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RESUMO 

A motivação do trabalho surgiu dos efeitos causados pela crise imobiliária nos Estados 

Unidos em 2008, sendo a quebra do banco de investimento “Lehman Brothers” o 

estopim para uma série de eventos. No Brasil, os efeitos foram diversos, o presente 

trabalho se aprofundou nos efeitos sobre as captações, analisando se houve uma 

corrida bancária dos pequenos e médios bancos para os grandes. Este estudo foi feito 

por meio da análise de quebra estrutural baseada nos testes OLS Cusum introduzido 

por Ploberger e Kramer (1992) e Teste F por Chow (1960), bem como por meio da 

análise de dados em painel, utilizando as metodologias de análise de cluster e o 

modelo de efeitos fixos. De um modo geral, os nossos resultados demonstram que 

efetivamente ocorreu uma transferência massiva de recursos dos pequenos e médios 

bancos para os grandes. 

Palavras-chave: Crise, corrida bancária, quebra estrutural, dados em painel.  

ABSTRACT 

The main motivation has come with the global financial crisis in 2008, being the 

bankruptcy of Lehman Brothers the start of a serial of events. In Brazil, there were 

many effects, it focused on the effect upon the funding sources, it was analyzed if there 

was a bank run from the small and middle banks to the major banks. This study was 

done by means of a structural break analysis based on OLS Cusum test introduced by 

Ploberger and Kramer (1992) and the F test by Chow (1960), as well as the panel data, 

making use of the cluster analysis and the fixed-effects model. In general, our results 

show that actually occurred a massive transfer of resources from small and middles 

banks to the large ones.  

 

Keywords: Crisis, bank run, structural break, panel data.  
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1. Introdução 

 

Este trabalho tem o objetivo de estudar os efeitos da crise financeira sobre o sistema 

bancário brasileiro. Muitos estudos já foram feitos analisando o mercado norte-

americano ou os demais países latino-americanos, em relação ao Brasil temos, por 

exemplo, o trabalho do Ipea, Crise Financeira Global Mudanças Estruturais e Impactos 

sobre os Emergentes e o Brasil. Porém, o presente trabalho procura uma abordagem 

mais específica das captações do setor bancário. Em entrevista publicada pelo jornal 

Estado de São Paulo, Mário Torós, diretor de política monetária do BC na época da 

crise de 2008, revela que o Brasil viveu uma corrida bancária e, em poucos dias, R$ 

40 bilhões migraram dos pequenos e médios bancos para as grandes instituições¹. 

Neste trabalho foram coletados dados das captações dos bancos brasileiros no 

período de julho de 2006 a junho de 2011, a fim de se analisar, primeiramente, se 

houve quebra estrutural, baseada nos testes OLS Cusum e Teste F. E em um segundo 

momento, buscamos um segundo objetivo que é analisar se houve realmente uma 

corrida bancária, para isso foram realizadas regressões em dados em painel, a fim de 

se observar se o comportamento dos depósitos dos bancos é consistente com as 

hipótese de pesquisa apresentada e, assim, obter os coeficientes que explicam os 

saldos das captações dos bancos brasileiros. 

Em tempos de estresse no mercado, observa-se o fenônemo conhecido como “flight 

to quality” em que os investidores reorganizam seus portfólios para títulos menos 

arriscados, principalmente títulos de renda fixa (BEBER, BRANDT e KAVAJECZ, 

2009). No contexto deste trabalho, depósitos de bancos maiores podem ser vistos 

como menos arriscados pelos investidores, por diversos motivos: possuem melhores 

rating de crédito; são bancos de varejo, o que representa menor risco, dada a menor 

concentração tanto de empréstimos como de captações e; por fim, possuem mais 

informações publicadas no mercado. É esta a hipótese que testaremos neste trabalho. 

¹ Entrevista fornecida por Mário Torós ao jornal Estado de São Paulo em 16 nov. 2009. 
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2. Fatos Estilizados 

Para analisar o comportamento das captações dos bancos brasileiros, consideramos 

como captações os depósitos a vista, depósitos de poupança e depósitos a prazo 

durante o período de julho de 2006 a junho de 2011. A partir desses dados, 

estabelecemos dois segmentos de interesse, um com os maiores bancos e outro com 

os menores bancos. Para a definição desse critério utilizou-se o total geral do ativo e 

definiu-se quatro grupos de análise: 

• 1º grupo: 50% dos maiores bancos vs 50% dos menores bancos 

• 2º grupo: 33% dos maiores bancos vs 66% dos menores bancos 

• 3º grupo: 25% dos maiores bancos vs 75% dos menores bancos 

• 4º grupo: 10 maiores bancos vs menores bancos restantes 

O 4º grupo foi selecionado devido ao índice de concentração bancária no mercado 

brasileiro, qual seja, os 10 maiores bancos nessa amostra representam 86% do total 

dos ativos do setor. 

Abaixo segue a evolução da variação das captações calculadas em log natural, sendo 

a linha pontilhada referente aos maiores bancos e a linha contínua aos menores 

bancos. Pode-se observar que a variação ao longo do período é predominantemente 

positiva, ou seja, está acima do eixo, apresentando uma queda expressiva nos 

menores bancos a partir de setembro de 2008 até janeiro de 2009 para a maioria dos 

grupos. Está sombreado em cinza o comportamento atípico analisado. 
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Gráfico 1 – Evolução da variação das captações em log do grupo 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 2 – Evolução da variação das captações em log do grupo 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



13 
 

  

 

Gráfico 3 – Evolução da variação das captações em log do grupo 3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Gráfico 4 – Evolução da variação das captações em log do grupo 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Abaixo segue uma tabela do período destacado de setembro de 2008  a maio de 2009, 

mostrando o total das captações para os 4 grupos.  

O mês considerado como marco do início da crise é o mês da quebra do Lehman 

Brothers em setembro de 2008. A partir dessa data vemos uma queda no saldo dos 

depósitos dos menores bancos, sendo que a variação negativa acumulada de set/08 

a mar/09 é mais expressiva à medida que a proporção de maiores bancos em relação 

a menores bancos vai diminuindo. 

Pela tabela 1 percebe-se que os depósitos dos menores bancos após as sucessivas 

quedas só voltam ao mesmo patamar após 7 meses em abril/09, sendo que para o 4º 

grupo, devido à diminuição ter sido mais abrupta, só volta ao mesmo patamar no mês 

de maio/09.  

Tabela 1 – Saldo e Variação das captações em reais milhões – set/08 a mai/09 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2015 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Com o objetivo de expurgar a possibilidade de sazonalidade do período em questão 

estendeu-se a mesma análise mostrada na tabela 1 para os demais anos. Observando 

a tabela 2, temos as variações acumuladas dos mesmos meses para todos os anos 

da amostra e nota-se que apenas no período 2008/2009 houve queda nos depósitos 

dos menores bancos, enquanto nos demais anos houve apenas aumento. Já para os 

Grupo
Saldo e Variação das 
Captações em Reais 
Milhões

set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09

Saldo 
acumulado 

set/08 a 
mar/09

abr/09 mai/09

Saldo Menores Bancos 9.206 9.007 9.126 8.667 8.573 8.407 8.384 61.370 9.528 10.256

Saldo Maiores Bancos 967.699 989.294 1.006.878 1.040.382 1.036.030 1.041.596 1.041.779 7.123.658 1.042.924 1.051.412

Variação Menores Bancos -42 -199 119 -459 -94 -166 -23 -864 1.144 728

Variação Maiores Bancos 38.059 21.595 17.585 33.504 -4.352 5.566 182 112.139 1.146 8.488

Saldo Menores Bancos 22.097 22.022 21.580 20.956 20.564 20.341 20.682 148.242 22.571 23.768

Saldo Maiores Bancos 954.808 976.279 994.425 1.028.093 1.024.039 1.029.663 1.029.480 7.036.786 1.029.881 1.037.901

Variação Menores Bancos -1.466 -75 -442 -624 -392 -224 342 -2.881 1.889 1.196

Variação Maiores Bancos 39.484 21.470 18.146 33.668 -4.054 5.624 -183 114.156 401 8.020

Saldo Menores Bancos 32.799 33.022 32.791 31.253 30.653 30.258 30.931 221.706 33.439 35.292

Saldo Maiores Bancos 944.105 965.279 983.214 1.017.797 1.013.950 1.019.746 1.019.232 6.963.322 1.019.013 1.026.377

Variação Menores Bancos -1.694 223 -231 -1.538 -600 -396 673 -3.562 2.508 1.853

Variação Maiores Bancos 39.711 21.173 17.935 34.583 -3.847 5.796 -514 114.837 -218 7.363

Saldo Menores Bancos 106.138 100.602 96.732 94.082 91.861 92.269 93.949 675.633 100.034 105.987

Saldo Maiores Bancos 870.767 897.699 919.273 954.967 952.742 957.734 956.214 6.509.395 952.418 955.681

Variação Menores Bancos -2.429 -5.536 -3.870 -2.650 -2.220 408 1.680 -14.618 6.085 5.953

Variação Maiores Bancos 40.446 26.932 21.574 35.695 -2.226 4.993 -1.521 125.893 -3.796 3.263

1º

2º

3º

4º
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maiores bancos, o maior crescimento também deu-se em 2008/2009, mostrando uma 

migração dos menores para os maiores. Outro ponto a destacar é o reduzido 

crescimento no período de 2009/2010 dos saldos dos maiores bancos em relação aos 

demais períodos, evidenciando um possível retorno dos saldos aos bancos menores 

passada a fase mais turbulenta da crise. 

Tabela 2 – Saldo e Variação das captações acumulada s em reais milhões 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2015 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo
Saldo das Captações em 
reais milhões

Acumulado
set/06 a 
mar/07

Acumulado
set/07 a 
mar/08

Acumulado 
set/08 a 
mar/09

Acumulado
set/09 a 
mar/10

Acumulado 
set/10 a 
mar/11

Variação Menores Bancos 538 2.397 -864 2.113 2.862

Variação Maiores Bancos 43.766 84.791 112.139 34.838 120 .193

Variação Menores Bancos 2.452 4.184 -2.881 3.793 3.816

Variação Maiores Bancos 41.852 83.005 114.156 33.157 119 .239

Variação Menores Bancos 3.712 7.039 -3.562 4.781 3.991

Variação Maiores Bancos 40.592 80.150 114.837 32.170 119 .063

Variação Menores Bancos 9.591 14.729 -14.618 16.984 12.7 62

Variação Maiores Bancos 34.713 72.460 125.893 19.967 110 .292

1º

2º

3º

4º
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3. Hipóteses 

Pela análise observacional dos dados, temos duas hipóteses de pesquisa. 

A primeira hipótese estatística é de quebra estrutural, sendo: 

H�: Não há quebra estrutural no saldo dos menores bancos 
H�: Há quebra estrutural no saldo dos menores bancos 
 
A segunda hipótese é de migração dos menores bancos para os maiores bancos. 
 
H�: Não há migração dos menores bancos para os maiores bancos 
H�: Há migração dos menores bancos para os maiores bancos 
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4. Testes de Quebra Estrutural 

Para a interpretação das movimentações existentes nos depósitos dos bancos a partir 

de setembro de 2008, e consequente análise de mudanças significativas nos saldos, 

alguns testes foram aplicados a fim de detectar possíveis quebras estruturais. 

A quantidade de trabalhos acerca de modelos envolvendo a estimação e teste de 

quebras estruturais nos últimos 60 anos é extensa. Pierre Perron (2005) lista os 

tópicos principais abordados como métodos de estimação e inferência sobre quebras 

em uma única equação ou em múltiplas equações com ou sem restrições, testes de 

mudança estrutural quando há uma ou mais quebras entre outros.  

Para a interpretação dos dados, dois testes foram aplicados, o OLS Cusum e o Teste 

F.  

4.1. Teste OLS Cusum 

Segundo Zeileis et al (2002), o teste OLS Cusum se baseia em um modelo padrão de 

regressão linear: 

�� = ���	 + ��     (i=1,...,n)                                          (1) 

Em que o y�  é observação da variável dependente, �  representa o segmento da 

quebra estrutural e x�  é um k x 1 vetor de regressores e β é um k x 1 vetor de 

coeficientes que podem variar com o tempo. Assim, testa-se se os coeficientes 

mantêm-se constantes. 

��: 	��	�    (i=1,...,n)                                                     (2) 

Sendo a hipótese alternativa que pelo menos um coeficiente varia com o tempo. É 

possível testar também mais de uma quebra estrutural, assumindo m pontos de 

quebra, nesse caso o número de segmentos é m+1. Reescrevendo o modelo 

�� = ���	� + ��   (� = ���� + 1, … , �� , � = 1, … ,  + 1)            (3) 

Onde j são os segmentos e por convenção �� = 0 e �#$� = %. 
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O teste proposto por Krämer e Ploberger (1992) é representado pela soma cumulativa 

dos resíduos do Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

&(�)(') = 1
()√+ , �)-

(�)
�.

-��
, 0 ≤ ' ≤ 1. 

Sendo �)-
(�) = ��-���	 

O teste considera a variação máxima absoluta do &(�)(') de 0 e testa a significância 

da quebra baseado no nível de confiança estabelecido. Sendo assim, havendo a 

rejeição da primeira hipótese �� é possível estabelecer o momento z exato da quebra 

estrutural. 

4.2. Teste F 

A estatística F procura uma única mudança estrutural apresentada em um momento 

desconhecido. O primeiro teste sugerido (CHOW 1960) necessitava que o ponto 

potencial de quebra fosse conhecido. A fim de superar essa limitação, existe outro 

modelo sugerido por Chow. 

Primeiro estima-se o modelo restrito por meio de uma regressão agrupada de todo o 

período obtendo o 0112(soma do quadrado dos resíduos restrito) (WOOLDRIDGE 

2004). Então, roda-se a regressão para cada unidade de T de tempo e obtém a soma 

do quadrado dos resíduos para cada período. A soma do quadrado dos resíduos 

irrestrito é então obtido como 0113�011� + 0114 + ⋯ + 011�. 

Segue o modelo: 

6 = 0112 − 011�
011�

	
1

% − 28
 

Andrews e Ploberger (1994) sugerem alguns testes F, o utilizado no trabalho é o supF. 

9�:6 = 	 6��;�;<̅
>?@  

 
Considerando a mesma regressão (1) apresentada no item 2.1., testando o mesmo 

��, rejeita-se �� quando a estatística F fica muito grande. 
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4.3. Resultados dos Testes de Quebra Estrutural 

 

Foram realizados os testes segregando os saldos dos maiores bancos dos menores 

bancos, conforme os grupos apresentados no item 2. A tabela 3 mostra os resultados 

dos testes, para a análise das variações dos saldos em logaritmo natural. Para os 

menores bancos, apenas o grupo 4 apresentou quebra estrutural significativa para os 

dois testes, já para os demais grupos o teste F foi significativo para todos. Também o 

grupo 4 foi o único que apresentou quebra estrutura em outubro/2008 diferentemente 

dos demais grupos que apresentaram quebra em setembro/2008, fato que 

necessitaria uma investigação mais aprofundada dos dados. Conclui-se, portanto, que 

há queda das captações dos menores bancos no nível de 5% de significância, 

rejeitando-se a hipótese H�. Já para os maiores, houve duas quebras, a primeira é de 

crescimento em maio/2008 e a segunda de queda em janeiro/2010. Esperava-se que 

a subida das captações dos maiores bancos coincidisse com a queda dos menores, 

evidenciando uma migração, porém percebe-se que para os maiores bancos, a 

primeira quebra de crescimento dos depósitos acontece em maio/2008 ao invés de 

setembro/2008. Uma possível explicação é que o saldo que migrou dos menores para 

os maiores impacta bastante os menores, porém para os grandes não possui muito 

peso. Os gráficos estão representados do Apêndice A ao Apêndice P.  

Tabela 3 – Resultados dos testes de quebra estrutur al OLS Cusum e sup F para 

os 4 grupos  

 

s0 supF

1º grupo) 50% menores 1,0212 0,2479 28,374 2,53E-05 *

2º grupo) 66% menores 1,298 0,06881 112,54 2,20E-16 *

3º grupo) 75% menores 1,1587 0,1364 81,035 2,20E-16 *
4º grupo) Todos bancos 
exceto 10 maiores 1,5205 0,01963 * 114,38 2,20E-16 *

s0 supF

1º grupo) 50% maiores 1,7059 0,005934 * 319,35 2,20E-16 * mai/08 jan/10

2º grupo) 33% maiores 1,7031 0,006047 * 311,63 2,20E-16 * mai/08 jan/10

3º grupo) 25% maiores 1,6993 0,006207 * 309,55 2,20E-16 * mai/08 jan/10
4º grupo) 10 maiores 
bancos 1,6884 0,006683 * 280,79 2,20E-16 * mai/08 jan/10

* Significante a 5 porcento de nível de confiança

Menores Bancos

Maiores Bancos

Teste
OLS Cusum supF

p-valuep-value

p-value p-value

OLS Cusum supF
Teste Data da Quebra

Subida a 
partir de 

Queda a 
partir de

Data da Quebra

Queda a partir de

set/08

set/08

set/08

out/08
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5. Estratégia Empírica 

5.1. Diferenças em Diferenças (DD) 

Para a análise da hipótese apresentada no item 3, a metodologia aplicada foi a de 

Diferenças em Diferenças (DD) em dados em painel. A estimação DD (BERTRAND, 

DUFLO e MULLAINATHAN, 2003) consiste em comparar as diferenças de resultados 

de um grupo afetado em relação a um grupo não afetado por uma intervenção 

específica. Utilizou-se a estimação DD mais básica, em que se assume dois períodos 

e dois grupos, e que é válida apenas sob a premissa de que a variação dos resultados 

no tempo seriam exatamente a mesma nos dois grupos se não houvesse a 

intervenção. 

A regressão utilizando MQO é a seguinte 

A�>- =	B> + &- + CD�>- + 	E>- + F�>-, 

sendo B> e &- efeitos fixos para grupos e tempo, D�>- variáveis de controle específicas 

dos indivíduos e F�>-	o termo de erro.  

5.2. Erros de cluster 

Essa metodologia produz alguns erros de estimação, devido às características dos 

indivíduos de cada grupo. Dado a regressão (ARELLANO, 1987): 

A�- =	��-	 + F� + ��-, (t	=	1,…,T;	i	=1,…,N)	

Em que ��-  é um kx1 vetor de variáveis exógenas; F�  é um efeito não observado 

correlacionado com ��- e ��- é iid (independente e identicamente distribuido) ao longo 

dos indivíduos. A premissa de que ��- é iid é violada inúmeras vezes, gerando erros 

de cluster, em que os indivíduos dentro de um grupo são correlacionados de uma 

forma não identificada, induzindo que  ��-  seja correlacionado dentro do grupo i. 

Dessa forma, o MQO continua não viesado, porém os desvios-padrão podem estar 

errados, levando a inferências incorretas. 

5.3. Metódo de Análise de Cluster 

Na tentativa de se obter regressões com desvios-padrão mais confiáveis, evitando os 

erros de cluster. Pode-se utilizar a análise de cluster em que consiste em encontrar 

grupos de características semelhantes dentro do grupo de interesse. 

Segundo Daniel Müllner, a fórmula proposta por Lance e Williams (1967) e utilizada 

no Stata é a seguinte: 

L(E ∪ 	N, O) = 	P3L(E, O) +	PQL(N, O) + 		L(E, N) + 	R|L(E, O) −	L(N, O)| 
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Em que I e J são dois clusters unidos em um novo cluster e K qualquer outro cluster; 

	d(I, J) é a distância ou dissimilaridade entre o cluster I e J ; d(I ∪ 	J, K)	é a distância ou 

dissimilaridade entre o cluster K	e o novo cluster formado por I e J;  αY,	αZ,	β podem 

depender do número de elementos dos cluster I , J e K.  

Os clusters são formados pela aplicação da fórmula de forma recursiva sendo que a 

condição abaixo deve ser atendida: 

	

L(E, N) ≤ 	 �%\L(E, O); L(N, O)} ⇒ 	L(E, N) ≤ L(E ∪ 	N, O) 

 

5.4. Efeitos Fixos 

Outra alternativa utilizada para tentar minimizar o problema de erros de cluster foi a 

metodologia de estimação de efeitos fixos. 

Uma questão antiga feita é se trabalhadores ganham mais devido a barganha coletiva 

de um sindicato ou ganhariam mais de qualquer forma (ANGRIST e PISCHKE, 2008). 

Trazendo para o trabalho atual, seria a questão se cada um dos bancos afeta a análise 

dos resultados ou apenas o grupo de menores bancos e maiores bancos que importa. 

Assim, continuando com o exemplo, supõe-se que: 

E	(Y�a�|Aa, Xa�, t, Da�) =E	(Y�a�|Aa, Xa�, t) 

Sendo Ya� o salário em log do trabalhador � no tempo t e Da� o sindicato, podendo ser 

Y�a� ou Y�a� dependendo do sindicato. Aa é a habilidade não observada do trabalhador 

e Xa� outras variáveis que covariam com A, como idade e escolaridade. Assim temos 

a seguinte regressão: 

E	(Y�a�|Aa, Xa�, t, Da�) =α +	λ� + Aa
fγ + Xa�δ 

Como pode ser observado a variável não observada Aa aparece sem o t subscrito, ou 

seja, assume-se que é constante no tempo, evidenciando o efeito fixo. Assumindo que 

o efeito do sindicato é aditivo e constante:  

E	(Y�a�|Aa, Xa�, t, Da�) =E	(Y�a�|Aa, Xa�, t) + 	ρ 

Assim: 

E	(Y�a�|Aa, Xa�, t, Da�) =α +	λ� + ρDa� + Aa
fγ + Xa�δ 

Dessa equação temos a seguinte regressão: 

Y�a� = αa +	λ� + ρDa� + Xa�δ + εa� 

     onde 
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αa ≡ α +	Aa
fγ 

Esse é o modelo de efeitos fixos em que o αa  é o parâmetro a ser estimado que 

representado o efeito fixo do indivíduo. 

 

5.5. Dados 

Os dados das captações dos bancos brasileiros foram obtidos no site do Banco 

Central, considerando como captações os depósitos a vista, depósitos de poupança 

e depósitos a prazo durante o período de julho de 2006 a junho de 2011. Não foi 

considerado os depósitos sob aviso prévio, pois segundo à reunião ordinária do CMN 

(Conselho Monetário Nacional) em 30 de maio de 2005 esse tipo de captação passou 

a ser interrompido. Os depósitos a prazo também foram incluídos, pois o mercado 

brasileiro permite o resgate sem penalidade de multa ou juros, portanto sua liquidez 

não difere dos depósitos a vista e depósitos de poupança. Os depósitos não foram 

deflacionados neste trabalho. 

Utilizou-se os balancetes mensais na visão dos bancos e não dos conglomerados, 

com o propósito de capturar também os depósitos dos bancos menores. Para as 

fusões e aquisições o banco resultante após a fusão/aquisição é considerado como 

uma instituição única, sendo as instituições anterior ao evento eliminadas.   

5.6. Dados em Painel: Comportamento do Total de Dep ósitos 

Utilizou-se a metodologia de dados em painel para o cálculo da regressão. 

5.6.1. Variável dependente 

A variável dependente da regressão é o saldo de depósitos em log natural (lLm:�,-), 

considerando depósitos à vista, depósitos de poupança e depósitos a prazo das 

instituições financeiras. 

5.6.2. Variáveis independentes 

As variáveis independentes são divididas em blocos: 
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Tabela 4 – Variáveis independentes 

 Variável  Sigla  Descrição  Fonte  

 Tabela: Variáveis Dummies de Tamanho e Período  

 
Período antes/ após 
crise 

d_period
o 

0 para período anterior a crise, 
estabeleceu-se setembro/2008 como o 
mês do estouro da crise, e 1 para o 
período após o estouro da crise; Manual 

 Tamanho do banco 
d_taman
ho 

0 para bancos maiores e 1 para bancos 
menores Manual 

 Período x Tamanho 
d_tamxp
er 

multiplicação entre d_periodo e 
d_tamanho Manual 

 Tabela: Variáveis Fundamentalistas do Risco Específ ico dos Bancos  

 ROE v_roe lucro líquido sobre patrimônio líquido 
Banco 
Central 

 ROA v_roa lucro líquido sobre ativo total 
Banco 
Central 

 Equity v_equity patrimônio líquido sobre ativo total 
Banco 
Central 

 PDD v_PDD provisão para devedores duvidosos 
Banco 
Central 

 Tabela: Variável Macro Econômica  

 Taxa de desemprego 
txdesem
p lucro líquido sobre patrimônio líquido 

Banco 
Central 

 Tabela: Variáveis Dummy de Características Específi ca dos Bancos  

 Consolidação d_cong 
0 se o banco pertence a um 
conglomerado e 1 se banco individual 

Banco 
Central 

 Setor d_setor 0 se banco público e 1 se banco privado 
Banco 
Central 

 Nacionalidade d_naci 
0 se banco estrangeiro e 1 se banco 
nacional 

Banco 
Central 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a variável macroeconômica, considerou-se diversos índices que poderiam 

influenciar a regressão como taxa de juros selic, PIB, taxa de câmbio, INPC e taxa de 

desemprego. Porém como há uma grande correlação entre essas variáveis, a taxa de 

desemprego foi a única a ser considerada na regressão por possuir uma alta 

correlação com todas as demais variáveis, como pode ser visto na tabela 5. 
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Tabela 5 – Matriz de Correlação das variáveis macro econômicas  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.6.3. Modelo 

Para a análise em dados em painel subdividiu-se os grupos apresentados no item 2 

em alguns segmentos, conforme o tamanho dos seus ativos. Utilizaremos a 

nomenclatura apresentada no esquema 1 para as análises. 
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Esquema 1 – Grupos e seus segmentos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação aos períodos de análise dividiu-se o período total em três subperíodos. O 

2º período representa o período que engloba o estopim da crise. Na metodologia de 

Diferenças em Diferenças, a quebra do banco Lehman Brothers é a intervenção 

utilizada para analisar os dois grupos. 

• 1º período: Julho/2006 a Março/2008 

• 2º período: Abril/2008 a Fevereiro/2009 

• 3º período: Março/2009 a Junho/2011 

O modelo proposto a fim de identificar a movimentação dos depósitos dos bancos 

pequenos e médios para os bancos grandes é observada abaixo: 

lLm:�,- = 	P. L_:mo�pLp- + 	. L_qr r%ℎp� + 	R. L_qr �:mo�,-	+	εa� 

Considerando as dummies de mês e ano: 

lLm:�,- = 	P. L_:mo�pLp- + 	. L_qr r%ℎp� + 	R. L_qr �:mo�,- + t. L#ê> + v. Lwxy +	εit 

Sendo lLm:�,-  o log dos saldo dos depósitos total para o banco i	 no tempo t;	

L_:mo�pLp-	é uma dummy referente ao período; L_qr r%ℎp� é uma dummy referente 
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ao tamanho do banco (conforme explicado no item 4.6.2.). O coeficiente P representa 

quanto o saldo das captações do setor bancário após o estouro da crise variou em 

relação ao saldo antes da crise, o coeficiente  	  representa quanto o saldo das 

captações dos menores bancos variou em relação às captações dos maiores bancos 

para o período total e, por fim, o coeficiente R  mostra quanto variou o saldo das 

captações dos menores bancos em relação aos maiores após o estouro da crise. O 

sinal do coeficiente R nos dá evidências sobre o comportamento das captações, sendo 

que um sinal negativo mostra uma possível migração dos menores bancos para os 

maiores após a crise. Sendo assim, olhando para o período da crise, um sinal negativo 

para o coeficiente  R  e sendo esse estatisticamente significativo seria uma evidencia 

de uma possível migração dos menores bancos para os maiores. 
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6. Resultados 

6.1. Comportamento do Total de Depósitos 

Para testar a hipótese do item 3, foram rodadas três estimações diferentes pelo 

software Stata: 

• Regressão simples: reg ln_depositos d_tamanho d_periodo d_tamxper 

• Análise de cluster: reg ln_depositos d_tamanho d_periodo d_tamxper, 

cluster (inst) 

• Efeitos fixos: xtreg ln_depositos d_tamanho d_periodo d_tamxper, fe 

 

O primeiro grupo de análise é o representado no esquema 2. 

 

Esquema 2 – Grupo 1 e Segmento 1 e 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 6 – Regressão do grupo 1 – Segmento 1 e Segm ento 2 – Período total e 

período da crise 

 

 

Grupos

Grupo 1) (Segmento 1) 50% Menores (Segmento 2) 50% Maiores

Bancos com Menores Ativos Bancos com Maiores Ativos

Segmentos
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Pela interpretação dos resultados apresentados na tabela 6, a variável d_tamanho 

apresenta sinal negativo em todas as regressões, evidenciando queda nas captações 

dos menores bancos em relação aos maiores.  

Quando a variável independente está em log e a variável explicativa é uma dummy, 

aproximadamente, o coeficiente da dummy representa o quanto um segmento variou 

em relação ao outro, mantendo todos as demais variáveis constantes 

(WOOLDRIDGE, 2004). Por exemplo, por essa regressão, os bancos menores 

perderam 0,937 em relação aos bancos maiores no período total tanto na regressão 

simples como na análise de cluster, sendo esse movimento mais forte no período da 

crise. Para os efeitos fixos, a variável foi excluída da regressão devido colinearidade 

perfeita. A dummy d_periodo mostra um aumento geral das captações, mostrando que 

apesar da crise, as captações aumentaram no mercado brasileiro. O sinal da dummy 

d_tamxper representa uma queda das captações dos bancos menores em relação 

aos maiores após o estouro da crise, esse movimento foi igual nas metodologias, 

exceto em efeitos fixos em que o sinal é positivo no período total e negativo no período 

da crise. Na análise de cluster e em efeitos fixos no período da crise, o coeficiente é 

significativo, portanto evidenciando uma migração estatisticamente significativa dos 

menores para os maiores, rejeitando-se a segunda hipótese de pesquisa ��. 

 

Abaixo no esquema 3, estão marcados em cinza os dois segmentos do grupo 2 que 

foram analisados em seguida. 

 

Esquema 3 – Grupo 2 e Segmento 1 e 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 7 – Regressão do grupo 2 – Segmento 1 e Segm ento 3 – Período total e 

período da crise 

 

No grupo 2 a dummy d_tamanho apresentou uma queda de captações maior  que a 

do grupo 1, isso mostrando que o segmento 2 do grupo 2 teve maiores perdas de 

captações que o segmento 2 do grupo 1. A dummy d_periodo está em linha com a 

regressão da tabela 6. Por fim, a dummy d_tamxper possui sinal negativo no período 

da crise mostra a migração dos menores bancos em relação aos maiores, 

evidenciando uma migração estatisticamente significativa dos menores para os 

maiores, rejeitando-se a segunda hipótese ��. Diferentemente da regressão da tabela 

6, no período total a dummy d_tamxper possui coeficiente positivo, mostrando que 

para o período inteiro, após o estouro da crise, o saldo dos menores cresceu em 

relação aos maiores. Dado que o mesmo não ocorreu no 2º período, é possível que 

após passado o período turbulento da crise, muitos dos depósitos tenham retornado 

para os menores bancos, corroborando com o apresentado na tabela 2 do item 2. 

O próximo grupo de interesse é o grupo 3 e os segmentos 1 e 4, conforme esquema 

4. 

 

Esquema 4 – Grupo 3 e Segmento 1 e 4 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 8 – Regressão do grupo 3 – Segmento 1 e Segm ento 4 – Período total e 

período da crise 

 

Todas as dummies tiveram os sinais iguais ao da tabela 7, porém em termos 

numéricos é a regressão que apresentou a maior migração dos menores para os 

maiores. Olhando a regressão simples e a análise de cluster, a dummy d_tamxper 

para o período 2, tem o coeficiente em -1,281 sendo em termos absoluto maior que o 

da tabela 7 (-1,078) e da tabela 6 (-0,7410), isso mostra que os 25% menores bancos 

foram mais afetados com perda de captações durante a crise do que os 33% menores 

bancos e os 50% menores bancos. Vale lembrar que para a análise dos 25% menores, 

não foram considerados os 50% bancos do meio da amostra e para os 33% menores, 

não foram considerados os 33% do meio. 

Por fim, foi analisado o grupo 4. 

 

Esquema 5 – Grupo 4 e Segmento 1 e 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 9 – Regressão do grupo 4 – Período total e p eríodo da crise 

 

A dummy d_tamxper também evidencia migração estatisticamente significativa dos 

menores para os maiores, rejeitando-se a segunda hipótese �� 

6.2. Testes de Robustez 

Para uma análise mais robusta dos coeficientes da regressão, foram acrescentadas 

as variáveis fundamentalistas do risco específicos dos bancos, a variável 

macroeconômica e as variáveis dummy de características específicas dos bancos, 

conforme explicitado no item 4.6.2.. 
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Tabela 10 – Regressão Robusta do grupo 1 – Segmento  1 e Segmento 2 – 

Período total e período da crise 
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Pela tabela 10, obtemos regressões mais robustas em relação às regressões da 

tabela 6, apresentando um R² maior. Analisando o período total, na regressão simples 

e na análise de cluster, o R² aumenta de 0,004 para 0,3230 e em efeitos fixos aumenta 

de 0,012 para 0,105. Analisando o período da crise, na regressão simples e na análise 

de cluster, o R² aumenta de 0,012 para 0,34 e em efeitos fixos aumenta de 0,024 para 

0,139. A variável d_tamanho mostrou um comportamento diferente na regressão 

robusta, mostrando que no período total os bancos menores captam mais que os 

maiores, já as variáveis d_período e d_tamxper apresentaram resultados em linha 

com as regressões menos robustas. Todas as variáveis fundamentalistas apresentam 

sinais negativos tanto para o período total quando para o período da crise, sendo que 

apenas o coeficiente do ROE do período da crise nos efeitos fixos mostra uma 

inversão do sinal do coeficiente. Isso mostra que bancos com ROE, ROA, Equity e 

PDD maiores captam menos. Sobre as variáveis dummy de características dos 

bancos, o d_cong mostra que bancos que pertencem a um conglomerado captam 

mais, o d_setor mostra que bancos do setor público capta mais e, por fim, o d_naci 

mostra que bancos nacionais captam mais, principalmente no período da crise. Sobre 

esses resultados, conclui-se que manter indicadores como ROE, ROA e equity altos 

não necessariamente atrai mais captações, e que fazer parte de um conglomerado é 

muito mais atrativo para os investidores. 
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Tabela 11 – Regressão Robusta do grupo 2 – Segmento  1 e Segmento 3 – 

Período total e período da crise 
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Os resultados da regressão robusta da tabela 11 mostram R² maiores em comparação 

às regressões da tabela 7. Analisando o período total, na regressão simples e na 

análise de cluster, o R² aumenta de 0,017 para 0,3750 e em efeitos fixos aumenta de 

0,005 para 0,112. Analisando o período da crise, na regressão simples e na análise 

de cluster, o R² aumenta de 0,038 para 0,4050 e em efeitos fixos aumenta de 0,026 

para 0,15. 

Para as demais variáveis, o comportamento foi parecido com as regressões do 50 

maiores versus 50 menores da tabela 10, apenas as variáveis d_setor e d_naci 

apresentaram sinal oposto, mostrando que bancos do setor privado captaram mais 

em relação aos bancos do setor público e bancos estrangeiros captaram mais em 

relação aos bancos nacionais. 
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Tabela 12 – Regressão Robusta do grupo 3 – Segmento  1 e Segmento 4 – 

Período total e período da crise 
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Os resultados da regressão robusta da tabela 12 mostram R² maiores em comparação 

às regressões da tabela 8. Analisando o período total, na regressão simples e na 

análise de cluster, o R² aumenta de 0,039 para 0,3920 e em efeitos fixos aumenta de 

0,002 para 0,118. Analisando o período da crise, na regressão simples e na análise 

de cluster, o R² aumenta de 0,074 para 0,42 e em efeitos fixos aumenta de 0,03 para 

0,156. 

Para as demais variáveis, o comportamento foi parecido com as regressões do 50 

maiores versus 50 menores, apenas as variáveis d_cong e d _naci, mostrando que 

bancos que não pertencem a um conglomerado captaram mais e bancos estrangeiros 

captaram mais em relação aos bancos nacionais. Em relação às regressões dos 33 

maiores versus 33 menores da tabela 11, apenas as variáveis d_cong e d_setor 

apresentaram sinal oposto, mostrando que bancos do setor público captaram mais em 

relação aos bancos do setor privado. 
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Tabela 13 – Regressão Robusta do grupo 4 – Período total e período da crise 
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Os resultados da regressão robusta da tabela 13 mostram R² maiores em comparação 

às regressões da tabela 9. Analisando o período total, na regressão simples e na 

análise de cluster, o R² aumenta de 0,024 para 0,3980 e em efeitos fixos aumenta de 

0,002 para 0,1860. Analisando o período da crise, na regressão simples e na análise 

de cluster, o R² aumenta de 0,042 para 0,449 e em efeitos fixos aumenta de 0,03 para 

0,2710. 

A regressão dos 10 maiores versus 10 menores reflete a discrepância entre os 

segmentos, revelando coeficientes que podem gerar conclusões errôneas. 
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7. Conclusões 

 

Por meio das análises dos dados, assim como os testes de quebra estrutural e dados 

em painel, é possível concluir a efetiva migração das captações dos menores bancos 

para os maiores. Classificamos bancos como menores e maiores pelos ativos, e 

assim, foram criados os quatro grupos e consistentemente em todos os grupos foi 

evidenciada essa migração. Pelos testes de quebra estrutural, todos os grupos 

apresentaram quebra significativa no Teste F e no OLS Cusum apenas o 4º grupo 

apresentou quebra significativa. Em relação aos testes de dados em painel, olhando 

para os testes robustos, as regressões de análise de cluster apresentaram para todos 

os grupos queda estatisticamente significativa das captações dos menores para os 

maiores após o estouro da crise (representada pela variável d_tamxper), e em efeitos 

fixos também, exceto para o 4º grupo.  

Para trabalhos posteriores, seria interessante observar se o principal critério de 

escolha dos investidores é puramente o tamanho do banco, ou outros fatores 

influenciam sua escolha. Pelos testes de robustez, variáveis como o ROE, ROA e 

equity não mostraram nenhuma evidência que atraem mais captações, o que é 

contrassenso dado que são variáveis muito utilizadas pelos investidores e também, 

pelos próprios reguladores.  

Assim, aprofundar o estudo incluindo mais variáveis seria interessante, testando 

também, a força da disciplina de mercado no setor bancário brasileiro.  
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9. Apêndices 

9.1. APÊNDICE A - Teste OLS Cusum Bancos Menores do  Grupo 1 
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9.2. APÊNDICE B - Teste F Bancos Menores do Grupo 1  

 

9.3. APÊNDICE C - Teste OLS Cusum Bancos Menores do  Grupo 2 

 



45 
 

9.4. APÊNDICE D - Teste F Bancos Menores do Grupo 2  

 

9.5. APÊNDICE E - Teste OLS Cusum Bancos Menores do  Grupo 3 
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9.6. APÊNDICE F - Teste F Bancos Menores do Grupo 3  

 

9.7. APÊNDICE G - Teste OLS Cusum: Bancos Menores d o Grupo 4 
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9.8. APÊNDICE H - Teste F Bancos Menores do Grupo 4  

 

9.9. APÊNDICE I - Teste OLS Cusum Bancos Maiores do  Grupo 1 
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9.10. APÊNDICE J - Teste F Bancos Maiores do Grupo 1 

 

9.11. APÊNDICE K - Teste OLS Cusum: Bancos Maiores do Grupo 2 
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9.12. APÊNDICE L - Teste F Bancos Maiores do Grupo 2 

 

9.13. APÊNDICE M - Teste OLS Cusum: Bancos Maiores do Grupo 3 
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9.14. APÊNDICE N - Teste F Bancos Maiores do Grupo 3 

 

9.15. APÊNDICE O - Teste OLS Cusum: Bancos Maiores do Grupo 4 
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9.16. APÊNDICE P - Teste F Bancos Maiores do Grupo 4 

 

 

 

 

 


