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RESUMO 

 

A indústria bancária brasileira foi transformada nas últimas décadas em meio 

a um fenômeno conhecido como consolidação, que marcou uma concentração do 

mercado em poucas instituições. O objetivo do trabalho é testar empiricamente quais 

as causas desse processo no Brasil. As duas hipóteses testadas foram formuladas 

por Berger, Dick et al. (2007): a hipótese da eficiência indica que avanços 

tecnológicos melhoram a competitividade dos grandes em relação aos pequenos. 

Deste modo, os resultados dos pequenos são sacrificados por esse fator. Por outro 

lado, a hipótese da arrogância afirma que os administradores realizam fusões e 

aquisições pelos maiores bônus dos grandes conglomerados, mas as deseconomias 

de escala são superiores aos ganhos competitivos da tecnologia e, com o tempo, os 

pequenos passam a competir em vantagem. Modelos de dados em painel foram 

utilizados para testar se houve pressões competitivas durante o processo de 

consolidação. A conclusão foi de que a hipótese da eficiência explica melhor 

empiricamente o fenômeno brasileiro, assim como o norte-americano. A pressão para 

diminuição de receitas financeiras foi o fator determinante para que os bancos 

pequenos sofressem efeitos deletérios com o aumento do peso dos grandes na 

indústria. 

 

Palavras-chave: Consolidação, bancos, performance, progresso tecnológico, 

competitividade 
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ABSTRACT 

 

A phenomenon known as consolidation transformed the Brazilian banking 

industry in the last decades and resulted in a concentration of the market in few 

institutions. The main objective of this dissertation is to test empirically the causes of 

this process. The two hypothesis were described by Berger, Dick et al. (2007). Under 

the efficiency hypothesis, technological progress improved the competitiveness of 

the large players, relative to the small, which had its profitability sacrificed. On the 

other hand, hubris hypothesis states that managers engaged in mergers and 

acquisitions as a way to earn personal advantages even though the large banks’ 

performances were affected by scale diseconomies. Panel data models were utilized 

to test if competitive pressure were important factors in the consolidation process. The 

conclusion was that the efficiency hypothesis was empirically dominant in the Brazilian 

market, as well as the findings in the United States. The pressure to reduce financial 

revenues was the main element that lead to the deleterious effects on the small banks 

as the large expanded its dominance in the industry. 

 

 

Keywords: consolidation, banking, performance, technological progress, 

competitiveness 
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1. Introdução 

 
O sistema financeiro brasileiro é hoje considerado sólido, mesmo se 

comparado com economias em estágio de desenvolvimento mais avançado, porém 

dezenove anos atrás, após a implantação do Plano Real, ele apresentava 

dificuldades. Houve uma série de transformações nesse período, particularmente no 

setor bancário, em direção a maior concentração, menor parcela de capital público e 

maior parcela de capital privado estrangeiro. 

O movimento resultante da série de fusões e aquisições de bancos que reduziu 

o número de instituições e aumentou o grau de concentração de mercado é conhecido 

como consolidação bancária. Esse fenômeno vem acontecendo em diversos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, a partir da década de 

90. (Paula e Marques, 2006) 

Estudos de Hawkins e Mihaljek (2001) apontaram como forças causadoras 

desses processos nos países emergentes o desenvolvimento de novas tecnologias, 

a desregulamentação do setor financeiro, a mudança do comportamento corporativo 

e as crises bancárias nos países emergentes. O fenômeno na América Latina se 

caracterizou por ser uma resposta a estruturas bancárias ineficientes. 

Paula e Marques (2006) revisaram as especificidades do caso brasileiro. Após 

o Plano Real, o sistema teve que se adaptar à perda das receitas inflacionárias. 

Alguns bancos grandes faliram e o governo federal lançou programas de 

fortalecimento e reestruturação do setor bancário a fim de evitar uma crise sistêmica. 

Entre as ações, houve incentivos para a entrada de competidores estrangeiros e 

privatizações. A desregulamentação do setor e o Acordo de Basiléia também 

contribuíram para o movimento de fusões e aquisições. Em um segundo momento, 

as próprias forças de mercado conduziram o processo, a exemplo do que aconteceu 

nos países desenvolvidos. Como resultado, em 2012, os cinco maiores bancos 

comerciais brasileiros detinham 81,6% do crédito e 82,6% dos depósitos, em 

comparação com 63,5% e 64,1%, respectivamente, em 1995. O gráfico 1 demonstra 

essa variação, através da evolução temporal da fatia de mercado por faixas de 

bancos, e nele é possível observar que os cinco maiores bancos em 2012 tinham uma 

participação nos depósitos maior do que os dez maiores em 1996. O gráfico 2 exibe 

a redução do número de bancos no mesmo período, em especial dos públicos, 

enquanto os bancos estrangeiros cresceram em número. 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Se as novas tecnologias foram forças indutoras no fenômeno também nos 

países emergentes, assim como nos desenvolvidos, elas podem ter conferido aos 

maiores bancos as economias de escala e vantagens competitivas que 

impulsionaram a concentração de mercado, de acordo com uma hipótese formulada 

por Berger, Dick at al. (2007) nos Estados Unidos. O objetivo deste trabalho é testar 

se existiram essas vantagens ao longo do processo de consolidação no Brasil e se, 

deste modo, elas atuaram como uma causa dele. Serão adaptadas para o mercado 

brasileiro as hipóteses e a metodologia desenvolvidas para explicar o fenômeno nos 

Estados Unidos. Os resultados daquele artigo demonstraram a dominância empírica 
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da hipótese que as vantagens competitivas conferidas aos grandes pelo avanço 

tecnológico causaram o fenômeno bancário nos Estados Unidos nos anos 90. 

No capítulo 2, haverá uma revisão da literatura sobre as causas e 

consequências da consolidação bancária, em especial do caso brasileiro. No capítulo 

seguinte, as duas hipóteses testadas serão apresentadas com detalhes e o modelo 

utilizado será descrito, juntamente com uma análise das variáveis. O quarto capítulo 

mostrará os resultados das regressões e analisará suas implicações. Por fim, a 

conclusão fará um resumo de todos os principais pontos do trabalho e pontuará as 

descobertas mais relevantes. 
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2. Referencial Teórico 

 

Neste capítulo, haverá um apanhado das principais teorias explicativas do 

fenômeno da consolidação bancária nos países emergentes e os métodos que os 

autores vêm utilizando para abordar o tema. Depois, será tratado com mais enfoque 

o processo que se desenvolveu no Brasil. Para finalizar a revisão da literatura, serão 

apresentados trabalhos que estudam a ligação entre a consolidação e a eficiência 

dos bancos, por ser assunto de interesse para as hipóteses em teste nos capítulos 

seguintes. 

 

2.1. Consolidação nos países emergentes 

 

O estudo das causas e consequências da consolidação bancária em países 

emergentes atrai atenção em muitas partes do mundo por sua relevância para a 

estrutura dos sistemas financeiros e, por extensão, para a economia. A partir de dados 

de Bancos Centrais destes países, cujos representantes se reuniram no Bank of 

International Settlement (BIS) em 2000, Hawkins e Mihaljek (2001) realizaram um 

estudo reunindo semelhanças e diferenças dos processos de consolidação.  Esse 

trabalho se tornou a maior referência no assunto, dada a sua abrangência e 

profundidade. 

O trabalho apontou as forças principais que levaram a essa consolidação e a 

uma maior estabilidade sistêmica. O progresso tecnológico é considerado uma das 

principais, assim como para Berger, Dick at al. (2007) no mercado norte-americano, 

já que a tecnologia de informação está no centro da intermediação financeira e há 

grandes ganhos de escala com o seu desenvolvimento. O processamento de 

informações é fundamental para esse negócio, além de facilitar inovações nas 

atividades de gerenciamento de riscos, como novos instrumentos derivativos, que as 

tornaram mais sofisticadas. Além disso, o oferecimento de novos canais de 

distribuição como caixas eletrônicos, já difundidos nos países emergentes, telefone, 

cartões de débito e internet se tornou essencial para os clientes e permitiu ganhos de 

eficiência para as organizações. 

A desregulamentação do setor financeiro foi realizada devido a crises 

bancárias e devido às próprias novas tecnologias e aumentou a competição em todos 
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os segmentos de bancos, que perderam as reservas de mercado, então existentes 

devido a barreiras a entrada e outras regras rígidas. 

Outro impacto indireto da tecnologia e de suas novas ferramentas de controle 

de risco aconteceu no comportamento corporativo. Eles permitiram acesso aos 

mercados de capitais a empresas que anteriormente só tinham os bancos como fonte 

de recursos. Essa desintermediação foi, em setores de maior risco, como o de 

inovações tecnológicas, incentivada pela indústria bancária. Em outros, os bancos 

foram forçados a melhorar seus preços e criar novas soluções de produtos para 

melhor atender seus clientes. Os próprios bancos reforçaram o foco na criação de 

valor aos acionistas, o que, aliado às novas tecnologias, diversificação e controle de 

risco se tornou uma força indutora da consolidação bancária, através de fusões, 

privatizações e a internacionalização de bancos. 

Outra força são as crises bancárias de países emergentes, causadas 

principalmente pela inadimplência dos empréstimos. As autoridades, a fim de 

melhorar a solidez e o gerenciamento de risco de crédito do sistema, passaram a 

incentivar a consolidação. 

Identificadas as causas gerais, Hawkins e Mihaljek (2001) classificaram as 

experiências de consolidação de cada país de acordo com a sua causa e padrão. Na 

consolidação dirigida pelo mercado, comum nas economias mais maduras, os bancos 

respondem às pressões competitivas, buscando ganhos de escala e diversificação de 

riscos e atividades. A consolidação dirigida pelo governo acontece quando o governo 

é um ator ativo no processo, ao comprar bancos, assumir perdas, realizar fusões e 

depois procurar devolver ao setor privado. Esse tipo foi concebido na Ásia, após a 

crise, quando os bancos estavam sob os efeitos dela. A consolidação como resposta 

a estruturas bancárias ineficientes é característica da América Latina, onde as 

experiências foram diversas, mas todas se iniciaram com bancos mal gerenciados e 

atrasados tecnologicamente. Em alguns casos, o governo agiu diretamente 

incentivando a consolidação, como no Brasil, através de privatizações. 

Além de revisar as forças que contribuíram para a consolidação, Gelos e 

Roldós (2002) utilizaram técnicas econométricas para identificar o tipo de competição 

existente em cada país. A técnica utilizada foi um teste baseado na forma reduzida 

das funções de receita. Os resultados indicaram que na maioria dos países, inclusive 

o Brasil, o mercado bancário é caracterizado por uma competição monopolística. Para 

o Chile e Brasil, a constância do índice de concentração não foi rejeitada ao longo 
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dos anos 1994-99, afastando a hipótese de aumento de concentração até aquela 

data. 

 

2.2. Consolidação bancária no Brasil 

 

O trabalho de Paula e Marques (2006) é muito utilizado no estudo das 

tendências e causas específicas do processo de consolidação bancária no Brasil, à 

luz do conhecimento internacional de trabalhos como o de Hawkins e Mihaljek (2001). 

Com o objetivo de identificar as forças indutoras do processo brasileiro, Paula 

e Marques (2006) inicia o estudo demonstrando como o Plano Real e a estabilização 

de preços mudou a forma de atuação dos bancos. Anteriormente, eles mantinham em 

seus passivos grande volume de depósitos sem remuneração, enquanto os ativos 

eram corrigidos pela inflação através de títulos públicos, o que garantia alta renda de 

floating sem risco. Após o plano e a remonetização da economia, os bancos passaram 

a obter receitas com a intermediação financeira através do aumento do crédito para 

compensar a perda dos ganhos de floating. Esse ajuste não foi simples para muitos 

dos bancos, em especial para os públicos, que mais dependiam da renda 

inflacionária, e a estrutura patrimonial dos bancos tiveram que ser adaptadas, o que 

contribuiu para o processo de fusões e aquisições. 

A privatização dos bancos estaduais é outra causa da consolidação, na qual o 

governo agiu diretamente. O lançamento do PROES (Programa de Incentivo à 

Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária) visou a resolução de 

problemas financeiros que eles vinham apresentando. O papel dos estados no 

sistema financeiro já era debatido antes das transformações no cenário econômico e, 

no contexto de ajuste fiscal e de reestruturação da dívida pública, o governo federal 

passou a incentivar a privatização dos bancos estaduais, a sua transformação em 

agências de fomento ou a sua liquidação. O governo federal garantia a ajuda com a 

totalidade dos recursos necessários para a reestruturação dos bancos que seguissem 

a sua recomendação. Deste modo, a grande maioria dos 35 bancos estaduais 

vigentes em 1996, quando o programa foi lançado, foi extinto, privatizado ou 

reestruturado. 

Outro fator presente no Brasil foi a desregulamentação e a abertura ao capital 

estrangeiro. A entrada de grandes conglomerados financeiros internacionais no 

mercado brasileiro foi também incentivada pelo governo federal com o intuito de 
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fortalecer o sistema, que apresentava dificuldades de adaptação. A estratégia dos 

bancos de expansão para mercados emergentes fez com que os incentivos 

obtivessem sucesso e, assim, bancos como Santander, Bilbao Vizcaya e ABN Amro 

Bank ingressaram no Brasil através da aquisição de bancos que apresentavam 

problemas. No entanto, a turbulência no mercado financeiro e o aumento da aversão 

global ao risco a partir de 2002 provocaram uma retração dessa tendência. Alguns 

dos bancos não conseguiram criar uma rede de atendimento no varejo em condições 

de competir com os bancos nacionais venderam suas operações no Brasil. 

Paula e Marques (2006) também apontam a crise bancária de 1995-96 e a 

crise externa de 1997-99 como forças causadoras da consolidação. Após a 

implementação do Plano Real, as receitas com floating caíram fortemente e foram em 

parte compensadas pelo aumento do crédito e tarifas, no entanto, para combater os 

efeitos da crise mexicana, o governo adotou uma política mais restritiva no final de 

1995. Com isso, houve uma contração do crédito e aumento da inadimplência. A 

situação era de crise sistêmica iminente, no período quando o Banco Econômico e o 

Banco Nacional foram liquidados. O governo então criou uma série de medidas 

preventivas, entre as quais o lançamento do PROER (Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional) e o incentivo a 

fusões e aquisições. 

Por fim, para Paula e Marques (2006), o Acordo de Basileia também participou 

desse processo. Em busca de conferir mais solidez ao setor financeiro, as exigências 

de capital mais altas em relação ao resto do mundo foram adotadas como parte das 

medidas prudenciais restritivas. Houve ainda o aumento do capital inicial para 

autorização de funcionamento dos bancos. Instituições de menor porte que atuavam 

com maior alavancagem foram as maiores prejudicadas suas sobrevivências foram 

dificultadas. 

O trabalho de Cunha e Bichara (2003) também desenvolve cronologicamente 

os principais pontos que contribuíram para a reestruturação do sistema financeiro e a 

consolidação bancária, com enfoque nas ações das autoridades em resposta à 

iminência de crise sistêmica. Os autores utilizam os critérios internacionalmente 

aceitos para demonstrar que não chegou a iniciar-se uma crise, como a que 

aconteceu na Ásia. Todos os pontos citados por Paula e Marques (2006) foram 

mencionados no artigo. Outra contribuição de Cunha e Bichara (2003) foi a evidência 

de que alguns entraves do sistema financeiro não haviam sido até então solucionados 
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com a entrada de bancos estrangeiros, a exemplo da baixa profundidade do mercado 

de crédito e do elevado custo final dos recursos. Eles lembram, no entanto, que esses 

problemas são mais associados a questões macroeconômicas e institucionais, do que 

à dinâmica do mercado. 

Lima e Carvalho (2009) analisaram a tendência de concentração do mercado 

brasileiro e realizaram o cálculo de índices com o objetivo de contextualizar o 

processo brasileiro globalmente. Seus resultados, em linha com os de Gelos e Roldós 

(2002), apesar do período e metodologia diferentes, não encontraram concentração 

significativa, ainda que observada uma forte tendência de crescimento. Outra 

conclusão em linha com o a literatura internacional é que a concentração é uma 

tendência mundial. 

O papel dos bancos locais em meio a integração dos sistemas financeiros foi 

objeto de estudo de Ferreira e Farina (2008). A pesquisa e os testes demonstraram 

que a necessidade do monitoramento de crédito advinda da assimetria de 

informações preserva a importância dos bancos locais. Outra importante conclusão é 

a menor competição e o maior preço de regiões menos desenvolvidas, nas quais o 

mercado tem pouco interesse de investir. Já a competição por depósitos, que não 

exige monitoramento, é mais uniforme, o que resulta em uma migração de poupanças 

que prejudica as regiões mais carentes. 

As consequências do processo de consolidação no mercado de crédito foram 

estudadas por Almeida e Jayme Jr. (2008), com enfoque nas diferenças regionais. 

Para tanto, os autores estimaram o estoque de crédito per capita em cada estado 

através de um modelo de dados em painel. Suas conclusões foram de que a 

relocalização das agências nas regiões mais desenvolvidas do país, produto da 

consolidação, prejudicou a oferta de crédito nas demais regiões. 

 

2.3. Consolidação e eficiência 

 

Além de explorar as causas da consolidação bancária, um tema de interesse 

no presente trabalho é a associação do processo de consolidação com a eficiência 

dos bancos, uma vez que as hipóteses a serem testadas ao longo do trabalho fazem 

referência ao ganho de escala e eficiência dos grandes bancos. 

Faria, Paula e Marinho (2006) foram pioneiros em estudar se a as fusões e 

aquisições melhoraram a eficiência dos principais bancos varejistas e do setor 
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bancário brasileiro, em geral. Eles utilizaram, para tanto, a técnica não-paramétrica 

Análise Envoltória de Dados (DEA, sigla em inglês para Data Envelopment Analysis) 

aplicados a dados contábeis dos bancos entre 1995 e 2005. Foram criados dois 

modelos: o modelo de intermediação avaliou a eficiência do banco como uma unidade 

de produção que consome uma série de insumos na produção de uma série de 

produtos; e o modelo de resultados procurou aferir a eficiência do banco na busca de 

resultados financeiros. 

Os autores concluíram que houve melhora na eficiência da intermediação 

financeira dos bancos compradores, ao contrário da eficiência de resultados, a qual 

se manteve estável na maioria dos bancos. Os testes de eficiência de escala, por sua 

vez, mostra que os bancos cresceram sem apresentar rendimentos decrescentes de 

escala. 

Dantas, Medeiros e Paulo (2011) utilizaram outro enfoque ao testar se há 

relação entre o nível de rentabilidade dos bancos e o grau de concentração do setor. 

As recentes transformações no setor financeiro evidenciaram um trade-off enfrentado 

pelas autoridades entre solidez e competição no sistema financeiro. A busca por um 

sistema mais sólido e robusto vem sendo associada com maior concentração, o 

poderia prejudicar a competição entre os bancos, levando a maior rentabilidade para 

as instituições, a custa de altas taxas para os clientes. Os resultados não confirmam 

essa hipótese em nenhuma das combinações de testes realizadas, no período entre 

1995 e 2008. 

A tabela 1 oferece um resumo dos artigos que expostos no capítulo em seus 

principais pontos e a metodologia utilizada. O esquema 1 é uma linha do tempo, a 

qual contextualiza cada estudo em relação aos demais em ordem cronológica na 

evolução do estudo da consolidação bancária. 
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Tabela 1 
Artigos revisados por relação com a Consolidação ou Eficiência e Competição 

      

Ano - Autor (es) Nome do Trabalho Mercado (s) Objetivo Principal Metodologia Conclusões 

      

2001 - HAWKINS, John; 
MIHALJEK, Dubravko 

The Banking Industry In The 
Emerging Market Economies: 
Competition, Consolidation And 
Systemic Stability 

Emergentes 

Mapear forças principais 
que levaram a 
consolidação e classificar 
as tendências  

Teórico 

2003 - CUNHA, André 
Moreira; BICHARA, 
Julimar da Silva 

Algumas considerações sobre a 
consolidação no setor bancário 
brasileiro 

Brasileiro 
Descrever transformações 
no mercado bancário 
brasileiro 

Teórico e análise de 
indicadores bancários 

Entraves estruturais não 
foram superados 

2004 - GELOS R. G.; 
ROLDÓS, J. 

Consolidation And Market 
Structure In Emerging Market 
Banking Systems 

Emergentes 
Examinar a evolução dos 
mercados e testar o nível 
de competição 

Teórico e teste baseado 
na forma reduzida da 
função de receita 

Os mercados emergentes 
em geral não se tornaram 
menos competitivos 

2005 - FERREIRA, Caio 
Fonseca; FARINA 
Elizabeth M. M. Q. 

Concorrência e Performance do 
Setor Bancário em um Mercado 
Heterogêneo 

Brasileiro 

Estudar o papel dos 
bancos locais nos sistemas 
financeiros mais 
integrados 

Modelo de competição 
imperfeita 

Assimetrias de informação 
preservam a importância 
de instituições próximas 

2006 - PAULA, Luiz 
Fernando de; MARQUES, 
Maria Beatriz L. 

Tendências Recentes da 
Consolidação Bancária no Brasil 

Brasileiro 
Estudar as causas e 
consequências específicas 
da consolidação no Brasil 

Teórico 

2006 - NETO, Luiz Alberto 
D’Ávila de; ARAÚJO, 
Paulo de Melo Jorge; 
PONCE, David Agustín 
Salazar 

Competição e Concentração 
entre os Bancos Brasileiros 

Brasileiro 

Analisar a relação entre a 
concentração e a 
competitividade dos 
bancos 

Testes de Wald 
Existência de uma relação 
negativa e significante 
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Tabela 1 
Continuação 

      

Ano - Autor (es) Nome do Trabalho Mercado (s) Objetivo Principal Metodologia Conclusões 

      

2006 - FARIA, João 
Adelino de; PAULA, Luiz 
Fernando de; MARINHO, 
Alexandre 

Fusões e Aquisições Bancárias 
No Brasil: Uma Avaliação Da 
Eficiência Técnica E De Escala 

Brasileiro 
Testar se a consolidação 
melhorou a eficiência dos  
grandes bancos 

Técnica não-paramétrica 
Análise Envoltória de 
Dados (DEA) 

Melhora na eficiência de 
intermediação, mas não 
na eficiência de resultados 

2007 - BERGER, Allen N. 
et al. 

Competition from Large, 
Multimarket Firms and the 
Performance of Small, Single-
Market Firms: Evidence from the 
Banking Industry 

Americano 

Testar se vantagens 
competitivas advindas da 
tecnologia causaram a 
consolidação 

Dados em Painel com 
Efeitos Fixos em dois 
períodos 

A tecnologia conferiu aos 
grandes bancos vantagens 
e promoveu a 
consolidação 

2008 - ALMEIDA, Daniel 
de Castro; JAYME JR, F. G. 

Bank Consolidation and Credit 
Concentration in Brazil 

Brasileiro 

Analisar o efeito da 
concentração bancária 
quanto à concessão de 
crédito 

Dados em Painel das 
unidades da federação 

Consolidação diminuiu o 
crédito em estados menos 
desenvolvidos 

2009 - LIMA, André 
Fernandes; CARVALHO, 
Luanda Maria de Fátima 

O Processo de Concentração 
Bancária no Brasil de 1995 A 
2005: Uma Comparação 
Internacional 

Brasileiro 
Analisar a tendência de 
concentração do sistema 
financeiro pós-Plano Real 

Cálculo de diferentes 
índices de concentração 

Sistema não é muito 
concentrado, apesar da 
tendência alta 

2011 - DANTAS, José 
Alves; MEDEIROS, Otávio 
Ribeiro de; PAULO, 
Edilson. 

Relação Entre Concentração e 
Rentabilidade no Setor Bancário 
Brasileiro 

Brasileiro 

Testar se há relação entre 
rentabilidade dos bancos 
e o grau de concentração 
do setor 

Modelo explicativo para o 
retorno dos bancos 

Não foi aceita hipótese de 
ligação entre 
rentabilidade e 
concentração 
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Fonte: Elaboração Própria 
Esquema 1: Linha do Tempo demonstrativa dos trabalhos de referência estudados. 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração Própria

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

Hawkins e 
Mihaljek 

mapeam causas 
e características 
nos emergentes 

Ferreira e Farina 
estudam o papel dos 

bancos locais na 
novo sistema 

financeiro 

Artigos que tratam 

diretamente sobre 

Consolidação 

Bancária 

Artigos que tratam 

indiretamente 

sobre 

Consolidação 

Bancária 

Paula e Marques 
sistematizam as 

causas da 
consolidação no 

Brasil; 
Faria, Paula e 

Marinho estudam 
consequências 

na eficiência dos 
bancos 

Cunha e 
Bichara 

descrevem o 
caso brasileiro 

e analisam 
indicadores 

Berger et al. 
desenvolvem 

teste para 
explicar 

fenômeno 
americano 

Almeida e 
Jaime Jr. 
analisam 

efeitos sobre 
a concessão 

de crédito  

Lima e Carvalho 
estudam o nível de 

concentração 

Dantas, Medeiros e 
Paulo testam a 
relação entre 

concentração e 
rentabilidade 

Gelos e Roldós 
analisam 
causas e 

comparam 
competição 

entre 
emergentes 
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Não obstante as análises empíricas das consequências do processo de 

consolidação, as quais testam as relações entre a concentração e rentabilidade, 

eficiência ou oferta de crédito, não há um estudo com teste econométrico para 

estabelecer se a eficiência ou a competição entre bancos grandes e pequenos 

estiveram presentes entre as causas do fenômeno que vem modificando o sistema 

financeiro no Brasil. 
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3. Metodologia 

 

Nesta seção, as hipóteses do artigo desenvolvido por Berger, Dick at al. (2007) 

serão apresentadas, com uma explicação da sua origem e adaptação para a realidade 

brasileira. A seguir, serão introduzidos os modelos utilizados e os testes utilizados 

para testar as hipóteses. Por fim, haverá uma estatística descritiva de suas variáveis, 

com uma análise dos dados que serão utilizados no modelo.   

 

3.1. Hipóteses 

 

As duas hipóteses para explicar o que provocou a consolidação na indústria 

bancária brasileira, adaptadas de Berger, Dick at al. (2007), serão testadas 

empiricamente no mercado brasileiro, algo pouco comum na literatura, mais teórica a 

esse respeito. Essas hipóteses são aplicadas para consolidação movida por forças 

de mercado e elas indicarão se essas forças estiveram presentes no processo entre 

1996 e 2012. 

De acordo com a hipótese da eficiência, o avanço tecnológico conferiu ao longo 

do tempo maiores economias de escala e vantagens competitivas a instituições de 

maior porte em relação às menores. Melhorias em sistemas de informação e 

telecomunicação e a melhor habilidade da alta administração em controlar grandes 

estruturas levaram os bancos a monitorar riscos de grandes carteiras mais 

eficientemente. Essas mudanças ao longo do tempo resultaram em melhores serviços 

para os clientes, com mais opções de canais de atendimento, e criaram pressões 

competitivas cada vez maiores nos pequenos e médios bancos, que não têm acesso 

a essas economias. Os elementos essenciais dessa teoria são o fator tempo e o 

desempenho relativo de grandes e pequenos bancos. De acordo com ela, o aumento 

da participação dos grandes no mercado levou a resultados cada vez melhores para 

os grandes e piores para os menores ao longo do tempo, devido principalmente ao 

fator tecnológico que favorece aqueles em detrimento destes. 

Pela denominada hipótese da arrogância, o aumento do porte das 

organizações teve como determinantes principais o excesso de confiança e a busca 

de construção de conglomerados. O engajamento em uma série de fusões e 

aquisições por parte da alta administração teve como custo o desempenho piorado 
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dos bancos. A explicação para isso seria de que os gestores estavam buscando 

vantagens pessoais, como maiores bônus, ao criar e ampliar grandes conglomerados. 

Essa hipótese afirma que o desempenho relativo dos bancos pequenos melhora com 

o tempo uma vez que os grandes têm custos com bônus e dificuldades de 

gerenciamento de grandes carteiras que superam as eventuais economias de escala 

que acompanham o progresso tecnológico.  

No mercado brasileiro, existe forte presença do capital público no setor 

bancário. Os testes incluíram essa variável, ausente no trabalho americano, o que 

permitiu a diferenciação dos efeitos da concentração em bancos privados e públicos. 

Ademais, a intervenção estatal torna a performance de instituições públicas não 

comparável com as demais de mesmo porte. 

Para Berger, Dick at al. (2007), os resultados encontrados podem, até certo 

ponto, indicar o comportamento dos demais setores de varejo que também 

experimentaram o fenômeno da concentração em tamanho e geograficamente nos 

Estados Unidos. Para setores não-financeiros, o teste das hipóteses é mais difícil, 

senão impossível, pela falta de dados confiáveis das pequenas empresas, já que, 

quando disponíveis, esses dados costumam ser não auditados. Ambas as hipóteses 

testadas podem ser aplicadas a qualquer setor de varejo no qual houve uma 

consolidação do mercado, pois elas se baseiam na pressão competitiva dos grandes 

sobre os menores. 

Como a regulamentação do setor bancário é mais estrita, demonstrações 

auditadas estão disponíveis publicamente e se pode calcular a performance 

financeira de todos os bancos brasileiros. Foram utilizados nos testes dados de 1996 

a 2012, separados em dois períodos de oito e nove anos, respectivamente. Desse 

modo, somente o período após o Plano Real foi estudado, assim, não houve mudança 

de moeda no período e não se incluiu o período de ajuste necessário aos bancos 

após a mudança de cenário econômico. A hipótese testada estatisticamente diz 

respeito ao impacto do aumento de participação de mercado dos privados grandes e 

públicos no desempenho de privados pequenos e médios.  

Para que a hipótese da eficiência seja aceita, o avanço da tecnologia no final 

dos anos 90 e início dos anos 2000 deve ter melhorado de maneira significante o 

desempenho dos bancos grandes em relação aos demais. Nesse cenário, o resultado 

deve ser um aumento da pressão competitiva sobre os pequenos, mensurada por 
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maiores efeitos negativos na performance dos pequenos pelo aumento da fatia de 

mercado tomada pelos grandes bancos e bancos públicos. 

A teoria da arrogância prediz o resultado contrário. De acordo com ela, as 

deseconomias organizacionais aliadas aos maiores prêmios superam quaisquer 

eventuais ganhos de escopo relacionado à tecnologia. Nesse cenário, Berger, Dick at 

al. (2007) listam dois motivos que poderiam fazer com que as pressões competitivas 

diminuíssem a partir do aumento da concentração. Primeiramente, o crescimento por 

fusões e aquisições pode criar competidores fracos por não envolver competição por 

clientes, ao contrário do crescimento orgânico.  O outro motivo seria a mudança do 

foco de negócio promovida pelos grandes bancos, para produtos mais direcionados 

a grandes empresas e fundos de investimento, deixando de oferecer boas opções de 

produtos de varejo, nos quais pequenos bancos são especializados. Nesse caso, os 

pequenos bancos seriam beneficiados com a ampliação da presença dos grandes no 

mercado e sofreriam menos pressão. No Brasil, onde os grandes bancos tem uma 

presença forte no varejo, esse motivo poderia parecer improvável, mas se pode 

pensar em nichos de atuação que bancos grandes não priorizam. Quando bancos 

grandes ocupam cada vez mais os espaços de médios e pequenos, esses segmentos 

ficam menos concorridos e estas organizações podem atingir melhores resultados. O 

resultado final, para a teoria da arrogância, seria o mesmo: menor pressão 

competitiva e melhores resultados para pequenos e médios bancos privados, 

conforme a participação dos grandes aumenta no setor. 

A hipótese será testada através de modelos de dados em painel separados 

para cada período de tempo: de 1996 a 2003 e de 2004 a 2012. As regressões terão 

como variável dependente a performance de bancos privados pequenos e médios, 

que será explicada pela participação de bancos grandes e bancos públicos, 

controlada por outros fatores que podem influenciar a análise. Se os coeficientes 

diminuírem de um período para o outro, pode-se dizer que a hipótese de eficiência foi 

empiricamente dominante. Já se a diferença for positiva, a hipótese de arrogância 

será aceita. O teste será separado em efeito de bancos públicos e bancos privados 

grandes. 

 

3.2. Modelos 
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Os modelos propostos são baseados no artigo de Berger, Dick at al. (2007), 

seguindo a fórmula dada por: 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠𝑏,𝑡

=  𝑓(𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡−1, 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑡−1,

= 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡−1, 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑏,𝑡−1) 

 

As variáveis dependentes em cada modelo são a rentabilidade, o custo, a 

receita e o índice de eficiência do banco b no tempo t. As variáveis explicativas de 

interesse para o estudo são a participação de mercado dos bancos públicos e a 

participação dos bancos privados grandes. Por simplificação, foram utilizadas apenas 

duas classificações para o tamanho do banco (grande e pequeno) e três para a 

origem do capital (público, privado nacional e privado estrangeiro). Esse último dado 

é disponibilizado pelo Banco Central, de acordo com o controlador de cada instituição. 

O corte para definir o tamanho foi o total de ativos em 10 bilhões de reais. Com isso, 

alguns bancos médios foram incluídos na classificação de bancos pequenos. Não 

houve diferenciação de tamanho para bancos públicos, tampouco de origem de 

capital para os grandes privados, apesar de terem sido testados modelos sem esses 

agrupamentos. Deste modo, todos os bancos foram classificados como: (i) privado 

nacional pequeno; (ii) privado estrangeiro pequeno; (iii) privado grande; (iv) público. 

Na tabela 2, é possível encontrar todas as variáveis presentes nos modelos, 

com informações a respeito dos cálculos, das fontes em que aparecem, e os 

resultados esperados. Com respeito às variáveis de interesse no estudo, há uma 

divergência entre o resultado esperado em cada uma das hipóteses em teste, ligada 

à essência de cada teoria e que permitirá o teste de hipóteses. O destaque que esse 

resultado é esperado ao longo do tempo é importante na análise. 

As participações de mercado foram calculadas com base nos depósitos totais, 

que incluem depósitos a vista (13% do total em 2012), de poupança (30%), a prazo 

(51%), interfinanceiros (5%), e outras modalidades (1%). O mercado de interesse no 

estudo é o varejo e, assim, apenas bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira 

comercial e caixas econômicas que não integram conglomerado foram incluídos. 

Como muitos clientes costumam concentrar seus serviços financeiros na mesma 

instituição, a participação de depósitos é a mais representativa. 
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A data que separa os dois períodos, 2003, foi escolhida por ser a mais 

conveniente devido a várias razões. Dois anos antes, o programa de reestruturação 

PROER havia terminado, devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo sido bem 

sucedido na prevenção das corridas bancárias (Maia, 2003). As privatizações dos 

bancos estaduais também estavam sendo concluidas (Paula e Marques, 2003). Com 

isso, uma nova etapa da consolidação se iniciava, com menos participação do setor 

público e com a reestruturação promovida pelas autoridades mais adiantada. No 

gráfico 2, é possível observar a diminuição do número de bancos no sistema, 

resultado das mudanças na economia após o Plano Real, e a estabilização após 

2003, indicando que nesse ano os pequenos bancos que não se adaptaram haviam 

deixado de existir, sendo liquidados ou comprados. Ainda assim, as fusões e 

aquisições continuaram, conforme é possível notar no gráfico 1. Por 2003 ser o ano 

central da amostra 1996-2012, outra vantagem de se utilizar esse ano para separar 

os períodos é a maximização do número de dados em cada período, o que contribui 

para a significância dos resultados. 
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Tabela 2 
Apresentação das variáveis utilizadas nas regressões e o resultados esperados 

       

Tipo de 
variável 

Nome Cálculo Fonte Nome nas regressões 
Esperado  

(Hipótese da Eficiência) 

Esperado  
(Hipótese da 
Arrogância) 

       

R
es

p
o

st
a 

 

(D
ep

en
d

en
te

) 

Performance      

Return on Equity (ROE) ROE dos bancos pequenos 
BERGER, A. 

et al. 
ROE - - 

Custo por Ativo 
Despesa financeira e não 
financeira por Ativo dos 
bancos pequenos 

BERGER, A. 
et al. 

CUSTO_POR_ATIVOS - - 

Receita Financeira por 
Ativo 

Receita Financeira por Ativo 
dos bancos pequenos 

proposta RECEITA_POR_ATIVOS - - 

Índice de Eficiência 
Operacional (IEO) 

Despesas operacionais não 
financeiras sobre as receitas 
financeiras 

NEVES 
JÚNIOR, I. J. 

et al. 
IEO - - 

In
te

re
ss

e 
 

(I
n

d
ep

en
d

en
te

) 

Participação de 
Mercado 

  
  

  
    

Participação de Públicos 
Market Share do bloco dos 
bancos públicos 

BERGER, A. 
et al.  

(adapt.) 
PART_PUBLICOS 

Quanto maior, menor ROE 
(ao longo do tempo) 

Quanto maior, maior ROE 
(ao longo do tempo) 

Participação de Grandes 
Privados 

Market Share do bloco dos 
grandes bancos privados 

BERGER, A. 
et al.  

(adapt.) 
PART_GRANDES 

Quanto maior, menor ROE 
(ao longo do tempo) 

Quanto maior, maior ROE 
(ao longo do tempo) 
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Tabela 4 
Continuação 

       

Tipo de 
variável 

Nome Cálculo Fonte Nome nas regressões 
Esperado  

(Hipótese da Eficiência) 

Esperado  
(Hipótese da 
Arrogância) 

C
o

n
tr

o
le

  

(I
n

d
ep

en
d

en
te

) 

Controle de demanda           

PIB per capita 
Logarítmo Neperiano do PIB 
per capita 

BERGER, A. 
et al.  

(adaptado) 
LN_PIB_PER_CAPITA Quanto maior, maior ROE 

População 
Logarítmo Neperiano da 
População 

BERGER, A. 
et al. 

LN_POP Quanto maior, maior ROE 

Controle por banco      

Estrangeiro 
Se Estrangeiro = 1;  
se nacional = 0 

Proposta DUMMY_ESTRANGEIROS - 

Logarítmo Neperiano 
do Ativo 

Logarítmo Neperiano do Ativo 
BERGER, A. 

et al. 
LN_ATIVO Quanto maior, maior ROE 

Concentração      

Índice Herfindahl 
Índice Herfindahl baseado nos 
shares dos depósitos 

BERGER, A. 
et al. 

HERF Quanto maior, menor ROE 
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Os modelos são criados a partir de dados em painel. O método utilizado foi o 

de efeitos fixos, a exemplo daqueles propostos por Berger, Dick at al. (2007). A 

metodologia de efeitos aleatórios também foi testada, uma vez que Wooldridge (2011) 

explica que esta pode ser preferível em situações em que a variável explicativa de 

interesse apresentar variação temporal, como as participações de mercado em teste. 

Isso acontece em casos excepcionais, em que Cov (xitj, ai) = 0, ou seja, o efeito não 

observado ai, é não correlacionado com cada variável explicativa. Para identificar qual 

metodologia se aplica melhor nos modelos, utilizou-se o teste de Hausman, que 

coloca as estimativas de efeitos aleatórios hipótese nula e testa a sua rejeição ou não. 

Se os coeficientes deste método e dos efeitos fixos forem significativamente 

próximos, não há diferença entre eles e devem-se utilizar os efeitos aleatórios. Caso 

contrário, a hipótese de Cov (xitj, ai) = 0, não será válida e, então, os efeitos fixos são 

mais adequados (Wooldridge, 2011). Nos testes realizados, ao menos um modelo 

(entre o primeiro e o segundo período) teve rejeição ao uso dos efeitos aleatórios no 

teste de Hausman, confirmando a afirmação de Wooldridge (2011) de que, em regra, 

o uso de efeitos fixos é mais adequado para regressões como a deste estudo. 

As participações de mercado e variáveis de controle de mercado e de bancos 

foram utilizadas com defasagem de um ano em relação à performance dos bancos. 

Essa premissa foi mantida do trabalho de Berger, Dick at al. (2007), uma vez que as 

hipóteses testadas afirmam que uma relação de causalidade entre essas variáveis e 

a performance dos bancos e o futuro não pode influenciar o passado. Em testes 

adicionais, a defasagem foi relaxada. 

 

3.3. Variáveis 

 

Um resumo e estatística descritiva das variáveis do modelo estão na tabela 3. 

Os dados presentes na tabela são apenas de bancos classificados como pequenos, 

ou seja, com menos de R$ 10 bi em ativos, em valores corrigidos para reais de 2012 

pelo IPCA. As estatísticas são por banco sendo um dado para cada ano de 

observação e representam os dados utilizados nas regressões. As características por 

banco são o desempenho, tamanho, medido pelo total de ativos e o tipo de controle, 

se nacional ou estrangeiro. Foram utilizados também dados de controle de demanda: 

logaritmos neperianos da população e no PIB per capita do Brasil. 
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As variáveis dependentes escolhidas para medir performance foram 

primeiramente o return on equity (ROE) e o custo por ativos, baseado no modelo de 

Berger, Dick at al. (2007). Adicionalmente, foram incluídos a receita financeira por 

ativos e o índice de eficiência operacional (IEO). O ROE mede a lucratividade 

enquanto o custo por ativos é um indicador de desempenho de custo. Para os autores, 

a primeira medida é mais completa, uma vez que inclui receitas e despesas em seu 

cálculo, e uma análise pura do custo por ativos poderia levar a conclusões 

incompletas a respeito de efeitos da competição, que podem se manifestar tanto nas 

receitas quanto nas despesas. Por exemplo, a competição pode levar a praticar 

preços mais baixos, se manifestando por menor receita, ou pagando juros mais altos 

pelos depósitos, e, nesse caso, o custo aumentaria. O estudo conjunto dos dois 

indicadores, no entanto, permite verificar o efeito global e ter informações se o custo 

ou a receita foi mais afetado. A receita financeira por ativos indica a habilidade dos 

bancos de obter ganhos financeiros com suas operações e o IEO mostra o quanto da 

receita financeira gerada é consumido por despesas operacionais não financeiras, 

como administrativas, tributárias e com pessoal. 

O cálculo do ROE foi realizado dividindo o lucro líquido pela média do 

patrimônio líquido inicial e final de cada ano. O custo por ativos incluiu todas as 

despesas financeiras e outras despesas operacionais divididas pela média do ativo 

inicial e final de cada ano. A receita financeira por ativos inclui apenas a receita de 

intermediação financeira, seja com crédito, arrendamento mercantil, valores 

mobiliários, derivativos, câmbio ou demais ativos. O IEO foi calculado na forma mais 

utilizada em análise de bancos no Brasil, conforme o trabalho de Neves Jr, Ribeiro et 

al: as despesas operacionais não financeiras sobre as receitas financeiras.  
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Tabela 3 
Estatística Descritiva de Variáveis Usadas nas Regressões de Pequenos Bancos Privados 

                        

  Primeiro Período (1996-2003)  Segundo Período (2004-12) 

    Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Obs.   Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Obs. 

             

Performance             

ROE Global 0.1289 0.166 -0.645 0.489 N = 591  0.0624 0.186 -0.830 0.462 N = 512 

 Entre  0.178 -0.645 0.340 n = 135   0.122 -0.384 0.360 n = 91 

 Dentro  0.110 -0.525 0.543    0.147 -0.542 0.513  
             

CUSTO_POR_ATIVOS Global 0.2503 0.098 0.021 0.497 N = 552  0.2102 0.107 0.027 0.499 N = 489 

 Entre  0.085 0.039 0.477 n = 134   0.101 0.027 0.458 n = 88 

 Dentro  0.067 0.001 0.499    0.059 -0.007 0.518  

RECEITA_POR_ATIVOS Global 0.2537 0.098 0.054 0.496 N = 552  0.1862 0.096 0.051 0.499 N = 479 

 Entre  0.084 0.063 0.491 n = 133   0.090 0.073 0.474 n = 88 

 Dentro  0.064 0.044 0.493    0.055 0.037 0.431  
             

IEO Global 0.3764 0.188 0.101 0.982 N = 511  0.5000 0.220 0.101 0.994 N = 410 

 Entre  0.181 0.102 0.980 n = 124   0.187 0.107 0.910 n = 78 

 Dentro  0.098 -0.001 0.760    0.136 0.043 0.999  
             

Participações de Mercado             

PART_PUBLICOS Global 0.5564 0.064 0.476 0.652 N = 591  0.4548 0.017 0.422 0.489 N = 512 

 Entre  0.054 0.476 0.652 n = 135   0.012 0.422 0.489 n = 91 

 Dentro  0.051 0.454 0.658    0.016 0.421 0.490  
             

PART_GRANDES Global 0.3943 0.061 0.307 0.473 N = 591  0.5092 0.025 0.453 0.542 N = 512 
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 Entre  0.052 0.307 0.473 n = 135   0.018 0.453 0.542 n = 91 

 Dentro  0.049 0.294 0.491    0.023 0.452 0.550  
                          

 

Tabela 3 
Continuação 

                        

  Primeiro Período (1996-2003)  Segundo Período (2004-12) 

    Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Obs.   Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Obs. 

             

Controle de demanda             

LN_PIB_PER_CAPITA Global 9.5657 0.046 9.461 9.608 N = 591  9.8318 0.128 9.640 10.021 N = 512 

 Entre  0.042 9.461 9.605 n = 135   0.096 9.640 10.021 n = 91 

 Dentro  0.037 9.460 9.634    0.111 9.615 10.026  
             

LN_POP Global 18.9364 0.034 18.884 18.988 N = 591  19.0478 0.028 19.001 19.088 N = 512 

 Entre  0.030 18.884 18.988 n = 135   0.021 19.001 19.088 n = 91 

 Dentro  0.027 18.870 18.992    0.024 18.997 19.088  
             

Controle por banco             

DUMMY_ESTRANGEIROS Global 0.2565 0.437 0.000 1.000 N = 591  0.3558 0.479 0.000 1.000 N = 512 

 Entre  0.463 0.000 1.000 n = 135   0.481 0.000 1.000 n = 91 

 Dentro  0.080 -0.494 1.006    0.081 -0.311 1.070  
             

LN_ATIVO Global 6.3439 1.488 2.640 9.191 N = 591  6.5034 1.283 3.400 9.178 N = 512 

 Entre  1.478 2.640 9.046 n = 135   1.213 3.744 8.585 n = 91 

 Dentro  0.495 4.156 8.478    0.439 4.928 8.234  
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Concentração             

HERF Global 0.1157 0.004 0.109 0.121 N = 591  0.1335 0.020 0.111 0.163 N = 512 

 Entre  0.002 0.109 0.121 n = 135   0.014 0.111 0.163 n = 91 

 Dentro  0.003 0.109 0.122    0.018 0.100 0.163  
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Para tratar valores extremos, foram excluídas da amostra observações em que 

houve prejuízo de mais de 100% do patrimônio ou lucro de mais de 50% em um ano, 

isso é, todos os ROE da amostra estão no intervalo (-1,0; 0,5).  Dados com custo por 

ativos menores do que 2% ou maiores que 50% também foram retirados, ou seja, fora 

do intervalo (0,02; 0,50). Na análise da receita financeira por ativos, foram utilizados 

os dados dentro do intervalo (0,05; 0,50) e para o IEO, somente em (0,10; 1,00). Os 

valores excluídos provavelmente são resultados de erros ou relacionados a eventos 

sem relação alguma com as hipóteses em teste. 

O primeiro período de análise (1996-2003) tem mais observações do que o 

segundo (2004-2012), apesar de ter um ano a menos de dados. A diminuição do 

número de bancos é um dos reflexos da consolidação bancária. Em 1996, havia 145 

bancos com atendimento comercial, em comparação com 99 em 2012. Os bancos de 

menor porte, mais representativos em quantidade, também foram o que mais 

deixaram de existir no período. 

O ROE médio no primeiro período foi muito superior àquele observado no 

segundo. Além dos efeitos da consolidação bancária, a crise econômica de 2008-

2009 foi um causador da queda de desempenho, aliada as ações do governo para 

intervir no setor com o intuito de reduzir o spread bancário, as quais tiveram forte 

impacto em 2011 e 2012, quando o indicador apresentou forte redução, como se 

observa no gráfico 3. Durante audiência pública na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado Federal, em fevereiro de 2012, o presidente do Banco 

Central Alexandre Tombini revelou que a presidente Dilma Roussef determinou a 

redução spread bancário como uma prioridade do governo (Martello, 2012). A 

principal medida adotada foi a redução das taxas praticadas pelos bancos públicos, 

que levou os concorrentes privados a praticarem menores preços para manter sua 

participação no mercado. Tanto bancos grandes quanto pequenos apresentaram 

índices baixos de lucratividade no novo cenário. Outro dado presente na tabela é a 

diminuição da variância do ROE entre os bancos de um período para o outro. O 

oposto aconteceu com a variância ao longo do tempo. Isso indica resultados mais 

homogêneos e menos oportunidades de ganhos extraordinários nos anos mais 

recentes.  
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 Fonte: Banco Central do Brasil 

 

O indicador de custo por ativo apresentou redução entre os períodos, o que 

indica uma evolução no desempenho de custo dos bancos. Os gastos do sistema 

bancário brasileiro, bem como outros latino-americanos, são muito altos em 

comparação com o restante dos emergentes e desenvolvidos, como é possível 

depreender da tabela 4. O passado de altas inflações, quando as rendas de floating 

bancário eram garantidas e fáceis de obter, levou os bancos de toda a região a 

apresentar altos custos financeiros e operacionais.  

                          

Tabela 4 
Desempenho dos setores bancários por região em percentual dos ativos 

  Tigres Asiáticos1 América Latina2 Europa Central3 G34 

 
1992-

97 
1998 1999 

1992-
97 

1998 1999 
1992-

97 
1998 1999 

1992-
97 

1998 1999 

Renda Líquida de Juros 2.6 1.8 2.2 5.2 5.3 5.4 3.1 2.8 2.5 2.0 1.8 2.0 

Outras receitas 0.7 1.2 0.8 2.3 2.0 1.8 2.3 2.1 2.0 0.7 0.8 1.0 

Custos operacionais 1.6 2.4 2.3 5.5 5.5 5.7 4.1 3.5 3.1 1.7 1.6 1.8 

Perda com créditos 0.6 6.3 1.8 1.2 1.1 1.7 0.6 0.6 0.4 0.2 0.4 0.3 

LAIR 0.8 -5.5 -0.7 1.4 1.3 2.4 0.5 0.7 1.0 0.7 0.6 0.8 

1 Média simples da Indonésia, Coreia, Malásia, Filipinas e Tailândia. 
2 Média simples da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.  
3 Média simples da República Tcheca, Hungria e Polônia. 
4 Média simples da Alemanha, Japão e Estados Unidos. 
Fonte: Fitch-IBCA. 
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Gráfico 3 - Evolução do ROE e Custo por Ativos dos Bancos Comerciais

ROE Custo por Ativos
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Durante o período estudado, já em um ambiente de inflação controlada, a 

melhora o custo por ativos vinha sendo progressiva e ela foi acelerada nos últimos 

três anos, quando as mudanças impostas pelo governo provocaram transformações 

mais firmes por parte dos administradores dos bancos. O gráfico 3 demonstra essa 

evolução do indicador. 

O resultado mostrado na tabela 3 para receita financeira por ativos é mais uma 

manifestação das transformações que resultaram na redução do ROE. A média do 

indicador sofreu diminuição de 26% ou sete pontos percentuais entre os dois 

períodos. As receitas dos pequenos bancos foram afetadas pela competição e crises 

e já encontravam em queda quando o governo federal iniciou a política de diminuição 

dos spreads. Curiosamente, as receitas financeiras por ativos não captaram com 

muita intensidade os efeitos dessa política, continuando em queda constante como 

nos anos anteriores. O índice de eficiência operacional (IEO) mostra um retrocesso 

na tabela. Quanto maior o indicador, pior a eficiência do banco e ele cresceu 12 

pontos percentuais considerando a média dos dois períodos. A diminuição das 

receitas financeiras, denominador do índice, foi determinante nesse resultado. 

A fatia de mercado dos bancos públicos diminuiu fortemente no final da década 

de 90, passando de 64,0% em 1996 para 49,2% em 2000. A política do governo de 

incentivar a saída do setor público estadual do mercado bancário teve impacto nessa 

variação. Os anos 2000 foram marcados por um ritmo menor de redução, até 2011, 

quando a participação de mercado voltou a crescer. Isso se reflete na maior média 

dessa variável no primeiro período de estudo, com maior variância, e em um segundo 

período de menor média e mais estável. O percentual ocupado pelos grandes bancos 

privados no mercado teve comportamento oposto ao dos públicos. À medida que os 

bancos públicos reduziam sua participação, o segmento privado de maior porte 

assumia sua fatia. Os compradores dos bancos estaduais foram bancos como Itaú, 

Bradesco, Unibanco e Santander e, nesse contexto, essas privatizações são 

exemplos de transferência direta de mercado dos públicos para privados, algo 

planejado pelo governo entre as mudanças que objetivavam conferir maior solidez ao 

sistema financeiro. Durante todo o primeiro período (1996-2003), a soma da 

participação de públicos e grandes privados oscilou em torno de 95% e o restante 

ficou disperso em mais de 70 bancos. No período posterior, a fatia tomada por esses 
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segmentos cresceu para a faixa de 98%, refletindo uma mudança esperada pela 

maior concentração de mercado. Cumpre destacar que as participações de mercado 

não são diretamente comparáveis, como as demais variáveis presentes na tabela 3, 

uma vez que houve uma reclassificação do tamanho dos bancos de um período para 

o outro. Durante o mesmo período, isso não aconteceu, para não enviesar a 

regressão. Por exemplo, o banco que ultrapassou a marca de 10 bilhões de reais em 

ativos em qualquer dos anos de 1996 a 2003 foi considerado grande em todo o 

primeiro período. Porém, existem bancos que compõem a amostra de pequenos no 

primeiro período, mas que passaram a ser classificados como grandes no segundo.  

A variável dummy Dummy_Estrangeiros foi utilizada para separar o grupo de 

bancos de controle estrangeiro dos bancos de capital nacional e, assim, controlar o 

resultado pela origem do capital. Pelo aumento da média da variável, é possível 

verificar aumento relativo da quantidade de bancos estrangeiros, mesmo no estrato 

de menor porte. 

O PIB per capita apresentou crescimento real de 62,1% no período de 1996 a 

2012, o que corresponde a um aumento anual de 3,1%, apesar das crises em várias 

partes do mundo e seus efeitos na economia brasileira. É esperado que esse 

crescimento, assim como o aumento da população, tenha reflexos positivos no 

resultados dos bancos, através do aumento da demanda por serviços financeiros. 

A análise da estatística descritiva dos dados deixa clara a piora do retorno 

financeiro dos bancos pequenos nos anos mais recentes. Na próxima seção, será 

possível, através dos resultados dos modelos, estudar quais as causas dessas 

transformações.  
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4. Resultados Empíricos 

 

Nesse capítulo, os resultados de cada modelo serão apresentados. Haverá 

regressões diferentes para cada variável de performance (ROE, custo por ativo, 

receita financeira por ativo e índice de eficiência operacional). O teste que indicará se 

existe diferença dos coeficientes de participação de mercado no modelo ao longo do 

tempo permitirá a aceitação da hipótese da eficiência, da hipótese da arrogância ou 

a rejeição de ambas. A análise conjunta dos indicadores mostrará não somente a 

hipótese empiricamente dominante para explicação da consolidação, mas também de 

que forma essa hipótese se manifestou nos resultados dos bancos, se através de 

receitas ou custos. 

Por fim, testes adicionais para garantir a robustez dos resultados serão 

apresentados, e assim será possível obter informações que acabaram excluídas dos 

modelos. 

 

4.1. ROE 

 

A tabela 5 apresenta os resultados das regressões para o ROE dos bancos 

pequenos nos dois períodos de tempo. A primeira coluna de cada período de tempo 

mostra o coeficiente que indica o impacto do indicador no ROE dos bancos. No 

primeiro período, os coeficientes da participação de mercado tanto dos bancos 

públicos quanto dos grandes são positivos e significantes com confiabilidade de 1%. 

Uma maior presença de bancos públicos e grandes nacionais naquele cenário 

melhorou a lucratividade dos pequenos. A situação se alterou no segundo período, 

quando os coeficientes foram próximos de zero e não significantes. Desse modo, 

após 2003, não é possível afirmar que a variação das fatias de mercado tenha 

causado mudanças no desempenho dos menores. 

O teste principal para definir a validade das hipóteses diz respeito à diferença 

dos coeficientes ao longo do tempo. Abaixo na Tabela 5, há um quadro comparativo 

das diferenças entre os coeficientes de participação nos períodos e testes T para 

essas diferenças. Para ambos os coeficientes, as diferenças são significantes a 10% 

de confiança (bicaudal). No segundo período, o aumento da participação dos bancos 

grandes e públicos deixou de causar impactos positivos nos resultados dos bancos 
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pequenos. As diferenças são grandes economicamente e estatisticamente 

relevantes. 

Os testes de Berger, Dick at al. (2007), cuja metodologia inspirou este trabalho, 

encontraram resultados semelhantes, ainda que suas variáveis de participação de 

mercado e controle fossem próprias do mercado americano e o período fosse distinto 

(anos 80 e 90). Os autores ilustraram a relevância dos impactos do fator competição 

multiplicando essas diferenças de coeficientes encontradas na Tabela 5 pelas 

diferenças de participação observadas na tabela 3. Nos resultados da Tabela 5 

somados, os impactos das variações de fatia de mercado resultaram em diminuição 

de 11 pontos percentuais no ROE dos pequenos, quando a variação observada foi 

de 7 no período. Deste modo, o fator consolidação em destaque foi responsável 

isoladamente por uma variação maior do que a indicada na tabela 3 e seus efeitos 

foram mitigados por outras mudanças no período. 

Observam-se, então, resultados consistentes com a dominância hipótese da 

eficiência, segundo a qual os bancos pequenos sofrem com as pressões decorrentes 

da consolidação, sobre a hipótese da arrogância. O comportamento arrogante que 

leva a construção de grandes conglomerados financeiros pode ser um driver da 

consolidação, mas o resultado empírico indica que ganhos de eficiência foram os 

dominantes no processo. No passado, a expansão de grandes bancos beneficiava a 

lucratividade dos menores, através de aumento de receita, por esses bancos 

introduzirem preços mais altos no mercado ou por permitirem o crescimento dos 

pequenos em seus nichos de mercado. Fatores tecnológicos e outros próprios da 

evolução da economia brasileira, como as privatizações, em cenário de estabilização, 

foram importantes nesse contexto e acabaram por anular aqueles efeitos. 

Coeficientes muito próximos para as participações de bancos públicos e 

bancos grandes privados indicam que a hipótese da eficiência predomina em ambos 

os casos. Os efeitos de um aumento do setor público é sentido de modo semelhante 

à mais forte presença dos grandes bancos privados. 
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Tabela 5 
Regressão de Dados em Painel com Efeitos Fixos para o ROE de Pequenos Bancos Privados 

          

 Primeiro Período (1996-2003)  Segundo Período (2004-12) 

  Coeficiente Erro Padrão t P>t   Coeficiente Erro Padrão t P>t 

 
         

Market Shares          

PART_PUBLICOS 7.0618 2.4348 2.90 0.004  0.3078 2.6661 0.12 0.908 

PART_GRANDES 7.1697 2.5526 2.81 0.005  0.2465 2.5428 0.10 0.923 

Controle de demanda          

LN_PIB_PER_CAPITA 1.0776 0.3134 3.44 0.001  -1.5983 0.4942 -3.23 0.001 

LN_POP -1.1392 0.9390 -1.21 0.226  6.2292 2.1952 2.84 0.005 

Controle por banco          

DUMMY_ESTRANGEIROS 0.0474 0.0756 0.63 0.531  -0.1012 0.0802 -1.26 0.208 

LN_ATIVO -0.0138 0.0130 -1.07 0.287  -0.0038 0.0184 -0.21 0.836 

 
         

INTERCEPTO 4.7025 17.4111 0.27 0.787  -103.0873 36.9283 -2.79 0.005 

 
         

N (OBS) 591     512    

N (GRUPOS) 135     91    

 
         

Efeitos de bancos          

ρ (% DA VARIÂNCIA EXPLICADO POR 
EFEITOS IDIOSSINCRÁTICOS) 

0.6524 
    

0.3644 
   

R² COM EFEITOS FIXOS 0.0064     0.0571    
          

Diferenças dos coeficientes de Market Shares entre o primeiro e segundo períodos 

            Diferença Erro Padrão t P>t 
          

Δ PART_PUBLICOS      -6.7539 3.611 -1.87 0.062 
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Δ PART_GRANDES      -6.9232 3.603 -1.92 0.055 
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4.2. Custo por Ativo 

 

O objetivo principal das regressões com o custo por ativo como variável 

dependente é identificar o canal pelo qual a lucratividade dos bancos pequenos foi 

afetada, já que os resultados acima concluíram que o ROE deste grupo foi 

prejudicado como consequência da consolidação. A partir do teste, é possível inferir 

se o custo foi o causador da queda de desempenho ou, caso contrário, se as receitas 

diminuíram com a maior competição.  

A tabela 6, de maneira análoga à tabela 5, demonstra os coeficientes de cada 

variável no modelo, indicando o impacto da variável no custo relativo aos ativos de 

cada banco. Ao contrário do teste do ROE, se ela é positiva, a variável contribuiu para 

a piora do desempenho das instituições, através de um menor desempenho em custo. 

As variáveis de interesse, as participações de bancos públicos e de bancos grandes 

apresentaram, no primeiro período, impactos de ordem semelhante, positivos e 

significantes. O aumento das fatias de mercado dessas organizações levou a piores 

desempenhos em custo dos menores. Como nesse mesmo período a lucratividade 

tinha impacto positivo com a expansão dos grandes e públicos, temos que a receita 

gerada após essa expansão é grande o suficiente para cobrir os custos marginais 

gerados e ainda conferir ganho de rentabilidade. Esses custos marginais podem ser 

despesas financeiras, se os bancos pagaram juros maiores aos depositantantes e 

investidores, ou salários maiores a serem pagos em ambiente com mais competição 

de bancos grandes e alguns conhecidos internacionalmente, por exemplo. No 

segundo período de análise, os coeficientes de participação apresentaram resultados 

negativos e altamente significantes, ao contrário do resultado anterior. Isso significa 

que aquele efeito gerador de maiores custos pela presença dos grandes foi invertido. 

Nesse cenário, a expansão dos grandes não beneficiou os pequenos, mas introduziu 

uma competição donosa para a geração de receitas desses, o que levou suas 

administrações a procurar reduzir seus custos. Esse resultado é consistente com as 

variações dos indicadores na tabela 3. 

Na parte de baixo da Tabela 6, temos as diferenças dos coeficientes de 

interesse e o teste T. Observa-se que houve diferença negativa altamente significante 

nos coeficientes tanto dos bancos públicos e quanto dos grandes bancos privados. 

Ao longo do tempo, portanto, houve grande mudança no impacto da maior presença 
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de bancos grandes no custo dos menores, como inferido na análise dos coeficientes. 

A análise isolada desse indicador poderia ser consistente com a hipótese da 

arrogância, uma vez que, ao longo do tempo, o efeito da consolidação tem sido mais 

benéfico aos menores, fazendo seus custos diminuírem proporcionalmente aos 

ativos. No entanto, sabe-se que o efeito total na lucratividade é cada vez mais 

negativo, o que afasta a hipótese da arrogância como explicação da consolidação.  

Assim, não se pode atribuir a dominância empírica da teoria da eficiência na 

lucratividade dos bancos à maior pressão de custo nos bancos menores. Ao contrário, 

os bancos menores foram capazes de se adaptar, cortando custos no segundo 

período, para mitigar a tendência de menor lucratividade. O menor ROE está, assim, 

ligado à queda de receitas, resultado em linha com a política governamental de forçar 

menores taxas de juros bancárias, através de menores margens, ainda que essa não 

seja a única causa, uma vez que a queda de lucratividade iniciou-se anteriormente a 

ela. As pressões competitivas dos grandes sobre os pequenos bancos se manifestam 

predominantemente através de margens mais baixas. Para confirmar os resultados 

aparentemente conflitantes entre ROE e Custo por Ativos e as suas implicações, 

introduziu-se nesse trabalho os outros dois indicadores de performance não presente 

no trabalho de Berger, Dick at al. (2007): Receita Financeira por Ativos e Índice de 

Eficiência Operacional (IEO). 
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Tabela 6 
Regressão de Dados em Painel com Efeitos Fixos para o Custo/Ativos de Pequenos Bancos Privados 

          

 Primeiro Período (1996-2003)  Segundo Período (2004-12) 

  Coeficiente Erro Padrão t P>t   Coeficiente Erro Padrão t P>t 

 
         

Market Shares          

PART_PUBLICOS 6.7323 1.3344 5.05 0.000  -4.2101 1.0766 -3.91 0.000 

PART_GRANDES 7.2904 1.3936 5.23 0.000  -3.8810 1.0265 -3.78 0.000 

Controle de demanda          

LN_PIB_PER_CAPITA 0.7281 0.1732 4.20 0.000  -0.0678 0.1985 -0.34 0.733 

LN_POP -1.7057 0.5105 -3.34 0.001  -0.6720 0.8821 -0.76 0.447 

Controle por banco          

DUMMY_ESTRANGEIROS 0.0313 0.0397 0.79 0.431  0.0157 0.0361 0.43 0.665 

LN_ATIVO -0.0129 0.0074 -1.75 0.081  -0.0086 0.0074 -1.17 0.243 

 
         

INTERCEPTO 19.0384 9.5085 2.00 0.046  17.6868 14.8422 1.19 0.234 

 
         

N (OBS) 552     489    

N (GRUPOS) 134     88    

 
         

Efeitos de bancos          

ρ (% DA VARIÂNCIA EXPLICADO POR 
EFEITOS IDIOSSINCRÁTICOS) 

0.6234 
    

0.7342 
   

R² COM EFEITOS FIXOS 0.0061     0.0094    
          

Diferenças dos coeficientes de Market Shares entre o primeiro e segundo períodos 

            Diferença Erro Padrão t P>t 
          

Δ PART_PUBLICOS      -10.9424 1.715 -6.38 0.000 
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Δ PART_GRANDES      -11.1713 1.731 -6.45 0.000 
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4.3. Receita Financeira por Ativos e Índice de Eficiência Operacional 

 

A tabela 7 apresenta os resultados dos modelos para a Receita Financeira por 

Ativos (RF/A) e para o Índice de Eficiência Operacional (IEO). Interessante notar que 

o primeiro indicador tem resultados muito semelhantes ao Custo por Ativos, mostrado 

na Tabela 6, inclusive os coeficientes da regressão. O índice de correlação entre 

esses índices é muito alto, 0,742 no primeiro período e 0,625 no segundo. Conclui-

se, portanto, que os bancos pequenos têm estruturas de receitas e custos distintas 

entre si, que levam aqueles que conseguem maiores receitas com seus ativos terem 

maiores despesas financeiras e custos para manter esses ativos, suas estruturas e 

funcionários. Além disso, os dois indicadores compreendem receitas e despesas 

financeiras, respectivamente, e ao longo do tempo, essas componentes variam 

conforme os juros básicos da economia. A baixa correlação entre RF/A e o ROE 

(0,019 e 0,127 em cada período) confirma esses achados.  

O gráfico 4 mostra os bancos pequenos utilizados na regressão dividido por 

quartis de receita financeira por ativos. É possível compreender a correlação entre o 

indicador com o custo por ativos. A tendência parece ser a correlação entre dois 

indicadores cair e a de RF/A e ROE aumentar, se no novo cenário de menores 

receitas, os bancos encontrarem dificuldades para reduzirem seus custos na mesma 

proporção. O gráfico também demonstra a piora do índice de eficiência operacional 

ao longo do tempo. 
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O resultado dos coeficientes de participação das regressões para a RF/A mais 

uma vez tiveram os resultados mais significantes entre todas as variáveis testadas. 

Como esperado, após os dois modelos anteriores, no primeiro período a presença 

dos grandes e públicos fazia com que as receitas dos pequenos crescesse, resultado 

que se inverteu no período após 2003. Confirma-se a hipótese que os efeitos 

progressivamente mais deletérios da participação de grandes e públicos no ROE 

aconteceram pelo fator receita. Nos períodos mais recentes, a maior presença dos 

grandes levou os pequenos a se adaptar reduzindo custos de modo a mitigar os 

efeitos na lucratividade. 

Os resultados do IEO estão nas colunas subsequentes da tabela 7. Por sua 

fórmula, a interpretação é de que quanto menor, mais eficiente o banco, pois gasta 

menos de sua receita financeira com despesas de pessoal, outras administrativas e 

tributárias. No cenário anterior, representado no primeiro período de análise, o IEO 

melhorava por consequência de maior presença de grandes e públicos. Isso 

acontecia porque os aumentos proporcionais na receita financeira eram superiores 

àqueles nas despesas operacionais. O cenário mais recente, esse índice é maior, 

como se observa na tabela 3 e a consolidação tende a piorá-lo progressivamente, 

pelos mesmos fatores já apontados. 
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Gráfico 4 - Desempenho dos bancos por quartil de Receita Financeira por 
Ativos e período de análise

Receita Financeira por Ativo Custo por Ativo IEO ROE



47 
 

 
 

Tabela 7 

            
 Regressão de Receita Financeira por Ativos  Regressão de Índice de Eficiência Operacional (IEO) 

 Primeiro Período  Segundo Período  Primeiro Período  Segundo Período 

  Coeficiente t   Coeficiente t   Coeficiente t   Coeficiente t 

            

Market Shares            

PART_PUBLICOS 6.7387*** 5.25  -2.8539*** -2.91  -4.3159** -2.12  6.3445** 2.33 

PART_GRANDES 7.2559*** 5.37  -2.8179*** -3.01  -5.1015** -2.39  6.7664** 2.60 

Controle de demanda            

LN_PIB_PER_CAPITA 0.7025*** 4.24  -0.1499 -0.83  -0.7961*** -3.08  -0.0006 0.00 

LN_POP -1.5360*** -3.10  -0.0678 -0.08  2.3871*** 3.04  0.6434 0.29 

Controle por banco            

DUMMY_ESTRANGEIROS 0.0394 0.96  0.0148 0.45  -0.0782 -0.87  -0.0187 -0.22 

LN_ATIVO -0.0099 -1.40  -0.0105 -1.58  -0.0674*** -5.19  -0.0705*** -3.79 
            

INTERCEPTO 16.0622* 1.75  5.7887 0.43  -32.3531** -2.22  -17.6920 -0.47 
            

N (OBS) 552   479   551   410  

N (GRUPOS) 133   88   124   78  
            
Efeitos de bancos            

ρ (% DA VARIÂNCIA EXPLICADO 
POR EFEITOS IDIOSSINCRÁTICOS) 

0.6305 
  

0.7293 
  

0.7081 
  

0.6142 
 

R² COM EFEITOS FIXOS 0.0035   0.0275   0.1549   0.0852  
            

Diferenças dos coeficientes de Market Shares entre o primeiro e segundo períodos 

     RF/A   Diferença t      IEO   Diferença t 
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Δ PART_PUBLICOS    -9.5926*** -5.94     10.6604*** 3.14 

Δ PART_GRANDES    -10.0738*** -6.13     11.8679*** 3.53 
                        

Nota: Dados em painel não balanceados. Asteriscos *, ** e *** indicam diferença significante de zero com 10%, 5% e 1% de confiança, bicaudal.   
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O IEO se propõe a medir quão eficiente são as operações de um banco, porém 

ele é uma medida relativa às receitas financeiras. Quando as receitas são afetadas, 

o índice cai, indicando menor eficiência, ainda que a eficiência da administração e 

funcionários não seja causadora da menor receita, e o contrário também é válido. O 

índice é mais apropriado para análises verticais de comparação entre bancos no 

mesmo período, em especial se eles competirem nos mesmos segmentos e região 

geográfica, mas a análise entre períodos deve ser cautelosa. Em comparação com 

outras economias emergentes, os bancos latino-americanos, incluindo os brasileiros, 

têm índices de custos elevados, o que indica que existem oportunidades de ganhos 

de eficiência, porém as altas receitas historicamente compensavam esses custos em 

parte dispensáveis. A mudança para um cenário de menores juros e oportunidades 

mais escassas de ganhos financeiros podem então a princípio tornar o índice de 

eficiência mais alto, o que apenas retrata a ineficiência que já existia. 

 

4.4. Coeficientes das variáveis de controle 

 

As variáveis de controle podem demonstrar dados interessantes sobre os 

fatores que influem na performance de pequenos bancos. Os controles de demanda 

das regressões de ROE na Tabela 3 indicam que, no primeiro período, o aumento do 

PIB per capita tendia a melhorar a lucratividade dos bancos, através de um efeito 

renda, já um aumento na população não apresentou resultados estatisticamente 

significantes. Os resultados indicam que aquela relação não existe mais e a partir de 

2003, o aumento da população foi mais determinante para o aumento da lucratividade 

dos bancos, e o PIB per capita passou a ter coeficiente negativo. A Tabela 6 mostra 

que o custo respondia negativamente ao aumento da população positivamente ao 

aumento do PIB per capita. A relação não se preservou no período seguinte. 

A variável dummy que separa bancos com controle de origem estrangeira não 

apresentou resultado significante em nenhuma das simulações feitas. Pode-se 

afirmar que a origem do capital não teve relação com o desempenho dessas 

instituições. O mesmo ocorreu com a medida de ativos, que incluiu o porte do banco 

no modelo, com exceção do custo por ativos no primeiro período. Entre os bancos 

considerados pequenos, não existe diferença em performance relacionada ao 

tamanho do banco, mas havia uma economia de escala que fazia com que bancos 
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tivessem custos menores quanto maior o seu tamanho. Essas economias deixaram 

de representar resultados significativos no segundo período de análise. 

 

4.5. Controles adicionais de robustez 

 

A fim de verificar se as conclusões se mantem em diferentes cenários, foram 

conduzidas as mesmas regressões algumas vezes com algumas modificações. Os 

testes não foram cumulativos, o que significa que cada teste foi feito separadamente, 

mudando uma variável de cada vez. 

Como os denominadores dos índices testados são diferentes, o ROE é medido 

em relação ao patrimônio líquido e os Custos e a Receita Financeira foram calculados 

como percentual dos ativos, a relação entre essas medidas pode ser alterada pela 

mudança de alavancagem dos bancos. A mudança nesse fator ao longo do tempo 

poderia mudar a análise dos modelos e suas conclusões. Para tratar esse fator, foi 

incluída a variável alavancagem, medida como Patrimônio Líquido por Ativo, o que, a 

rigor seria o complemento do endividamento, o percentual de capital próprio. A 

variável não apresentou coeficiente significantemente diferente de zero, tampouco 

teve impacto relevante nos resultados das variáveis de interesse. Assim, pode-se 

afirmar que a alavancagem não apresentou impacto relevante na performance dos 

bancos pequenos. 

Outra variável que foi testada para inclusão como controle foi o índice de 

concentração Herfindahl. No entanto, ao incluir o indicador, as variáveis de interesse 

perderam significância. Isso se explica pelas altas correlações entre a participação de 

mercado dos bancos grandes e dos bancos públicos e o índice Herfindahl, ambas em 

75% no segundo período. De fato, é esperado que a concentração e a faita de 

mercado dos grandes no mercado aumentem com as mesmas transformações, como 

as fusões e aquisições. Deste modo, o índice foi retirado do modelo em favor da 

manutenção das variáveis de interesse. 
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Tabela 8 

            
 Regressão de Lucratividade (ROE)  Regressão de Custo/Ativos 

 Primeiro Período  Segundo Período  Primeiro Período  Segundo Período 

  Coeficiente t   Coeficiente t   Coeficiente t   Coeficiente t 

            

Participação de Mercado            

PART_PUBLICOS 3.2053 1.39  -8.4711*** -3.40  4.0171*** 3.22  2.7007*** 2.74 

PART_GRANDES 3.2675 1.45  -8.1673*** -3.37  3.7239*** 3.06  3.0838*** 3.22 

Controle de demanda            

LN_PIB_PER_CAPITA -1.1845** -2.33  -0.3334 -0.64  -1.1487*** -4.19  -0.3640* -1.80 

LN_POP 0.7973 1.25  0.3061 0.14  1.1669*** 3.37  0.5808 0.66 

Controle por banco            

DUMMY_ESTRANGEIROS 0.0512 0.68  -0.1084 -1.37  0.0374 0.95  0.0114 0.33 

LN_ATIVO -0.0115 -0.88  -0.0066 -0.36  -0.0096 -1.30  -0.0087 -1.21 
            

INTERCEPTO -6.6403 -0.58  5.7468 0.16  -14.4877** -2.31  -10.0454 -0.69 
            

N (OBS) 591   512   552   489  

N (GRUPOS) 135   91   134   88  
            
Efeitos de bancos            

ρ (% DA VARIÂNCIA EXPLICADO 
POR EFEITOS IDIOSSINCRÁTICOS) 

0.6496 
  

0.3669 
  

0.6298 
  

0.7381 
 

R² COM EFEITOS FIXOS 0.0129   0.0518   0.0063   0.0227  
            

Diferenças dos coeficientes de Market Shares entre o primeiro e segundo períodos 

        Diferença t         Diferença t 
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Δ PART_PUBLICOS    -11.6764*** -3.44     -1.3164 -0.83 

Δ PART_GRANDES    -11.4348*** -3.45     -0.6401 -0.41 
                        

Nota: Dados em painel não balanceados. Asteriscos *, ** e *** indicam diferença significante de zero com 10%, 5% e 1% de confiança, bicaudal.  
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Outro controle adicional foi realizar as regressões sem a defasagem de um ano 

entre as variáveis independentes e as de performance. A defasagem tem por função 

garantir que não aconteça a relação oposta de causalidade, ou seja, que o melhor 

desempenho dos pequenos leve ao aumento da participação dos grandes, pois 

refletiria um mercado mais atrativo, por exemplo. Caso os efeitos da consolidação 

forem sentidos em um período mais curto que um ano, a defasagem estaria 

impedindo o modelo de capturar o efeito real da presença dos bancos grandes e 

públicos. Com as mudanças muito rápidas na economia brasileira, o modelo sem 

defasagem é um teste importante para se criar um cenário mais completo.  

A tabela 8 apresenta os resultados dos modelos sem defasagem. O ROE no 

primeiro período reage de modo menos forte ao aumento da fatia de mercado dos 

grandes e públicos do que o modelo anterior, perdendo a significância. Já o segundo 

período, que apresentava com defasagem coeficientes próximos a zero, no novo 

modelo tem resultado muito negativo e significante. Nos anos mais recentes, a 

presença de grandes e públicos tem piorado a rentabilidade dos pequenos. A principal 

conclusão, dada pela diferença dos coeficientes se mantêm válida e mais significante. 

A hipótese da eficiência seria também aceita nesse novo modelo. As regressões para 

Custo/Ativos têm resultados diferentes do modelo anterior, em especial no segundo 

período. Não é possível identificar impactos negativos nessa relação no período após 

2003. Assim, as variações ao longo do tempo dos coeficientes de participação não 

são significantes e o fator receita foi o determinante para os efeitos negativos no ROE 

do segundo período. Essa última conclusão se mantém válida nos dois cenários. 

A separação entre os períodos também foi objeto de teste. Para isso, os dados 

foram separados em três períodos de tempo para verificar se os resultados se 

mantêm válidos: 1996-2000, 2001-2006 e 2007-2012. O menor volume de dados em 

cada período prejudicou a significância os resultados. Os coeficientes de interesse só 

foram diferentes de zero no primeiro período, e foram positivos, a exemplo do modelo 

de dois períodos. No segundo, os coeficientes foram negativos e no terceiro voltaram 

a ser positivos, mas sem significância. A diferença do segundo para o terceiro foi 

positiva e significante a 10% de confiança, o que pode indicar que a hipótese da 

arrogância explica melhor empiricamente as transformações mais recentes. Essa 

última conclusão é limitada pelo fato de os dois coeficientes serem estatisticamente 

iguais a zero. Portanto, mais testes e períodos mais longos de tempo seriam 

necessários para que a hipótese da arrogância ganhe evidências empíricas fortes, 
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como a hipótese da eficiência apresentou entre o primeiro e o segundo períodos. 

Esse exercício chamou atenção para o fato de a grande transformação da indústria 

bancária e de sua competitividade aconteceu entre o final dos anos 90 e o começo 

do novo século. 
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5. Conclusão 

 

O objetivo do trabalho foi investigar as causas que motivaram a consolidação 

bancária brasileira. Com base em no artigo de Berger, Dick at al. (2007), desenvolvido 

no mercado americano, testou-se duas teorias para explicar o que levou os grandes 

bancos privados nacionais e estrangeiros a crescerem, aumentando suas 

participações e concentrando grande parte do mercado em poucos bancos. Para 

teoria da eficiência, o progresso tecnológico melhorou o desempenho de grandes 

corporações em relação a seus concorrentes de menor porte. A teoria da arrogância, 

por outro lado, coloca o excesso de confiança dos grandes executivos como 

motivador de suas ações, que teriam como consequência perda de performance. 

As previsões das teorias testáveis empiricamente dizem respeito ao efeito em 

bancos pequenos do aumento da participação dos maiores no mercado. Foram 

separados os bancos públicos também para serem testados em separado. Enquanto 

a teoria da eficiência espera que grandes pressões competitivas sejam exercidas nos 

pequenos pela presença mais forte de bancos grandes, a teoria da arrogância prediz 

que não existam pressões competitivas e os pequenos tenham melhores resultados 

nessas condições. No caso brasileiro, a exemplo de outros países emergentes, na 

hipótese da eficiência, a tecnologia é reforçada por outros fatores que criam pressões 

competitivas: abertura ao setor estrangeiro, a iminência de crises bancárias e, a partir 

de 2011, uma política governamental voltada para diminuir as taxas bancárias.  

Foram utilizadas informações de bancos brasileiros de 1996 a 2012 com 

menos de 10 bilhões em ativos. Os dados foram divididos em dois períodos e feitas 

regressões separadas para cada variável de performance. A diferença dos 

coeficientes de participação de mercado dos grandes bancos privados e dos bancos 

públicos foi o teste de interesse para o estudo. 

Os resultados confirmam a validade da hipótese da eficiência. Durante os anos 

que sucederam o Plano Real, havia um ganho de lucratividade para os pequenos 

conforme os grandes ampliavam sua fatia no mercado. Com o passar do tempo, uma 

pressão competitiva mais intensa se colocou sobre os bancos menores e, a partir de 

então, conforme a participação dos grandes no mercado cresceu, efeitos deletérios 

sobre o desempenho financeiros destas instituições anularam o efeito que os 

beneficiava. O fator tecnológico, apontado no trabalho americano, esteve presente no 
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processo, aliado a transformações no mercado brasileiro. O componente custo foi 

testado e descartado como o causador da anulação do efeito positivo, ao contrário, 

os custos dos pequenos que antes cresciam com a entrada dos grandes passaram a 

ter que ser reduzidos. No cenário mais recente, a redução das receitas financeiras e 

obrigou os bancos a reduzir seus gastos, devido a transformações resultantes da 

consolidação bancária e a política governamental de reduzir as taxas bancárias. 

Os resultados da participação dos bancos privados grandes e dos públicos 

foram muito semelhantes. Deste modo, os efeitos são sentidos de forma igual seja 

pela expansão de um banco público ou de um conglomerado de capital privado.  

Outra conclusão importante é de que as forças de mercado atuaram 

fortemente no processo de consolidação no Brasil, se manifestando pelos resultados 

financeiros e pela pressão competitiva mais acirrada, corroborada pelos testes 

empíricos. Deste modo, o processo brasileiro passou para uma fase que não deve 

mais ser visto como uma resposta a estruturas bancárias ineficientes, mas como um 

fenômeno dirigido pelo mercado. 

  



57 
 

 
 

Bibliografia 

 

ALMEIDA, Daniel de Castro; JAYME JR, F. G. Bank Consolidation and Credit 

Concentration in Brazil. CEPAL Review (Print), v. 95, p. 157-173, 2008. 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). 50 maiores bancos e o Consolidado 

do sistema financeiro nacional’. Banco Central do Brasil, 1995-2012. Disponível em:< 

www.bc.gov.br>. Acesso em: out. 2013. 

 

BERGER, Allen N. et al. Competition from Large, Multimarket Firms and the 

Performance of Small, Single-Market Firms: Evidence from the Banking Industry. 

Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, No. 2/3, pp. 331-368. Mar. - Apr. 2007. 

 

CORAZZA, Gentil. Crise e reestruturação bancária no Brasil. UFRS, Texto 

para Discussão, 8. Porto Alegre. Dez. 2000. 

 

CUNHA, André Moreira. O BRDE e o sistema bancário brasileiro — uma 

análise comparada. Indicadores Econômicos FEE, Porto Alegre, v. 30, n. 2, p. 191-

200, set. 2002. 

 

CUNHA, André Moreira; BICHARA, Julimar da Silva. Algumas considerações 

sobre a consolidação no setor bancário brasileiro. Indicadores Econômicos FEE, 

Porto Alegre, v. 31, n. 1, p. 165-196, jun. 2003. 

 

CYSNE, Rubens Penha; COSTA, Sergio Gustavo Silveira da. Reflexos Do 

Plano Real Sobre O Sistema Bancário Brasileiro. Revista Brasileira de Economia, Rio 

de Janeiro. Jul-set. 1997 

 

DANTAS, José Alves; MEDEIROS, Otávio Ribeiro de; PAULO, Edilson. 

Relação Entre Concentração e Rentabilidade no Setor Bancário Brasileiro. R. Cont. 

Fin. – USP, São Paulo, v. 22, n. 55, p. 5-28, jan.-abr. 2011. 

 



58 
 

 
 

FARIA, João Adelino de; PAULA, Luiz Fernando de; MARINHO, Alexandre. 

Fusões E Aquisições Bancárias No Brasil: Uma Avaliação Da Eficiência Técnica E De 

Escala, IPEA, texto para discussão nº 1233, Rio de Janeiro, nov. 2006. 

 

FERREIRA, Caio Fonseca; FARINA Elizabeth M. M. Q. Concorrência e 

Performance do Setor Bancário em um Mercado Heterogêneo, EconomiA, Selecta, 

Brasília(DF), v.6, n.3, p.157–189, dez. 2005. 

 

GELOS R. G.; ROLDÓS, J.; Consolidation And Market Structure In Emerging 

Market Banking Systems. Emerging Markets Review 5, p. 39–59, 2004. 

 

HAWKINS, John; MIHALJEK, Dubravko. The Banking Industry In The 

Emerging Market Economies: Competition, Consolidation And Systemic Stability. BIS 

Papers no. 4 - Basle: BIS. Ago. 2001. 

 

LIMA, André Fernandes; CARVALHO, Luanda Maria de Fátima. O Processo 

de Concentração Bancária no Brasil de 1995 A 2005: Uma Comparação Internacional. 

Revista de Economia Mackenzie, Volume 7, n. 1, p. 148-175, São Paulo, 2009. 

 

MAIA, Geraldo Villar Sampaio. Reestruturação Bancária no Brasil: O Caso do 

Proer. 2003. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/>. Acesso em jan. 2014. 

 

MARTELLO, Alexandro. Queda do 'spread' bancário é determinação de Dilma, 

diz Tombini. G1 Economia, Brasília, 28 fev. 2012. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/>. Acesso em: nov. 2013. 

 

NEVES JÚNIOR, Idalberto José das et al. Eficiência Operacional: uma análise 

exploratória dos 50 maiores bancos brasileiros pelo ranking Bacen. In: Congresso 

USP de Controladoria e Contabilidade e Congesso Internacional de Custos, 2007, 

São Paulo e Leon (França). 7.º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e 

Congesso Internacional de Custos, 2007. 

 



59 
 

 
 

NETO, Luiz Alberto D’Ávila de; ARAÚJO, Paulo de Melo Jorge; PONCE, David 

Agustín Salazar. Competição e Concentração entre os Bancos Brasileiros, EconomiA, 

Brasília (DF), v.7, n.3, p.561–586, set/dez 2006. 

 

PAULA, Luiz Fernando de; MARQUES, Maria Beatriz L. Tendências Recentes 

da Consolidação Bancária no Brasil. Análise Econômica. Ano 24, n° 45, Porto Alegre. 

Mar. 2006. 

 

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à Econometria: Uma Abordagem 

Moderna. tradução José Antônio Moreira; revisão técnica Galo Carlos Lopez Noriega. 

4ª ed. norte-americana São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 



60 
 

 
 

Anexos 

Tabela 9 
        

 Regressão de Lucratividade (ROE) 

 Primeiro Período (96-00)  Segundo Período (01-06)  Terceiro Período (07-12) 

  Coeficiente t   Coeficiente t   Coeficiente t 

         

Market Shares         

SHARE_PUBLICOS 32.5535 4.23***  -8.7448 -1.27  4.7323 1.39 

SHARE_GRANDES 28.1478 4.31***  -10.9732 -1.27  4.3340 1.35 

Controle de demanda         

LN_PIB_PER_CAPITA 2.9342 4.41***  1.4585 1.78**  -0.6912 -1.00 

LN_POP 5.0159 2.46**  1.9385 0.72  0.6669 0.19 

Controle por banco         

DUMMY_ESTRANGEIROS 0.0834 1.13  0.0000 0.00  -0.0831 -1.08 

LN_ATIVO -0.0005 -0.03  0.0082 0.41  0.0186 0.63 
         

INTERCEPTO -152.2221 -3.12***  -41.4205 -0.85  -10.3378 -0.18 
         

N (OBS) 365   401   337  

N (GRUPOS) 116   96   77  
         

Efeitos de bancos         

ρ (% DA VARIÂNCIA EXPLICADO POR 
EFEITOS IDIOSSINCRÁTICOS) 

0.6915 
  

0.5838 
  

0.4069 
 

R² COM EFEITOS FIXOS 0.0002   0.0087   0.0693  
         

Diferenças dos coeficientes de Market Shares entre o primeiro e segundo períodos 

        Diferença t   Diferença t 

         

Δ SHARE_PUBLICOS    -41.2983 -4.00***  13.4771 1.75* 
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Δ SHARE_GRANDES    -39.1210 -3.61***  15.3072 1.66* 
                  

 

Nota: Dados em painel não balanceados. Asteriscos *, ** e *** indicam diferença significante de zero com 10%, 5% e 1% de confiança, bicaudal.
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