suas observações na região Sul. Os demais bancos privados concentram 

suas atividades de crédito nas regiões Sudeste e Sul, respectivamente. 

 

   

4.4   Abordagem econométrica 

 

 A base de dados é um agrupamento de cortes transversais independentes ao 

longo dos quatro trimestres de 2013. Aplicarei então o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (OLS) para analisar a relação de interesse. Normalmente 

utilizamos o OLS em seções cruzadas empilhadas (POLS) para aumentar o 

tamanho da amostra, obter estimadores mais precisos e estatísticas mais 

poderosas. Ainda que o tamanho da amostra não seja um problema no nosso caso - 

o quarto trimestre tem sozinho quase 14000 observações, ao pegar os quatro 

trimestres do ano evitamos a possibilidade de escolher um trimestre atípico para 

analisar. Com o POLS, as diferenças entre trimestres do ano são captadas por 

dummies de tempo. Escolhi o ano de 2013 porque foi um ano em que não houve 

crise como em 2008-2009, tampouco mudança substancial na política econômica do 

governo federal.   
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 O POLS é uma forma simples de analisar amostras para mais de um período 

(Wooldridge, 2002), mas tem algumas características que exigem atenção. Em 

primeiro lugar, as amostras devem ser coletadas de forma independente. Em nosso 

caso, isso ocorre porque apenas operações novas compõem a base. Todavia, essas 

observações não são identicamente distribuídas. Lidarei com essa limitação 

utilizando os erros-padrão clusterizados por município e tipo. A diferença na 

distribuição ao longo do tempo altera o intercepto; por isso, inseri dummies de tempo 

para cada um dos trimestres, mantendo dezembro de 2013 como controle. Além do 

intercepto, a inclinação das variáveis principais também pode sofrer alteração no 

tempo, por isso inseri interações entre as dummies de tempo e a variável de 

interesse. Uma última possibilidade é que a relação entre a presença de CFI e a 

taxa dos bancos tenha inclinação distinta nas capitais; por isso, inseri a interação 

entre presença e a dummy capital. A especificação geral do modelo é a seguinte: 

 

 

 

 

Sendo i, j, t indicadores de tipo de banco, município e tempo, 

respectivamente; δ, ϕ, φ, θ vetores de dummies de banco, região, interações entre 

presença e banco e interações entre presença e tempo, respectivamente; ε o termo 

de erro.   

 Além do modelo econométrico para a relação entre presença de CFI e taxas 

dos bancos, a base de dados tem informações úteis para indicar a existência de 

efeito substituição entre os segmentos. Analisarei se CFIs e bancos atuam nos 

mesmos locais, se oferecem as mesmas modalidades de crédito e se realizam 

operações de valor semelhante. O quadro 14 apresenta os testes empíricos e os 

possíveis resultados dessas questões: 
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Questão O que analisar Como analisar Resultados possíveis 

CFIs e bancos estão 

presentes nos mesmos 

lugares? 

Lugares • Correlação entre agências de CFI e de 

bancos; 

• Correlação entre nº de operações em cada 

segmento (pessoal); 

 

São substitutos se: 

• Alta correlação entre agências de CFI e bancos; 

• Alta correlação entre nº de operações dos segmentos por cidade; 

CFIs e bancos 

oferecem as mesmas 

modalidades de crédito? 

Modalidades 

• Tabela descritiva da participação de mercado 

dos segmentos por modalidade; 

• Tabela descritiva da participação de cada 

modalidade na carteira dos segmentos; 

São substitutos se: 

• Dividem mercado na mesma modalidade; 

• As modalidades mais importantes são as mesmas na carteira de 

cada segmento; 

• Alta correlação entre nº de operações os segmentos. 

CFIs oferecem 

empréstimos de valor 

semelhante aos bancos? 

Valor das 

operações 

Tabela descritiva da carteira média por 

segmento (crédito pessoal); 

São substitutos se: 

A carteira média das CFI é de valor semelhante aos demais 

segmentos. 

Presença de CFI 

afeta taxa dos bancos? 
Presença CFI Regressão POLS 

Se presença tem sinal negativo e significativo e: 

• Há indícios de efeito substituição: teoria da firma explica; 

• Há indícios de efeito complementar: efeitos substituição e 

complementar coexistem; teoria da firma explica; 

Se presença tem resultado não significativo e: 

• Há indícios de efeito substituição: complexidade de preços explica; 

• Há indícios de efeito complementar: teoria da firma explica 

resultado para países em desenvolvimento (Périlleux, 2104). 

Quadro 14 - Plano de testes empíricos 
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5   RESULTADOS 

 

 

5.1   Descrição 

 

 Esta seção traz os resultados relativos às questões de pesquisa. A primeira 

questão é se as CFIs e os bancos estão presentes nos mesmos mercados locais. A 

tabela 6 mostra o coeficiente de correlação de Pearson entre o número de agências 

de CFI e de bancos por município: 

 

Tabela 6 - Correlação entre presença de CFI e bancos 
 

Agências Bancos Significância 

CFI 0.17 0.00 

 
 A correlação entre agências dos dois segmentos é positiva e estatisticamente 

significativa, mas o coeficiente de 17% não é tão grande. A base de dados para essa 

análise conta agências de bancos públicos e privados em conjunto. Uma forma de 

separar os diversos tipos de instituição é analisar a correlação entre o número de 

operações por município entre as IFs. O gráfico 5 mostra os resultados: 

 
Gráfico 5 - Correlação entre segmentos - número de operações 
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 De modo geral, a presença municipal das instituições é positiva e altamente 

correlacionada. Porém, a figura mostra diferenças não reveladas pela correlação 

entre agências. As CFIs têm correlação forte com os bancos privados, 

aproximadamente 60%, sendo um pouco menor com os três maiores bancos do que 

com os demais. A correlação entre as CFIs e os maiores bancos públicos também é 

grande, pouco superior a 60%. Os bancos privados têm correlação ainda mais alta 

entre si, sempre maior que 90%, assim como é muito alta a correlação entre grandes 

bancos públicos e privados. Os demais bancos públicos, por outro lado, têm 

correlação bem mais baixa com as demais instituições, especialmente com os 

grandes bancos privados, por volta de 10%. Entre esses bancos públicos e as CFIs, 

o coeficiente de correlação é de 27%. Os resultados para agências e operações 

sugerem haver efeito substituição entre CFIs e bancos. Como esperado, esse efeito 

é ainda mais forte entre os bancos, em especial se considerarmos a correlação entre 

bancos privados ou entre bancos grandes, mas o segmento cooperativo se 

sobrepõe muito mais fortemente aos grandes bancos do que aos bancos públicos 

regionais. Esses sim aparentemente atuam em mercados menos explorados pelos 

bancos tradicionais.   

 A segunda questão é se CFIs e bancos ofertam as mesmas modalidades de 

crédito. A descrição das operações por segmento e por modalidade ajuda a 

compreender como o mercado está distribuído. A tabela 7 mostra como as 

operações de cada segmento estão distribuídas pelas modalidades:  

 

Tabela 7 – Operações bancárias por modalidade de crédito (%) 
 

Tipo de crédito Bancos privados Bancos públicos CFIs 

Consumidor 99.5% 87.7% 86.5% 

Microcrédito 0.4% 12.2% 9.7% 

Rural 0.0% 0.2% 3.8% 

 
 

 O crédito ao consumidor é a modalidade mais importante nos três segmentos. 

Tanto bancos quanto CFIs operam mais em mercados livres onde as taxas são mais 

altas. Isso sugere que bancos e CFIs atuam como substitutos, ainda que não esteja 

clara a relevância do segmento cooperativo no crédito ao consumidor. A tabela 8 
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complementa essa informação ao mostrar a participação de mercado das IFs por 

modalidade de crédito: 

 
 

Tabela 8 - Participação de mercado das IFs por modalidade de crédito 
 

Tipo de IF Consumidor Microcrédito Rural 

Bancos privados 55.6% 3.8% 5.2% 

Bancos públicos 41.2% 90.6% 33.3% 

CFIs 3.1% 5.6% 61.5% 

 
 
 Cada segmento domina uma modalidade de crédito. Enquanto os bancos 

privados e públicos são agentes mais importantes no crédito ao consumidor, os 

bancos públicos dominam o microcrédito e as CFIs lideram o crédito rural. Esse 

domínio de diferentes modalidades sugere que os segmentos atendem públicos 

distintos. De fato, o cooperativismo brasileiro tem origem rural e ainda é um agente 

relevante no campo. Essa relevância fica mais clara ao olharmos os diferentes tipos 

de CFI separadamente. A tabela 9 mostra o valor médio da carteira de crédito e o 

número de operações por tipo de instituição:  

 

 
Tabela 9 - Valor médio das operações por tipo de IF 
 

 Tipo Carteira Média Operações 

1 Banco CFI 4390.52 44 

2 Banco1 1431.00 3185291 

3 Banco2 3724.98 616099 

4 Banco3 29562.06 570484 

5 BB 2431.70 1800436 

6 CEF 2746.12 614663 

7 CFI LA 2000 14978.12 43788 

8 CFI LA 2000+ 3340.28 2042 

9 CFI LA 300 7993.67 43832 

10 CFI LA 750 51432.13 47245 

11 CFI Luzzatti 3332.80 87425 

12 CFI Mutuo 1326.45 35755 

13 CFI Rural 79716.62 3629 

14 Todas as CFI 15437.29 263716 

15 Privados 14652.44 323485 

16 Públicos 13861.21 1064052 
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 A tabela mostra que os bancos privados (exceto os três maiores) são o grupo 

de instituições mais próximo às CFIs, seja em número ou em valor médio das 

operações, reforçando o argumento de efeito substituição entre os segmentos. O 

valor médio da carteira é significativamente mais alto nas CFIs do que nos bancos 1 

e 2, aproximadamente igual aos bancos públicos (exceto BB e CEF) e menor que o 

Banco 3. Com relação ao número de operações, a ordem é a seguinte: Banco 1 > 

BB > Públicos > Banco 2, Banco 3 e CEF > Privados e CFI. 

 A separação por tipo de CFI mostra que elas diferem muito entre si. Enquanto 

as cooperativas de crédito rural têm poucas operações com valor médio alto, as 

Luzzatti são fiéis ao seu propósito original de oferecer empréstimos de pequeno 

valor. As cooperativas de crédito mútuo têm valor médio das operações semelhantes 

ao Banco 1, de atuação nacional e público de média e baixa renda. Já as 

cooperativas de livre admissão oferecem crédito de todo tipo: são empréstimos com 

média tão baixa quanto o Banco 2 até quase o dobro do Banco 3. Essa separação 

permite dizer que, a julgar pelo número de operações e pelo valor médio dos 

empréstimos, as CFIs: 1) são um grupo heterogêneo de instituições; 2) podem atuar 

como substitutas de praticamente todas as demais instituições. 

 Resta responder como a presença de CFI se relaciona à taxa de juros dos 

bancos. A tabela 10 mostra os resultados para quatro variantes do modelo: (1) é o 

modelo original com todas as CFIs, exatamente como identificado na equação 1; (2) 

considera apenas a presença de cooperativas de livre admissão de associados; (3) 

calcula a presença pelo número de agências cooperativas10 por 10 mil habitantes; 

(4) calcula a presença da mesma forma que em (3), mas na forma logarítmica.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                              

10 Como definido anteriormente, inclui sedes de CFI e Postos de Atendimento Cooperativo (PAC).  
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Tabela 10 - Resultados da regressão        (continua) 

  Variável dependente: taxa 

  (1) (2) (3) (4) 

Presença -0.026 0.077** 1.064*** 0.548** 

  (0.031) (0.036) (0.183) (0.265) 

Banco1 12.349*** 13.697*** 7.984*** 7.961*** 

  (0.871) -1.049 (0.928) (0.929) 

Banco2 -57.568*** -54.892*** -57.714*** -57.721*** 

  (0.926) -1.128 (0.964) (0.964) 

Banco3 -8.214*** -6.127*** -11.667*** -11.665*** 

  (0.853) -1.030 (0.912) (0.911) 

BB -46.419*** -42.997*** -47.785*** -47.798*** 

  (0.830) (0.995) (0.888) (0.888) 

CEF -62.571*** -58.199*** -64.788*** -64.809*** 

  (0.822) (0.987) (0.870) (0.871) 

Público -51.850*** -46.267*** -51.372*** -51.321*** 

  (0.982) -1.090 (0.938) (0.935) 

IDHm -0.476*** -0.496*** -0.628*** -0.611*** 

  (0.027) (0.032) (0.039) (0.040) 

Centro-Oeste 0.308 -0.175 -1.806*** -1.839*** 

  (0.429) (0.466) (0.571) (0.572) 

Nordeste -1.559*** -2.129*** -3.192*** -2.730*** 

  (0.445) (0.629) (0.674) (0.700) 

Norte -1.237** -2.826*** -4.272*** -4.118*** 

  (0.585) (0.713) (0.938) (0.943) 

Sul 0.757*** 0.637* -1.158*** -1.333*** 

  (0.294) (0.338) (0.365) (0.383) 

Capital 3.870*** 2.728*** 3.774*** 4.014*** 

  -1.183 -1.045 (0.917) (0.920) 

HHI 0.059*** 0.066*** 0.072*** 0.067*** 

  (0.009) (0.011) (0.014) (0.014) 

t1 -3.885*** -3.340*** -2.833*** -2.826*** 

  (0.388) (0.501) (0.479) (0.479) 

t2 -4.570*** -4.033*** -4.280*** -4.282*** 

  (0.274) (0.359) (0.325) (0.324) 

t3 -2.304*** -2.202*** -1.866*** -1.865*** 

  (0.262) (0.342) (0.302) (0.301) 

Presença*Banco1 0.0004 -0.071*     

  (0.032) (0.037)     

Presença*Banco2 0.150*** 0.073*     

  (0.037) (0.042)     

Presença*Banco3 0.005 -0.075*     

  (0.034) (0.040)     
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Tabela 10 - Resultados da regressão   (conclusão) 

  Variável dependente: taxa 

  (1) (2) (3) (4) 

Presença*BB 0.103*** 0.003     

  (0.031) (0.036)     

Presença*CEF 0.011 -0.122***     

  (0.031) (0.036)     

Presença*Publico 0.097*** -0.053     

  (0.033) (0.037)     

Presença*Capital -0.263** -0.185     

  (0.127) (0.123)     

Presença*t1 -0.051*** -0.067*** -1.455*** -1.451*** 

  (0.012) (0.014) (0.242) (0.241) 

Presença*t2 0.013 0.003 -0.045 -0.042 

  (0.010) (0.012) (0.213) (0.212) 

Presença*t3 0.016* 0.014 -0.178 -0.174 

  (0.009) (0.011) (0.194) (0.194) 

Constante 133.565*** 131.675*** 146.292*** 145.712*** 

  (2.274) (2.751) (3.209) (3.219) 

Observações 55920 37385 35484 35484 

R2 Ajustado 0.636 0.625 0.623 0.624 

Notas: a. *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

  b. ii. Erros-padrão clusterizados por município e banco 

 
  
 A presença de CFI não tem influência significativa sobre as taxas bancárias. 

No modelo 1, o coeficiente da variável presença não é estatisticamente significativo 

nem mesmo ao nível de 10%. Além disso, a variação de um desvio-padrão na 

presença de CFI (23.57%) corresponde a uma variação de apenas 0.71% na taxa de 

juros dos bancos. O coeficiente de presença é maior e estatisticamente significativo 

ao nível e 5% no modelo 2, que considera apenas as cooperativas de livre 

admissão. O aumento de um desvio-padrão em presença corresponde a um 

aumento de 1.82% na taxa dos bancos. Os modelos 3 e 4 têm resultados similares 

ao modelo 1. Considerando que a média aparada das taxas bancárias é 

aproximadamente 70%, o efeito da presença de CFI é economicamente pequeno no 

modelo 2 e insignificante nos outros três modelos.  

 O tipo de banco tem impacto significativo na determinação das taxas. Os 

coeficientes de todas as variáveis de banco são significativos ao nível de 

significância de 1%, independente do modelo. Apenas o Banco 1 apresenta taxa 

média maior que os outros bancos privados. Como esperado, os bancos públicos 
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têm os coeficientes mais negativos, com destaque para a CEF e suas 1766 

observações com taxa de 5%. O resultado diferente do esperado foi o coeficiente 

altamente negativo para o Banco 2. Há duas explicações complementares para esse 

resultado. Em primeiro lugar, já era esperado que as economias de escala obtidas 

pelos bancos maiores impactassem negativamente as taxas. Porém, a diferença 

entre as taxas dos três maiores bancos é significativa, sugerindo que há diferenças 

de perfil de atuação dessas instituições.  

 O Banco 1 atende muitos clientes com renda mais baixa e maior risco. Além 

disso, tem como estratégia abrir o maior número possível de pontos de atendimento, 

inclusive por meio de convênios com correspondentes bancários. Esses dois fatores 

podem ajudar a explicar a média mais alta das taxas ao tomador de crédito. Já o 

Banco 2 adota a estratégia de selecionar mais criteriosamente seus clientes e 

mercados regionais de atuação, reduzindo o risco das operações e permitindo taxas 

mais baixas. Em valores absolutos, o tipo de banco é o mais importante 

determinante da taxa de juros nos empréstimos. 

A única variável demográfica significativa economicamente é o IDHm. Uma 

variação de um desvio-padrão (5.7%) no índice corresponde a variação em sentido 

oposto de 2.7% na taxa de juros bancários. O resultado é o esperado: quando maior 

o índice de desenvolvimento local, menores as taxas médias praticadas. Os demais 

indicadores socioeconômicos não têm efeito econômico sobre as taxas dos bancos.  

As variáveis para região e capital dão indícios de que o local importa na 

determinação das taxas. A amplitude dos coeficientes das regiões é 

aproximadamente 2.5% nos dois primeiros modelos e 3.5% nos dois últimos, 

diferença não desprezível do ponto de vista econômico, resultado que corrobora o 

exposto por Hirakawa e Bueno (2010). De modo geral, as regiões Norte e Nordeste 

têm as menores taxas. O coeficiente da variável capital também é estatística e 

economicamente significativo. Esses dois resultados trazem suporte a ideia de que 

regiões com mercados financeiros mais aquecidos e com menor presença do 

governo tendem a praticar taxas mais elevadas.      

A variável de competição apresenta o sinal esperado e é estatisticamente 

significativa a 1%, mas o efeito econômico é muito pequeno. O aumento de um 

desvio-padrão na variável HHI corresponde a alteração nas taxas bancárias de 

somente +0.56%. O resultado para o efeito da concentração nas taxas corrobora 

estudos prévios para o mercado brasileiro (Tonooka & Koyama, 2003; Hirakawa & 
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Bueno, 2010). Portanto, mercados menos concentrados não significam 

necessariamente taxas mais baixas. 

 

 

5.2   Discussão 

 

 O resultado fundamental deste estudo é que a presença de cooperativas de 

crédito não afeta as taxas de juros bancários. Há, além desse resultado específico, 

considerações a fazer sobre três assuntos relacionados aos mercados locais de 

crédito brasileiros: o modelo de concorrência, o papel do governo e a complexidade 

da relação entre CFIs e bancos. 

 Não foi o foco deste estudo determinar qual modelo de concorrência melhor 

explica o mercado estudado. Contudo, os resultados contrariam alguns dos 

pressupostos do modelo de Monti-Klein que assumi inicialmente. Em primeiro lugar, 

os bancos não parecem determinar suas taxas de juros com base na presença de 

CFI. Além disso, o perfil da instituição financeira importa, seja o tamanho, o 

segmento e mesmo a estratégia de atuação. Essas diferenças resultam em preços 

distintos, o que sugere haver alguma diferenciação de produto. Ao contrário do 

modelo de Monti-Klein, a relação em mercados locais parece ser entre uma IF 

determinando a quantidade ofertada e as demais dividindo o restante dos clientes, 

uma dinâmica mais próxima do modelo de Stackelberg. Como esse domínio se 

forma é assunto além do escopo deste estudo.   

 A diferença de perfil entre as instituições merece atenção especial. O banco 2 

pratica taxas médias mais baixas que seus maiores concorrentes e atua em 

mercados selecionados. Seu crédito não está disponível a todos os potenciais 

demandantes, seja por não ter pontos de atendimento em vários municípios ou por 

ser mais criterioso na seleção dos clientes para os quais irá fornecer crédito. Esses 

clientes deixados pelo banco 2 recebem crédito dos bancos públicos e CFIs a taxas 

mais baixas ou dos demais bancos, especialmente o banco 1, a taxas mais 

elevadas. Como evidência dessa diferença de perfil dos bancos, a tabela 11 mostra 

o número de municípios que tiveram novos contratos de crédito em 2013 para cada 

tipo de instituição: 
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Tabela 11 - Atuação das IFs nos municípios 

Tipo de IF Participação > 0 Participação > 10% 

Banco 1 5521 4614 

Banco 2 4521 978 

Banco 3 4231 931 

Demais bancos privados 4174 637 

BB 5540 4610 

CEF 5215 1206 

Demais bancos públicos 2337 730 

CFI 3793 1795 

 
 

 A primeira coluna mostra o número de municípios com participação em 

volume de operações maior que zero para cada tipo de IF. Os maiores bancos 

públicos (BB e CEF) estão presentes em quase todos os 5562 municípios da base, 

assim como o banco 1, reforçando que esse banco tem como estratégia atender o 

máximo de municípios. A segunda coluna aponta os municípios nos quais as IFs têm 

participação mais significativa, superior a 10%. Esse corte é arbitrário e tem o 

propósito de excluir aquelas cidades em que a participação das instituições é 

residual. Por esse corte, o banco 1 e o BB têm presença significativa no maior 

número de municípios, seguido pelas CFIs. É significativo que as CFIs tenham 

presença significativa em quase um terço dos municípios brasileiros, uma presença 

mais relevante que todos os demais bancos. Se compararmos as CFIs com os 

bancos privados médios e pequenos, a importância do cooperativismo fica mais 

evidente: o número de municípios nos quais as CFIs têm participação relevante é 

quase três vezes maior que o desses bancos.   

 Os resultados mostram ainda que o governo tem seu papel nos mercados 

locais. Primeiramente, é o principal agente ofertante de microcrédito produtivo 

orientado, modalidade importante para o fomento de pequenos negócios locais. 

Além dos bancos públicos presentes na base de dados, as agências de fomento - 

outro grupo de instituições públicas -  também ofertam essa modalidade. Os bancos 

públicos também atendem localidades carentes de instituições privadas. Os 

resultados mostraram correlação baixa entre a presença de bancos públicos 

regionais e as demais instituições, sugerindo que esses bancos públicos cumprem 

função de dirimir os efeitos do racionamento de crédito e da exclusão financeira.  
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 Os resultados para as variáveis de local corroboram a hipótese de 

racionamento de crédito. Mercados mais dinâmicos tendem a necessitar de menor 

interferência do governo, seja pela atuação dos bancos públicos ou pela concessão 

de subsídios. Com isso, as taxas devem ser mais altas. As capitais estaduais e as 

regiões mais desenvolvidas têm de fato taxas médias maiores. Se a presença dos 

bancos públicos é responsável por processo de repressão financeira ou uma 

resposta ao racionamento de crédito, somente estudo histórico pode dizer. Seja 

como for, os bancos públicos são agentes importantes, corroborando o que 

defendem os pós-keynesianos. 

 A questão fundamental de pesquisa tem na verdade duas partes: a primeira, 

preliminar, é se as CFIs atuam como substitutas dos bancos; a segunda é se os 

bancos consideram a presença de CFI ao determinar suas taxas de juros. Os 

resultados sugerem que existe efeito substituição entre os segmentos, mas que a 

presença de CFI não tem relação significativa com as taxas bancárias. Essa 

combinação mostra que a dinâmica entre os segmentos não é simples e não há 

como explicá-la valendo-se unicamente dos conceitos da teoria da firma. A 

distribuição de mercado entre CFIs e bancos parece ter raízes históricas e culturais 

que devem ser melhor compreendidas por meio de estudos qualitativos sob a lente 

do institucionalismo histórico.   

 A análise quantitativa da relação entre os segmentos traz, por sua vez, 

resultados úteis. O primeiro deles é que as CFIs atendem a um grupo heterogêneo 

de clientes, como mostra o valor médio das operações por tipo de CFI. Há desde 

operações de valor muito baixo até grandes empréstimos para clientes de áreas 

rurais. Aliás, o universo rural brasileiro é amplo campo de estudo. Uma questão 

importante é: por que os clientes rurais operam valores tão altos com as CFIs e não 

com os bancos privados? Mais uma vez, o caminho para discutir essa questão 

parece ser a análise histórica da evolução do crédito no campo e a discussão da 

exclusão financeira inicial dessa população e os laços estabelecidos entre os 

cooperados locais.  

 Os resultados indicam ainda que existe assimetria de informação. Embora a 

literatura enfatize a assimetria de informação a favor dos clientes que leva a 

problemas de seleção adversa e risco moral, o resultado para a presença sugere 

que há outras fontes de assimetria na  relação entre os segmentos cooperativo e 

bancário. A complexidade de preços é uma explicação possível para a relação 
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positiva e não significativa entre a presença de CFI e a taxa dos bancos. Se para 

Carlin (2009) os consumidores não conhecem muito bem as tarifas bancárias, a 

composição das taxas de empréstimos bancários pode ser bastante complexa. 

Assim, em mercados dominados por CFIs, os bancos podem evitar concorrer em 

preço e optar por atender a parcela menos informada da população. A variação de 

preços para um produto teoricamente homogêneo como é o crédito dá força à ideia 

de que os bancos possuem mais informação que os clientes na concessão de 

crédito.  

 A relação negativa entre IDHm e taxa é mais uma evidência da existência de 

assimetria de informação a favor dos bancos: quanto mais informados forem os 

clientes, mais capazes serão de obter melhores condições de crédito. Podemos 

ampliar essa explicação dada pelas falhas de mercado buscando o conceito de 

liberdades substantivas de Sen (2010/1999). As liberdades têm forte ligação entre si 

e devem ser analisadas em conjunto. Acesso a informação conecta-se a liberdades 

sociais como educação e saúde; essas, por sua vez, ligam-se às liberdades 

econômicas que se traduzem em mais opções de crédito, com a presença de novos 

arranjos institucionais como o cooperativismo e também em maior qualidade das 

alternativas disponíveis, com condições melhores de crédito. Em mercados nos 

quais os clientes são mais capacitados no sentido amplo dado por Sen (2010/1999), 

as taxas caem.   

 A hipótese de Périlleux (2014) é outro ponto que merece estudo adicional. A 

autora defende que à medida que um mercado local se desenvolve, as CFIs tomam 

um de dois caminhos: diminuem sua participação, perdendo espaço para bancos 

comerciais; crescem e convergem para o modelo de negócio adotado pelos bancos, 

parecendo-se cada vez mais com eles. No caso brasileiro, o segmento bancário é 

bastante desenvolvido, mas as CFIs também são muito relevantes localmente, 

inclusive em municípios com estrutura desenvolvida, como é o caso de áreas mais 

abastadas da região Sul e do interior de São Paulo. É verdade também que as 

maiores CFIs em muito se assemelham aos bancos, seja em tamanho, estrutura 

física e tecnológica e valores movimentados. Também é verdade que o segmento 

cooperativo tem sofrido processo de concentração, resultando em decréscimo no 

número de instituições ao mesmo tempo em que essas estão cada vez maiores em 

ativos e número de cooperados. Assim, o argumento da convergência entre os 
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segmentos parece se confirmar no caso brasileiro. Resta então analisar 

historicamente a evolução das CFIs para saber como está se dando esse processo.    

 Por fim, além de não explicar toda a relação entre bancos e CFIs, a teoria da 

firma tampouco explica a relação entre os próprios bancos privados. Apesar de ser 

muito usado, o HHI não se mostrou útil para explicar a concorrência bancária. Os 

resultados não mostraram a relação direta entre concentração de mercado e preços 

praticados prevista na teoria da Estrutura-Conduta-Desempenho. Entre as possíveis 

teorias explicativas da concorrência, a complexidade de preços mais uma vez 

parece ser a mais plausível, pelo menos para explicar em parte como as instituições 

reagem à concorrência local.  
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6   CONCLUSÃO 

 

 

 Este estudo analisou a relação entre cooperativas de crédito e bancos 

comerciais em mercados locais de crédito para verificar se as instituições dos dois 

segmentos competem entre si ou atendem públicos distintos. A motivação principal 

da pesquisa foi subsidiar o regulador e supervisor das instituições financeiras a fim 

de discutir se as estratégias de regulação e supervisão estão de acordo com a 

dinâmica desses mercados. Para tanto, verifiquei se CFIs e bancos atuam nos 

mesmos municípios; qual a importância de cada modalidade de crédito na carteira 

de cada segmento; qual o valor médio das operações; qual a relação entre a 

presença de CFI e as taxas bancárias. 

 Analisei a relação entre a presença de CFIs e as taxas dos bancos por meio 

de Mínimos Quadrados Ordinários para as operações de crédito pessoal sem 

consignação realizadas nos quatro trimestres de 2013. Além da presença, incluí 

outros fatores no modelo: o banco, para captar as diferenças de taxas praticadas 

entre os diferentes tipos de instituição bancária; o local, para captar o efeito do 

desenvolvimento e riqueza regional sobre as taxas; a concorrência, para captar o 

efeito da concentração de mercado. Complementei essa análise principal com a 

correlação e descrição da superposição de locais, modalidades e valores entre os 

segmentos.  

 Os resultados mostraram que a presença de CFI não tem relação significativa 

com as taxas dos bancos. Mostrou ainda que o fator mais importante na explicação 

das taxas é o banco, dando sinais de que as IFs têm estratégias de atuação 

distintas. O desenvolvimento local também tem seu papel: municípios com maior 

IDHm têm taxas mais baixas, indicando que nesses mercados a população obtém 

melhores condições de crédito. Já a concentração de mercado não apresentou 

relação significativa com as taxas. Esse resultado contradiz a abordagem da 

Estrutura-Conduta-Desempenho, assim como parte dos estudos que utilizaram o 

HHI. 

 A comparação da atuação municipal das instituições mostrou que as CFIs e 

os bancos privados estão altamente correlacionados. Por outro lado, os bancos 

públicos regionais têm superposição de municípios bem menor com as demais IFs. 
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Assim, no que se refere aos locais de atuação, as CFIs estão muito mais próximas 

dos bancos privados que dos bancos públicos regionais. Quanto às modalidades de 

crédito, tanto bancos quanto CFIs operam majoritariamente no crédito pessoal sem 

consignação, a modalidade na qual as taxas são definidas mais livremente. Por 

outro lado, os bancos públicos realizam a maioria das operações de microcrédito e 

as CFIs são líderes de mercado no  crédito rural. Além disso, as CFIs realizam 

operações de alto valor na modalidade crédito pessoal para clientes rurais. Em 

conjunto, esses resultados mostram a força do cooperativismo de crédito no campo.  

 As CFIs atendem públicos diversos, como mostra o valor médio das 

operações por tipo de cooperativa. Como já disse, as CFIs rurais realizam as 

operações de maior valor, enquanto as Luzzatti, que também atendem público rural, 

ofertam crédito de valores mais modestos. As CFIs de Livre Admissão, de atuação 

mais ampla, também realizam operações de valores mais altos. De modo geral, os 

resultados sugerem que as CFIs podem substituir as instituições bancárias, pois 

atuam basicamente nos mesmos municípios, realizam majoritariamente operações 

de crédito ao consumidor a diferentes valores, dependendo do tipo de IF. 

 A soma dos resultados mostra que as CFIs substituem em algum nível os 

bancos, mas a presença dessas cooperativas de crédito não tem relação 

significativa com as taxas bancárias. Essa combinação aponta que a teoria da firma 

não dá conta de explicar por completo a relação entre os segmentos cooperativo e 

bancário. A abordagem informacional pode ajudar a entender essa relação. Pela 

complexidade de preços, os bancos reagem à presença de CFI buscando capturar 

os clientes menos informados, ao invés de baixar preços para disputar aqueles 

informados. Essa explicação faz sentido para os mercados locais de crédito em que 

há indícios de efeito substituição sem taxas mais baixas dos bancos em localidades 

com maior presença de CFI.  

 Regular e supervisionar as CFIs exatamente da mesma forma não parece ser 

o ideal. Ainda que as CFIs substituam em algum nível os bancos, a relação entre os 

segmentos é complexa. Como há diversidade no segmento cooperativo, parece 

adequado aplicar algum tipo de graduação nas exigências por parte do 

regulador/supervisor. Como princípio geral, quanto mais semelhante aos bancos for 

uma CFI, mais semelhantes as exigências aplicáveis a ela. Na verdade, essa tem 

sido a postura do BCB em relação às CFIs nos últimos anos, tanto pela possibilidade 

das cooperativas de crédito de pequeno porte e menor complexidade das operações 
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optarem pelo Regime Prudencial Simplificado (RPS) quanto pela divisão das CFIs 

pelo grau de risco, conforme a Resolução 4.434/15.  

 Analisei a relação entre CFIs e bancos pela lente da Economia para obter 

sugestões de política pública. Porém, a relação entre os segmentos é complexa e 

não há como explicá-la por uma única disciplina, pelo que serão bem-vindas 

análises dos mercados financeiros locais que incluam aspectos sociais, 

comportamentais e outros que ajudem a analisar a importância do cooperativismo. 

Mesmo análise econômica com abordagem qualitativa pode acrescentar ao 

entendimento dos efeitos das CFIs sobre os bancos e trazer à luz diferenças entre 

localidades que a análise quantitativa tem capacidade mais limitada de perceber. 

Além disso, filtrei o ano de 2013 para análise. Estudos futuros podem fazer um 

recorte maior e mais diverso que inclua períodos de crise ou de mudanças 

significativas na política econômica e de crédito, a fim de saber se os resultados se 

mantêm. 

 O governo importa. A relação fundamental analisada é entre as CFIs e os 

bancos privados. Porém, como agentes híbridos, é importante analisar a dinâmica 

entre as CFIs e os bancos públicos. Também importa entender a relação das CFIs 

com o governo como regulador, pela elaboração da legislação atinente ao segmento 

e também como supervisor, pela aplicação dessas leis e pela supervisão das 

cooperativas. Será muito útil ainda analisar o cooperativismo de crédito de forma 

mais ampla, incluindo as instituições que não são supervisionadas pelo Banco 

Central.   
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APÊNDICE A – Resultados empíricos adicionais 

 

 A Tabela A.1 apresenta os resultados da regressão de dados em painel. As 

duas primeiras colunas mostram os resultados utilizando efeitos aleatórios (EA) e 

efeitos fixos (EF) para a presença de todas as CFI, conforme definido para o modelo 

1 na Tabela 10. As duas colunas seguintes trazem os resultados para efeitos 

aleatórios e efeitos fixos para a presença de CFI de livre admissão, conforme 

definido no modelo 2. A quinta e a sexta colunas trazem os resultados utilizando 

efeitos aleatórios para a presença de CFI conforme definida nos modelos 3 e 4, 

respectivamente.   

 

Tabela A.1 - Resultados para Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios    (continua) 

      Variável dependente: taxa   

  (1-EA) (1-EF) (2-EA) (2-EF) (3-EA) (4-EA) 

Presença -0.040 -0.069 0.045 -0.051 1.112*** 0.666** 

  (0.028) (0.049) (0.033) (0.051) (0.182) (0.272) 

Banco1 12.144***   13.661***   8.509*** 8.484*** 

  (0.854)   (1.010)   (0.916) (0.917) 

Banco2 -57.507***   -55.722***   -57.238*** -57.246*** 

  (0.953)   -1.144   (0.972) (0.971) 

Banco3 -8.190***   -6.383***   -11.274*** -11.272*** 

  (0.850)   -1.006   (0.912) (0.912) 

BB -46.038***   -42.827***   -47.226*** -47.240*** 

  (0.819)   (0.960)   (0.876) (0.876) 

CEF -62.576***   -58.219***   -64.346*** -64.370*** 

  (0.818)   (0.964)   (0.861) (0.861) 

Público -52.238***   -46.959***   -51.130*** -51.070*** 

  (0.967)   -1.058   (0.941) (0.938) 

IDHm -0.473***   -0.506***   -0.642*** -0.619*** 

  (0.028)   (0.033)   (0.040) (0.041) 

Centro-Oeste 0.297   -0.075   -1.965*** -2.004*** 

  (0.444)   (0.486)   (0.585) (0.586) 

Nordeste -1.682***   -2.159***   -3.173*** -2.606*** 

  (0.459)   (0.652)   (0.705) (0.733) 

Norte -0.873   -2.508***   -3.929*** -3.743*** 

  (0.612)   (0.736)   (0.994) -1.000 

Sul 0.880***   0.882**   -1.253*** -1.468*** 

  (0.303)   (0.345)   (0.380) (0.398) 

Capital 3.447***   2.688**   3.739*** 4.032*** 

  -1.193   -1.056   (0.930) (0.933) 
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Tabela A.1 - Resultados para Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios    (conclusão) 

      Variável dependente: taxa   

  (1-EA) (1-EF) (2-EA) (2-EF) (3-EA) (4-EA) 

HHI 0.043*** 0.004 0.049*** 0.017 0.045*** 0.041*** 

  (0.009) (0.014) (0.011) (0.016) (0.013) (0.013) 

t1 -3.910*** -3.924*** -3.429*** -3.655*** -2.904*** -2.898*** 

  (0.383) (0.404) (0.496) (0.544) (0.472) (0.472) 

t2 -4.579*** -4.542*** -4.147*** -4.411*** -4.295*** -4.295*** 

  (0.258) (0.259) (0.338) (0.351) (0.312) (0.312) 

t3 -2.343*** -2.444*** -2.258*** -2.568*** -1.887*** -1.886*** 

  (0.247) (0.249) (0.322) (0.333) (0.294) (0.293) 

Presença*Banco1 0.023 0.080 -0.040 0.059     

  (0.029) (0.052) (0.033) (0.054)     

Presença*Banco2 0.173*** 0.316*** 0.127*** 0.370***     

  (0.036) (0.076) (0.041) (0.078)     

Presença*Banco3 0.026 0.086 -0.037 0.080     

  (0.032) (0.062) (0.037) (0.064)     

Presença*BB 0.107*** 0.054 0.020 0.028     

  (0.028) (0.050) (0.032) (0.052)     

Presença*CEF 0.021 -0.020 -0.103*** -0.110**     

  (0.028) (0.055) (0.033) (0.055)     

Presença*Público 0.114*** 0.089* -0.017 0.059     

  (0.030) (0.051) (0.033) (0.053)     

Presença*Capital -0.221* 0.175 -0.132 0.263     

  (0.128) (0.296) (0.121) (0.214)     

Presença*t1 -0.049*** -0.049*** -0.062*** -0.054*** -1.414*** -1.411*** 

  (0.012) (0.012) (0.014) (0.015) (0.233) (0.233) 

Presença*t2 0.015 0.015 0.007 0.014 -0.023 -0.021 

  (0.009) (0.010) (0.011) (0.012) (0.204) (0.204) 

Presença*t3 0.017* 0.021** 0.015 0.023** -0.131 -0.128 

  (0.009) (0.009) (0.011) (0.011) (0.189) (0.189) 

Constante 133.826***   133.112***   147.634*** 146.712*** 

  (2.345)   (2.799)   (3.296) (3.306) 

Observações 55920 55920 37385 37385 35484 35484 

R2 Ajustado 0.535 0.011 0.534 0.014 0.493 0.493 
Notas: a. *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01       

  b. ii. Erros-padrão clusterizados por município e banco     
 
 

 Os resultados são semelhantes aos apresentados na Tabela 10: a variável 

presença não é economicamente significativa em nenhum dos modelos.  
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APÊNDICE B – Diagnóstico da regressão 

 

A análise dos resíduos é útil para verificar a adequação do modelo linear. 

Primeiramente, verificarei a normalidade dos resíduos. O conjunto de gráficos B.1 

mostram os Q-Q Plot  dos resíduos dos modelos 1 a 4. 
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Gráficos B.1 – Q-Q Plot dos resíduos 

 

 

O conjunto de gráficos B.2 mostram a distribuição dos resíduos studentizados 

dos modelos 1 a 4. 
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Gráficos B.2 – Distribuição dos resíduos studentizados 

 

 

 A análise gráfica dos resíduos studentizados confirma a hipótese de 

normalidade dos resíduos para o modelo linear. 

 A segunda verificação é a da hipótese de homoscedasticidade. Os gráficos 

B.3 mostram os resíduos contra os valores ajustados para os quatro modelos: 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) (4) 
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 A análise gráfica sugere que a heteroscedasticidade não é um problema para 

os modelos apresentados. Além disso, o cálculo dos erros-padrão robustos minimiza 

eventuais problemas nesse sentido. 

A baixa correlação entra as variáveis independentes mostrada na matriz de 

correlação indica a ausência do problema de multicolinearidade. Além disso, a 

tabela mostra que o Fator de Inflação da Variância (VIF) está abaixo de 4 para todas 

as variáveis de todos os modelos, reforçando que a multicolinearidade não é um 

problema nos modelos apresentados. 

 

(1) (2) 

(3) (4) 

Spread level transformation: 1.08 Spread level transformation: 1.00 

Spread level transformation: 1.00 Spread level transformation: 1.00 
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Tabela B.1 – Fator de Influência da Variância 

Variável VIF 

  (1) (2) (3) (4) 

Presença 3,80 2,74 2,18 1,94 

tipo 1,33 1,48 1,01 1,01 

idhm 1,37 1,23 1,23 1,26 

região 1,10 1,06 1,07 1,10 

HHI 1,22 1,29 1,22 1,25 

capital 1,61 1,73 1,08 1,09 

tempo 1,32 1,48 1,08 1,09 

Presença*tipo 1,57 1,72     

Presença*capital 1,58 1,70     

Presença*tempo 1,56 1,70 1,58 1,58 
 

 

 A estatística de Durbin-Watson ajuda a verificar a presença de 

autocorrelação. Os resultados estão na tabela:   

 

Tabela B.2 – Estatística de Durbin-Watson para autocorrelação 

Estatística (1) (2) (3) (4) 

Durbin-Watson 1.66 1.68 1.66 1.66 

Nota: *** p<0.01 

 

 Os resultados do teste mostram evidências de autocorrelação de primeira 

ordem positiva.   
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ANEXO A - Informações da base de dados 

 

Informação Descrição Fonte 

Município Código IBGE e nome IBGE 

Tipo de banco 

* 3 maiores bancos privados: 
Banco 1, banco2, banco 3 

* Banco pequeno 
* 2 Maiores bancos públicos: BB, 
CEF 
* Banco público  

SCR 

Região  
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul 

IBGE 

IDHm 
Índice de Desenvolvimento 

Humano municipal 
IBGE 

Taxa 
Média ponderada das taxas 
aplicadas nas operações  

SCR 

Número de 
operações 

Número de operações realizadas SCR 

Volume total da 
carteira 

Montante total das operações 
novas 

SCR 

Presença 

% do volume total de operações 
no município realizado por 

cooperativas de crédito 

SCR 

Número de sedes de CFI ou PAC 
por 10 mil habitantes 

RIF 

HHI 

Adaptação do Índice de 
Concentração de Herfindahl-
Hirschman construído com base 

na participação de mercado (% do 
volume total de operações no 
município) de cada tipo de 
instituição, inclusive cooperativas 

de crédito 

SCR 

Capital 
1 se capital estadual e 0 para 
demais municípios 

IBGE 

Trimestre 
Março, junho, setembro e 
dezembro de 2013 

SCR 

 
 

 


