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RESUMO 
 
 
Utilizando o modelo proposto por Coelho, Mello e Resende (2013), que estendeu a estrutura de 

Bresnahan e Reiss (1991) para a indústria bancária, medimos o efeito competitivo da 

propriedade pública e privada dos bancos no mercado brasileiro, com dados do ano de 2010. A 

partir da variação do número de bancos públicos e privados em mercados bancários e usando a 

renda total da população adulta para medir o tamanho do mercado, estimou-se o comportamento 

de entrada de bancos privados nesses mercados e verificou-se se tal comportamento é afetado 

ou não pela presença de bancos públicos. Identificou-se que os mercados nos quais existem 

duopólios de bancos privados são 21% maiores que os mercados nos quais existem monopólios 

de bancos privados, enquanto que os mercados nos quais existem duopólios com banco público 

e privado são menores que os mercados nos quais existem monopólios de bancos privados em 

15%. Isto pode indicar que a presença de banco privado aumenta a competição nos mercados 

bancários e que a presença de banco público a reduz. Também se verificou que a presença de 

bancos privatizados na amostra introduziu distorções nos resultados deste estudo, 

provavelmente em decorrência da natureza pública anterior, desses bancos. Os resultados 

encontrados, excluindo da amostra os municípios com bancos privatizados, sugerem que bancos 

públicos e privados competem igualmente em mercados de tamanhos semelhantes, 

diferentemente do resultado encontrado com a amostra total. 

 
 
 
Palavras-chave: setor bancário; competição entre bancos; propriedade privada e pública; efeitos 

de entrada.



 
 

ABSTRACT 
 
 
Using the model proposed by Coelho, Mello and Resende (2013), which extended the structure 

of Bresnahan and Reiss (1991) for the banking industry, we measure the competitive effect of 

public ownership and private banks in the Brazilian market, based on data from 2010. From the 

variation in the number of public and private banks in banking markets and using the total 

income of the adult population to measure the size of the market, we estimated the private bank 

entry behavior in these markets and if this behavior is affected or not by the presence of public 

banks. We identified that the markets in which there are private bank duopoly are 21% larger 

than the markets in which there are private banks monopolies, while the markets in which there 

are duopolies with public and private bank are lower than the markets in which there are 

monopolies of private banks at 15%. This may indicate that the presence of private bank 

increases competition in banking markets and that the presence public bank reduces it. We also 

found that the presence of privatized banks in the sample introduced distortions in the results 

of this study, probably due to previous public nature of these banks. The results found, 

excluding of the sample municipalities with privatized banks, suggest that public and private 

banks compete for similar sized markets, unlike the results found in the total sample. 

 
 

Keywords: banking; competition among banks; private and public property; Input effects



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço ao Prof. Dr. Klênio de Souza Barbosa pela excelente orientação que tornou possível 

esse trabalho e a FGV pela oportunidade de poder cursar o mestrado profissional de forma 

concentrada, que de outra maneira não teria sido possível atingir este objetivo. 

 

Agradeço a minha família, em especial a minha esposa Maria do Carmo e meus filhos Dayse, 

Regina e Leonardo, que sempre me apoiaram e me incentivaram durante toda essa caminhada, 

bem como aos amigos e colegas de turma que foram importantes em vários momentos deste 

desafio. 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 -  Evolução do Sistema Financeiro Nacional – 1995 a 2015 ................................ 16 

Gráfico 02 – Os 10 maiores bancos por Ativo Total em 1995 ............................................... 17 

Gráfico 03 – Estrutura de controle dos bancos em 1995 ........................................................ 18 

Gráfico 04 – Os 10 maiores bancos por Ativo Total em 2000 ............................................... 19 

Gráfico 05 – Estrutura de controle dos bancos em 2000 ........................................................ 19 

Gráfico 06 – Os 10 maiores bancos por Ativo Total em 2010 ............................................... 21 

Gráfico 07 – Estrutura de controle dos bancos em 2010 ........................................................ 21 

Gráfico 08 – Os 10 maiores bancos por Ativo Total em 2015 ............................................... 22 

Gráfico 09 – Estrutura de controle dos bancos em 2015 ........................................................ 22 

 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 – Dados dos Municípios Brasileiros – 2010 ....................................................... 27 

Tabela 02 – Dados dos Municípios, por número de agências bancárias ............................. 28 

Tabela 03 – Dados dos municípios, por número de bancos privados e públicos................. 29 

Tabela 04 – Municípios com monopólios e duopólios por regiões ..................................... 30 

Tabela 05 – Número de agências bancárias por bancos e regiões ....................................... 31 

Tabela 06 – Estimativa Probit Ordenado ............................................................................. 37 

Tabela 07 – Tamanhos mínimos de mercado por Banco ..................................................... 39 

Tabela 08 – Resumo da situação dos Bancos Comerciais Estaduais ................................... 42 

Tabela 09 – Bancos Estaduais Privatizados ......................................................................... 43 

Tabela 10 – Municípios com Bancos Privatizados, por Estado ........................................... 43 

Tabela 11 – Dados da Amostra, por municípios com e sem Bancos Privatizados .............. 44 

Tabela 12 – Dados dos Municípios, por número de agências de bancos privados e públicos 

                    Amostra Reduzida – Municípios sem Bancos Privatizados ............................ 45 

Tabela 13 – Estimativa do Probit Ordenado – Amostra Reduzida ...................................... 46 

Tabela 14 – Tamanhos Mínimos de Mercado por Banco – Amostra Reduzida .................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

BACEN Banco Central do Brasil 

SFN Sistema Financeiro Nacional 

PROER Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do SFN 

PROES Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual 

PROEF Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais 

BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento 

ESTBAN Estatística Bancária do BACEN 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

GINI Coeficiente que mede o índice de desigualdade Social 

BNB Banco do Nordeste do Brasil 

BASA Banco da Amazônia 

BB Banco do Brasil 

 

  



 
 

 
SUMÁRIO 

 
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 

2. EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - SFN .................................. 16 

3. REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................................... 24 

4. DADOS DA ESTIMAÇÃO .............................................................................................. 26 

5. ESTRATÉGIA EMPÍRICA .............................................................................................. 32 

6. RESULTADOS ................................................................................................................. 37 

7. TESTE DE ROBUSTEZ ................................................................................................... 41 

8. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 50 



 

 

 

 

 

12 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A importância dos bancos públicos em todo o mundo está caracterizada tanto pela sua 

representatividade como pela capacidade de influenciar o mercado financeiro. Os bancos 

públicos representavam cerca de 40% do total de ativos do setor bancário mundial em 1995 (La 

Porta, et al, 2002). Esta parcela é ainda maior em países em desenvolvimento (Levy-Yeyati, et 

al, 2004).  A influência dos bancos públicos no setor bancário decorre potencialmente devido 

às suas características distintas das demais instituições financeiras privadas. Esses bancos têm, 

em geral, objetivos que não estão ligados somente à maximização dos lucros (Mussacchio & 

Lazzarini, 2004). Além disto, bancos públicos têm atuado em mercados distintos e de pouco 

interesse por bancos privados e locais com pouca atividade econômica. Atuando com uma 

função objetivo diferente da maximização de lucros, esses bancos podem causar reações 

competitivas que garantam uma redução no custo da intermediação financeira, podendo induzir 

uma conduta mais competitiva no setor bancário. No entanto, a propriedade pública pode levar 

à ineficiência operacional, reduzindo o poder desses bancos como influenciadores da 

competição setorial (Bichsel, 2006; Sapienza, 2002; La Porta et al, 2002). 

No Brasil, o Sistema Financeiro Nacional passou por um processo muito forte de 

transformação e consolidação, especialmente a partir dos anos 90 com a adoção do Plano Real 

e a instituição de três importantes programas de reestruturação do setor bancário, o PROER – 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, 

o PROES – Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária 

e o PROEF – Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais1, levando a 

uma abertura do sistema financeiro ao capital externo e ampliando a presença de bancos 

privados nesse mercado.  

Este processo de reestruturação, via abertura de mercado e privatização de bancos 

públicos, ampliou a presença de bancos privados nacionais e estrangeiros no mercado bancário 

brasileiro, produzindo alterações na forma como os bancos passaram a competir nesse mercado. 

Surge então uma questão relevante: neste contexto, como os bancos privados e públicos 

competem entre si? 

Os bancos públicos podem contribuir para a competição no mercado financeiro, 

exercendo um importante papel em momentos de contração econômica (Micco & Panizza, 

2006). Esta atuação é oposta ao comportamento dos bancos privados, que em momentos de 

                                                
1 Segundo Goldfajn et. All (2003), os prejuízos do PROER foram estimads em cerca de 0,9% do PIB, os do PROES, em cerca de 5,7% do PIB e 

o saneamento pelo PROEF, em cerca de 2,1% do PIB, totalizando os três programas em cerca de 8,7% do PIB. 
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crescimento econômico expandem a oferta de crédito, e a reduzem em períodos recessivos, 

potencializando os lucros tanto em períodos de crescimento quanto de crises (Oliveira, 2006). 

Apesar dos bancos públicos tenderem a possuir menor eficiência operacional, eles estão 

expostos a oportunidades de captação de recursos de fontes mais baratas que os bancos privados 

(Matthey, 2010), notadamente no Brasil, onde os recursos públicos são preferencialmente 

movimentados nos bancos públicos. 

No estudo realizado por Coelho, Mello e Resende (2013), com dados do ano 2000 do 

mercado bancário brasileiro, foi examinado empiricamente como a presença ou entrada de um 

banco público em um mercado local afeta a competição, vis a vis a presença ou entrada de um 

banco privado. Os citados autores seguiram uma metodologia similar à utilizada por Bresnahan 

e Reiss (1991), medindo esta conduta competitiva através de seu efeito de entrada em mercados 

locais concentrados. Esta metodologia explorou a variação no número de concorrentes e no 

tamanho de mercado para determinar os seus efeitos nos lucros relativos a entrada de novos 

participantes.  

No estudo em referência, os autores encontraram que o tamanho mínimo de mercado 

por banco é maior na presença de um banco privado do que de um banco público. As estimativas 

indicaram que o tamanho mínimo de mercado necessário para sustentar um duopólio privado é 

35% maior do que aquele necessário para sustentar um monopólio privado, enquanto que este 

tamanho mínimo praticamente não é afetado em um duopólio privado-público. Os autores 

interpretam que a presença de um banco privado rival aumenta a competição, enquanto que a 

presença de um banco público tem pouco efeito competitivo nos bancos privados. 

É neste contexto que este trabalho se insere, através da aplicação da metodologia 

utilizada por Coelho, Mello e Resende (2013) para o estudo da competição bancária entre 

bancos públicos e privados, agora com dados do ano 2010. A utilização do ano de 2010 

justifica-se em função da utilização dos dados demográficos do censo de 2010 para a definição 

do tamanho do mercado, conforme a proposta metodológica preconiza.  

Portanto, a principal motivação deste trabalho está em verificar se as evidências 

encontradas por Coelho, Mello e Resende (2013), com dados do ano 2000, se mantinham ou 

não, uma década depois, considerando que neste período houve profundas mudanças no setor 

bancário e na economia do país, aliado à consolidação do processo de reestruturação do SFN, 

seguido de um expressivo crescimento desse mercado, conforme demonstraremos no próximo 

capítulo.  

As conclusões obtidas neste estudo, com os dados de 2010 foram em termos qualitativos 

semelhantes àquelas encontradas por Coelho, Mello e Resende (2013), com dados de 2000, em 
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que pese serem significativamente diferentes os valores absolutos dos tamanhos mínimos de 

mercado, para as diversas estruturas calculadas. 

Adicionalmente, considerando que no período utilizado nesses estudos ocorreu um 

significativo processo de privatização dos bancos públicos estaduais, que eram detentores de 

uma grande rede de agências bancárias na maioria dos municípios brasileiros, investigamos 

também se este fato provocava ou não alguma distorção na aplicação da metodologia proposta 

por Coelho, Mello e Resende (2013) aos dados do sistema bancário brasileiro.  

Isso porque, o processo de privatização desses bancos públicos pode ter provocado 

efeitos que afetariam os resultados obtidos nos estudos de Coelho, Mello e Resende (2013), 

considerando que, nos mercados que tinham bancos públicos que foram privatizados, o 

processo de decisão de entrada desses bancos privados não foi tão somente pelos aspectos 

econômicos desses mercados, e sim, pelas obrigações legais do próprio processo de 

privatização. Portanto, nesse contexto de mercados onde ocorreram privatizações de bancos, o 

modelo proposto por Coelho, Mello e Resende (2013) talvez não seja o mais adequado para 

avaliar a competição entre bancos públicos e privados, vez que a premissa básica do modelo 

não está totalmente atendida. 

Na realidade, os bancos públicos estaduais privatizados possuíam há época da mudança 

de controle, contratos de prestação de serviços de natureza financeira com os governos do 

estado e as prefeituras locais objetivando o pagamento do funcionalismo público, aposentados 

e pensionistas, ofertas de empréstimos consignados, centralização das arrecadações de impostos 

e taxas, pagamentos a fornecedores e credores em geral e movimentação das disponibilidades 

financeiras desses entes públicos. Em contrapartida, esses bancos eram obrigados, por esses 

contratos, a manterem uma rede de agências e postos de serviços compatível com a dimensão 

da prestação desses serviços em todo o território de sua abrangência, inclusive com unidades 

pioneiras em pequenos munícipios localizados nas regiões mais pobres do Estado. Por outro 

lado, os governos estaduais controladores desses bancos, também incentivavam a presença 

física de agências dessas instituições em praticamente todos os municípios do Estado, dentro 

da política de desenvolvimento econômico das comunidades mais pobres, nas diversas regiões 

do país, mesmo que em condições de viabilidade econômica deficitárias. 

Conforme demonstrado neste trabalho, identificou-se que, a presença de municípios na 

amostra onde haviam bancos públicos estaduais que foram privatizados, provoca uma 

expressiva distorção nos resultados do estudo empírico da estrutura de competição entre bancos 

privados e públicos, utilizando o modelo proposto por Coelho, Mello e Resende (2013).  
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Diferentemente dos resultados com a amostra total de municípios, quando excluídos os 

dados dos municípios com bancos que foram privatizados, as evidências encontradas indicam 

que o tamanho mínimo de mercado para entrada de um banco privado na presença de um banco 

público é muito semelhante ao requerido na presença de banco privado. Isso mostra que em 

mercados onde os bancos entraram exclusivamente por questões econômicas locais, e não, em 

decorrência das privatizações, os bancos públicos e privados estão competindo 

semelhantemente entre si, não exigindo tamanhos muito diferentes de mercados para estarem 

presentes. Este é um resultado importante encontrado neste trabalho. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo 2, descrevemos a evolução 

do SFN no período de 1995 e 2015; no capítulo 3, revisamos a literatura relacionada à 

competição entre bancos privados e públicos; no capítulo 4, descrevemos os dados e mostramos 

algumas estatísticas descritivas resumidas; no capítulo 5, descrevemos a estratégia empírica, 

com a metodologia que será aplicada sobre os dados da amostra; no capítulo 6, apresentamos 

os resultados da estimação e do modelo empírico; no capítulo 7, descrevemos e estimamos o 

teste de robustez do modelo; e, finalmente, no capítulo 8, apresentamos as conclusões do 

trabalho.  
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2. EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - SFN 

 

Nos últimos 20 anos, o mercado bancário no Brasil sofreu grandes transformações, com 

privatizações de bancos públicos estaduais, liquidações, fusões, aquisições e consolidações de 

instituições financeiras, além deste mercado ter experimentado um expressivo crescimento em 

seus negócios e operações. A adequada compreensão da profunda transformação que sofreu o 

SFN nesse período, constitui-se em importante elemento de estudo deste trabalho. 

O gráfico 01 mostra que a evolução dos ativos totais dos bancos nesse período foi muito 

significativa, especialmente entre os anos de 2000 e 2010, onde o crescimento foi de 139% em 

termos reais. Os Ativos Totais do SFN (principal medida de tamanho dos bancos), passou de 

R$ 2,0 trilhões em 1995 para R$ 8,1 trilhões em 2015, num crescimento de 305%, em termos 

reais, já descontado a inflação do período, medida pelo IPCA (referência de dez/2015).  

No mesmo período, o número de bancos atuando no país foi reduzido em 46%, passando 

de 248 bancos em 1995 para 134 em 2015. Já em termos de agências bancárias, o crescimento 

foi de apenas 40%, passando de 16.323 unidades em 1995 para 22.791 em 2015, segundo dados 

da estatística bancária do BACEN. Isso indica que o expressivo crescimento real de 305% que 

ocorreu nos ativos totais do SFN nesse período, não foi seguido de semelhante crescimento na 

infraestrutura física de bancos e agências operando no país, representando um enorme ganho 

de produtividade na indústria bancária brasileira. 

 

Gráfico 01 – Evolução do Sistema Financeiro Nacional – 1995 a 2015 
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Os gráficos a seguir, mostram a composição e a propriedade dos 10 maiores bancos do 

país e sua participação no total dos ativos do SFN, no período de 1995 a 2015, bem como a 

distribuição dos bancos por tipo de controle. 

Conforme mostram os gráficos 02 e 03, em 1995, de um total de 248 bancos 

participantes do SFN, os 10 maiores bancos detinham 66% do total dos ativos do sistema, na 

ordem de R$ 2,0 trilhões, em valores constantes de dez/2015. Naquele ano, antes do processo 

de privatização dos bancos públicos estaduais e do incentivo à internacionalização do SFN, 

dentre os 10 maiores bancos, três eram bancos públicos federais (BB, CAIXA e BNDES), com 

37% de participação, dois eram bancos públicos estaduais (Banespa e Banrisul), com 11% de 

participação, e, os demais cinco bancos privados, eram todos nacionais, com 18% de 

participação, não existindo bancos privados estrangeiros nesse grupo. Os 36 bancos públicos 

presentes no país, representavam 57% do ativo total do SFN, com os 30 bancos estaduais 

participando com 18% deste total dos ativos do sistema. A participação dos bancos privados 

estrangeiros era pequena, com apenas 7% desse total.  

Naquela época, o SFN passava por graves problemas solvência, solidez e capitalização, 

notadamente nos bancos públicos estaduais e nos pequenos e médios bancos privados. A 

reforma do SFN foi absolutamente necessária para reorganizar e consolidar uma nova indústria 

bancária, recém-saída de um longo período de hiperinflação, com vários planos econômicos e 

uma economia em grave crise. 

 

Gráfico 02 – Os 10 maiores bancos por Ativo Total em 1995 
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Gráfico 03 – Estrutura de controle dos bancos em 1995 

 

 

Entre 1995 e 2000, ocorreu a maior parte do processo de reestruturação e saneamento 

do SFN, através de dois grandes programas, o PROER e o PROES, o primeiro voltado para o 

setor privado e o segundo para o setor público. Por conta destes programas, a maioria dos 

bancos públicos estaduais foram privatizados, liquidados ou federalizados, e, dentre os bancos 

privados, ocorreram várias fusões, aquisições e consolidações, inclusive com a entrada de novos 

bancos privados estrangeiros.  

Em 2000, conforme mostram os gráficos 04 e 05, o número total de bancos ficou 

reduzido a 168 instituições e o ativo total do SFN cresceu apenas 27%, em termos reais, entre 

1995 e 2000. A participação dos bancos públicos caiu de 57% para 44% do ativo total do SFN, 

passando de 36 para 21 instituições públicas, sendo 11 bancos públicos federais (06 destes eram 

bancos estaduais federalizados para posterior privatização) e 10 bancos públicos estaduais (04 

destes eram apenas bancos de desenvolvimento – agências de fomento). A participação 

conjunta desses bancos públicos estaduais caiu de 18% para apenas 4% do ativo total do 

sistema. Já a participação dos bancos privados estrangeiros passou de 7% para 24%, com 

entrada de 20 novos bancos, incentivados pelas privatizações e internacionalização do SFN. Em 

2000, dentre os 10 maiores bancos do país já figuravam 02 bancos estrangeiros (Santander e 

Abn Amro) e nenhum banco público estadual.  

A participação das 10 maiores instituições aumentou de 66% para 71% do total dos 

ativos do SFN, na ordem de R$ 2,5 trilhões, em valores constantes de dez/2015. Também 

aumentou a participação percentual relativa dos maiores bancos públicos federais e dos bancos 
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privados nacionais, dentro desse grupo de maiores bancos do país. Já a participação total dos 

demais bancos na composição do SFN, caiu de 34% para 29%, aumentando a concentração do 

sistema.  

 

Gráfico 04 – Os 10 maiores bancos por Ativo Total em 2000 

 

 

Gráfico 05 – Estrutura de controle dos bancos em 2000 
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Na década seguinte, o quadro mudou significativamente, tanto pelas privatizações das 

últimas instituições públicas estaduais federalizadas, como e principalmente pela enorme 

expansão do SFN, que cresceu 139% em termos reais entre 2000 e 2010. Esse crescimento foi 

acompanhado de uma forte concentração bancária tanto no setor privado como no público. 

Os gráficos 06 e 07, acima, mostram que em 2010, os 10 maiores bancos do país 

aumentaram suas participações no SFN, passando de 71% para 87% do total dos ativos, que 

atingiu a cifra de R$ 6,0 trilhões, em valores constantes de dez/2015, aumentando bastante a 

concentração do sistema. O número total de bancos caiu de 168 para 138 instituições, sendo 

apenas 13 instituições com controle público. Dessas, cinco eram federais, sendo uma de 

desenvolvimento (BNDES) e duas de presença apenas regional (BNB e BASA). Na esfera 

estadual, ficaram apenas cinco bancos comerciais e três agências de fomento, com uma 

participação conjunta ínfima, de apenas 2% do ativo total do sistema financeiro.  

O setor privado também encolheu nesse período em termos do número de bancos, 

passando de 147 para 125 instituições. Em termos de participação no ativo total do SFN o setor 

privado aumentou apenas 2%, passando de 56% para 58% do total do sistema. Dentre os bancos 

privados, o grupo de instituições estrangeiras perdeu participação tanto em número (caiu de 53 

para 44 bancos) como em ativo total (reduziu de 24% para 18% do total do SFN). Mesmo assim, 

juntos, esses bancos superaram a expressiva cifra de R$ 1,0 trilhão de ativo total. 

A maior parte do crescimento do setor bancário nesta década ocorreu dentre os grandes 

bancos públicos e privados. As seis maiores instituições do país (três públicas e três privadas), 

passaram a deter juntas R$ 4,7 trilhões, representando 78% de todo o SFN, onde duas delas 

superaram individualmente a marca de R$ 1,0 trilhão de ativos totais (BB e Itaú - que fez a 

fusão com o Unibanco).  
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Gráfico 06 – Os 10 maiores bancos em 2010 

 

 

Gráfico 07 – Estrutura de controle dos bancos em 2010 

 

 

No período que se seguiu, entre 2010 e 2015, conforme mostram os gráficos 08 e 09 

abaixo, o crescimento do SFN foi mais moderado, de apenas 34% em termos reais, atingindo a 

cifra de R$ 8,06 trilhões de ativo total, a valores constantes de dez/2015. Com o sistema 

financeiro já mais consolidado, o quadro relativo da composição do SFN mudou pouco neste 

período. 
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Em 2015, os 10 maiores bancos aumentaram as suas participações no SFN em apenas 

1%, passando para 88% e os seis primeiros passaram a deter 80% do ativo total do sistema 

financeiro. Nesse ano, o Bradesco adquiriu a operação do HSBC no Brasil, que detinha 2% de 

participação no sistema – o processo legal somente foi aprovado em 2016, constando ainda 

separadamente as duas instituições, nas estatísticas do BACEN. Com essa operação o Bradesco 

passou para o 4º lugar no ranking dos maiores bancos, aproximando-se da CAIXA e do Itaú. 

 

Gráfico 08 – Os 10 maiores bancos em 2015 

 

 

Gráfico 09 – Estrutura de controle dos bancos em 2015 
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Nesse período, o número de bancos reduziu-se em apenas 04 instituições, todas de 

controle privado, passando para 134 bancos no SFN. Os bancos públicos federais aumentaram 

suas participações e juntos passaram a responder por 45% do ativo total do SFN, expandindo 

suas operações em 5%, cuja perda ocorreu dentre os bancos privados nacionais e estrangeiros. 

Os bancos estaduais continuaram representando apenas 2% do total do sistema.  

Do grupo dos 06 maiores bancos, a CAIXA foi a única instituição que cresceu sua 

participação percentual no SFN, passando de 9% para 15% do ativo total. Exceto o BB, que 

permaneceu com 18% de participação, os demais quatro bancos perderam participação relativa 

no período.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A teoria indica que o grau de competição de um mercado pode ser mensurado pela 

diferença entre o preço e o custo marginal de seus produtos (Lerner, 1934). No setor bancário, 

a falta de dados detalhados sobre os custos e preços envolvidos em cada produto bancário 

dificulta a utilização desta metodologia para investigar o ambiente competitivo na indústria 

bancária. 

Uma alternativa muito utilizada para o exame da competitividade entre os bancos se 

baseia na abordagem de Estrutura-Conduta-Desempenho, utilizando medidas de concentração 

como indicadores indiretos de competição, a exemplo do índice Herfindahl-Hirschman (HHI). 

A lógica por trás deste mecanismo é que uma maior concentração da indústria bancária eleva a 

lucratividade em função do exercício do poder de mercado cobrando maiores taxas nos 

empréstimos e pagando menores juros sobre as captações de depósitos bancários. Um aumento 

na concentração, normalmente está associado ao surgimento de empresas mais eficientes, mais 

competitivas. As evidências apontam para uma relação positiva entre concentração e poder de 

mercado, como mostram os estudos de Sapienza (2002), Corvoisier e Groop (2002) e Degryse 

e Ongena (2005) sobre preços cobrados em contratos de crédito e de Hannan e Prazer (2004) e 

Heitfield e Prager (2004) sobre taxas de juros paga aos depositantes. 

Mais recentemente, estudos tem tratado a estrutura de mercado como sendo resultado 

do grau de competição entre seus participantes. Aspectos relacionados com barreiras de entrada, 

questões regulatórias e existência de bancos públicos, são vistos como fatores que alteram o 

ambiente competitivo do mercado bancário. Panzar e Rosser (1987) propõem um modelo 

baseado na soma das elasticidades das receitas dos produtos em relação aos custos dos insumos. 

Quanto maior o grau de competição de um mercado, maior seria o repasse de mudanças na 

estrutura de custos para os preços dos produtos. Boone (2008) sugere a elasticidade do lucro 

em relação às mudanças no custo marginal dos bancos. Bresnahan (1982) e Lau (1982) propõem 

uma medida de competição baseada na elasticidade do produto de toda a indústria em relação 

às mudanças no produto de participantes individuais. A ideia está baseada na hipótese de que 

as escolhas de um competidor se baseiam pelas possíveis reações de seus concorrentes, pelo 

menos em curto prazo. 

Em relação à competição entre bancos públicos e privados e o papel dos bancos públicos 

no mercado bancário, há estudos que examinam a propriedade pública dos bancos e o seu 

acentuado papel na intermediação financeira. Bancos públicos ajudam a reduzir o atrito próprio 

dos intermediários financeiros. Gorton e Winton (2002) e Micco et al. (2007) comparam o 
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desempenho de bancos públicos e privados e concluem que os bancos privados são superiores 

aos públicos em lucratividade e custos gerais. La Porta et al (2002) identificam que uma maior 

participação dos bancos públicos sobre os ativos bancários está associada a um maior 

crescimento econômico posterior. Estes bancos ajudam a suavizar as flutuações do ciclo de 

negócio, tornando os empréstimos menos sensíveis aos choques macroeconômicos. 

Numa visão menos favorável, Cole (2009) identifica um componente do ciclo político 

nos bancos públicos. Khwaja e Mian (2005) viram que os bancos públicos favorecem empresas 

com conexões políticas. Carvalho (2014) descobre evidências de motivação política na 

estratégia dos empréstimos do BNDES. 

Numa visão mais otimista, o propósito dos governos em possuírem bancos apontam na 

direção de corrigir eventuais falhas de mercado e incentivar o desenvolvimento econômico. 

Neste cenário, as instituições públicas enfrentam problemas de estarem mais sujeitas a 

influência políticas.  

Outra parte da literatura examina os modelos de entrada em mercados bancários locais. 

De Juan (2008) utiliza o modelo de Bresnahan e Reiss (1991) para medir a conduta dos bancos 

no mercado espanhol. Feinberg (2008) utiliza este mesmo modelo para estudar as decisões de 

entrada de cooperativas de crédito em mercados locais americanos. O trabalho de Coelho, Mello 

e Resende (2013) está relacionado aos estudos conduzidos por Cohen e Mazzeo (2007), que 

estima um modelo de entrada endógeno em mercados bancários nos Estados Unidos, utilizando 

a metodologia de Bresnahan e Reiss (1991) para medir os efeitos da competição nos mercados 

bancários locais. Coelho, Mello e Resende (2013) focam os seus estudos nos efeitos 

competitivos dos bancos públicos em relação aos bancos privados, identificando que estes 

bancos operam com maiores lucros em relação aos de propriedade pública.  
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4. DADOS DA ESTIMAÇÃO 

 

Para este trabalho utilizamos duas bases públicas de dados. A estrutura bancária local 

em nível municipal foi obtida da Estatística Bancária (ESTBAN) do Banco Central do Brasil 

(BACEN). Os dados demográficos dos municípios foram obtidos do censo de 2010, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Da Estatística Bancária do BACEN retiramos as informações sobre as agências 

bancárias presentes em cada município do país e a propriedade desses bancos (se pública ou 

privada). Do censo 2010 do IBGE retiramos as informações demográficas e econômicas dos 

municípios brasileiros. Utilizamos informações sobre a população adulta (idade igual ou 

superior a 18 anos), renda per capita e indicadores de distribuição de renda (coeficiente GINI 

de desigualdade social).  

Na metodologia proposta por Bresnahan e Reiss (1991) e testada por Coelho, Mello e 

Resende (2013) os efeitos competitivos são mais relevantes em mercados mais concentrados. 

Assim, as cidades menores, não pertencentes às grandes regiões econômicas, como as regiões 

metropolitanas, representam melhor este conceito, permitindo uma medição mais correta do 

mercado bancário relevante.  

Em Bresnahan e Reiss (1991), as cidades da amostra foram selecionadas pelos critérios 

de tamanho populacional e distâncias entre si, excluindo aquelas próximas de grandes áreas 

metropolitas ou que faziam parte de aglomerado de cidades. Já em Coelho, Mello e Resende 

(2013), a amostra foi composta de todas as cidades que não são parte de regiões metropolitanas, 

para, similarmente a Bresnahan e Reiss (1991), selecionar os mercados relativamente mais 

concentrados – cidades menores, buscando o mercado bancário relevante para a correta 

medição dos efeitos competitivos nesses locais.  

Para a amostra deste trabalho, seguindo Coelho, Mello e Resende (2013), utilizamos as 

definições de Regiões Metropolitanas do IBGE para o ano de 2010, como referência para a 

exclusão dos municípios pertencentes a estas regiões. Segundo dados do censo de 2010, no 

Brasil existiam 5.565 municípios, com uma população total de 190.755.799 habitantes. Destes 

municípios, 617 pertenciam às 36 Regiões Metropolitanas oficiais, com 84.008.128 habitantes. 

Além dos municípios das regiões metropolitanas, excluímos 40 grandes cidades que apesar de 

oficialmente não fazerem parte de regiões metropolitanas, na prática atuam como tal, em linha 

com a estratégia de selecionar municípios menores, com um mercado mais concentrado. Todos 

estes municípios excluídos possuíam mais de 20 agências bancárias em funcionamento.  
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Conforme mostra a Tabela 01, após essa exclusão, a amostra ficou com 4.908 

municípios (88%) e com uma população total de 90.138.267 habitantes (47%), sendo a 

população adulta de 61.472.316 pessoas. Em termos de agências bancárias presentes no país, a 

amostra ficou com 7.625 unidades (39%), de um total de 19.749 presentes no país, conforme 

dados do BACEN. Quase 2/3 das agências bancárias estão localizadas em grandes cidades ou 

nas regiões metropolitanas. 

 

 

 

O tamanho do mercado local foi calculado com base na renda total de cada município 

da amostra, sendo esta obtida multiplicando a renda per capita pelo total da população adulta 

do município. Tal como em Coelho, Mello e Resende (2013), não foi utilizado a população 

como medida de tamanho do mercado local, considerando que os municípios brasileiros se 

diferenciam muito entre si em relação a distribuição de renda de sua população. Como os 

serviços bancários podem ser um bem superior, é relevante que a medida de tamanho do 

mercado local leve em consideração a renda per capita daquele local. Uma cidade com uma 

determinada população e com uma renda per capita muito baixa pode não ser um mercado 

lucrativo ao ponto de atrair a entrada de um banco privado, enquanto que outra cidade com 

população semelhante, porém com uma renda per capita mais elevada, poder vir a ser atrativa 

para esse mesmo banco privado. 

 

Regiões do País
Número de 
Municípios

Perc
Número de 
Agências 
Bancárias

Perc
População 

Total
População 

Adulta
Perc

Renda Per 
Capita Média 

(R$)

Renda Total da 
População Adulta 

(R$)
Perc

Centro-Oeste 466 8% 1.505 8% 14.058.094 9.849.781 7% 586,65 9.592.558.126 9%

Nordeste 1.794 32% 2.823 14% 53.081.950 35.813.944 27% 276,92 17.451.543.826 16%

Norte 449 8% 827 4% 15.864.454 9.897.549 7% 345,09 5.283.640.780 5%

Sudeste 1.668 30% 10.813 55% 80.364.410 58.924.550 44% 590,62 58.549.362.606 53%

Sul 1.188 21% 3.781 19% 27.386.891 19.979.807 15% 704,24 18.957.850.066 17%

Totais 5.565 100% 19.749 100% 190.755.799 134.465.631 100% 493,61 109.834.955.404 100%

Centro-Oeste 36 5% 814 7% 6.808.874 4.868.415 7% 618,57 6.248.273.750 8%

Nordeste 152 23% 1.357 11% 20.371.881 14.396.810 20% 373,77 10.628.342.541 14%

Norte 19 3% 371 3% 5.700.568 3.798.230 5% 517,23 2.888.229.932 4%

Sudeste 192 29% 7.388 61% 52.057.203 38.441.510 53% 767,76 44.465.664.987 58%

Sul 258 39% 2.194 18% 15.679.006 11.488.350 16% 767,40 12.585.305.158 16%

Totais 657 12% 12.124 61% 100.617.532 72.993.315 54% 661,05 76.815.816.368 70%

Centro-Oeste 430 9% 691 9% 7.249.220 4.981.366 8% 583,98 3.344.284.376 10%

Nordeste 1.642 33% 1.466 19% 32.710.069 21.417.134 35% 267,95 6.823.201.285 21%

Norte 430 9% 456 6% 10.163.886 6.099.319 10% 337,49 2.395.410.848 7%

Sudeste 1.476 30% 3.425 45% 28.307.207 20.483.040 33% 567,58 14.083.697.619 43%

Sul 930 19% 1.587 21% 11.707.885 8.491.457 14% 686,72 6.372.544.908 19%

Totais 4.908 88% 7.625 39% 90.138.267 61.472.316 46% 471,19 33.019.139.036 30%

Tabela 01 - Dados dos Municípios Brasileiros - 2010

Municípios do País 

Municípios excluídos da amostra

Municípios da amostra

Fontes: BACEN e IBGE/Censo 2010
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A Tabela 02, mostra algumas estatísticas descritivas das características dos municípios 

da amostra. Eles foram classificados de acordo com o número total de agências bancárias 

existentes em cada município. Neste estudo, a população adulta são as pessoas com idade igual 

ou superior a 18 anos e a renda total é a multiplicação da renda per capita pela população adulta 

de cada município. 

  

  

 

Como esperado, a população e a renda total são positivamente relacionadas ao número 

total de agências bancárias existentes no município, numa relação monotônica em ambos os 

casos. Como pode ser visto, a utilização da renda total para definir o tamanho do mercado é 

uma medida melhor do que a população do município, considerando que, percentualmente, a 

renda total varia mais que a população entre os grupos de números de bancos. Desta forma, a 

decisão de entrada no mercado será medida conjuntamente pela população e pela renda per 

capita, capturando o tamanho do mercado pela sua renda total média. 

Do total da amostra, 1.980 municípios (40%) não possuem bancos e 2.928 municípios 

(60%) possuem pelo menos uma agência de banco público ou privado. Dentre os municípios 

que possuem bancos, 56% tem até seis agências e apenas 4% acima disto. 

As diferenças entre os mercados (municípios medidos pela média da renda total da 

população adulta) com bancos públicos e privados estão apresentadas na tabela 03. Uma 

característica observada é que os mercados dos monopólios privados são menores do que os 

monopólios públicos (76% menores) e estão em menos da metade dos municípios com 

monopólios. Apesar de, em princípio, ser um fato intrigante, muito provavelmente isso é 

decorrente do processo de privatização dos bancos públicos estaduais, que estavam presentes 

em municípios pequenos, antes da mudança da propriedade para o setor privado e foram 

mantidos após esse fato.  

Número 
de 

Agências

Número de 
Municípios

%  dos 
Munic.

Média da 
População

%  de Var 
da Pop 
Média

Média da 
População 

Adulta

Média da 
Renda Per 
Capita (R$)

Média da Renda 
Total da Pop 
Adulta (R$)

%  de Var da 
Renda Total 

Média

0 1.980 40% 7.072 4.558 366,16 1.423.999
1 1.364 28% 12.729 80% 8.425 459,66 3.177.966 123%
2 585 12% 18.652 47% 12.521 535,91 5.680.087 79%
3 300 6% 25.596 37% 17.425 568,79 8.941.734 57%
4 256 5% 34.117 33% 23.569 621,65 13.190.603 48%
5 137 3% 47.882 40% 33.432 673,78 20.647.888 57%
6 81 2% 55.665 16% 39.028 721,37 26.703.695 29%

> 6 205 4% 99.417 79% 71.358 812,78 56.053.415 110%
Total 4.908 100% 18.366 12.525 471,19 6.727.616

Tabela 02 - Dados dos Municípios, por número de agências bancárias

Fontes: BACEN e IBGE/Censo 2010
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Mercados com duopólios privados são 82% maiores em média do que os com 

monopólios privados. De forma semelhante ao caso dos monopólios os mercados com 

duopólios privados são menores do que os com duopólios públicos ou públicos-privados, estes 

sendo maiores que os demais duopólios (talvez a explicação para este fato seja semelhante aos 

monopólios – ou seja, a presença anterior como bancos públicos que foram posteriormente 

privatizados).  

 

 

 

Na comparação entre mercados com duopólios e monopólios, aqueles de natureza 

privada tem uma relação entre si superior (82%) aos de natureza pública (56%), indicando que, 

nestes casos, os bancos privados exigem marcados maiores do que os públicos. Nos municípios 

com três ou mais bancos, a estatística descritiva sugere que os bancos privados estão presentes 

em mercados maiores, em todos os casos com a presença de pelo menos um banco público. 

Existem 66 municípios na amostra com presença de três bancos públicos e ausência de banco 

privado e 07 municípios com quatro bancos públicos e nenhum privado. Da análise detalhada 

da amostra, identificamos que se tratam de municípios em Estados com presença de bancos 

regionais (bancos da Amazônia e do Nordeste) e bancos estaduais (Sergipe, Pará e Espírito 

Santo), além do Banco do Brasil e Caixa, evidenciando assim o papel desenvolvimentista da 

presença destes bancos naqueles municípios. Na amostra, os municípios com três ou mais 

bancos têm pelo menos um banco público presente. 

Agências 
de Bancos 
Privados

Agências 
de Bancos 
Públicos

Total de 
Agências

Número de 
Municípios

Perc
Média da 

População

Média da 
População 

Adulta

Média da 
Renda Per 

Capita 
(R$)

Média da 
Renda Total 

da Pop Adulta 
(R$)

0 0 0 1.980 40% 7.072 4.558 366,16 1.423.999

0 1 1 956 19% 14.243 9.390 449,10 3.422.688

1 0 1 408 8% 9.183 6.163 484,40 2.604.548

0 2 2 213 4% 18.601 12.407 549,87 5.355.598

1 1 2 349 7% 19.171 12.887 523,35 5.940.811

2 0 2 23 0% 11.262 8.013 597,28 4.728.944

0 3 3 66 1% 24.977 16.841 569,15 8.471.108

1 2 3 140 3% 30.060 20.258 519,22 9.260.196

2 1 3 94 2% 19.382 13.616 642,37 8.797.867

0 4 4 7 0% 46.430 29.541 355,52 9.635.889

1 3 4 94 2% 42.661 28.731 578,11 14.378.368

2 2 4 145 3% 28.721 20.427 658,00 12.708.735

3 1 4 10 0% 23.436 16.428 690,23 11.500.990

> 4 423 9% 74.348 52.884 750,26 38.966.217

Total 4.908 100% 18.366 12.525 471,19 6.727.616

Tabela 03 - Dados dos Municípios, por número de agências de bancos privados e públicos

Fontes: BACEN e IBGE/Censo 2010
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A tabela 04 mostra a distribuição dos monopólios e duopólios por regiões do país, num 

total de 1.949 municípios, representando 40% do universo da amostra. Observa-se que, os 

monopólios públicos predominam diante dos privados, representando mais do que o dobro. A 

região Nordeste detém a maioria dos monopólios públicos (41%), seguida das regiões Sudeste 

e Sul, ambas em torno de 20% de participação. A presença pública nas regiões Sul e Sudeste 

está fortemente relacionada ao Banrisul no Sul e ao BB no Sudeste (que adquiriu a Nossa Caixa, 

em SP, em 2008). Dentre os monopólios privados, 58% está na região Sudeste, fortemente 

relacionada com o processo de privatização dos bancos estaduais (Santander adquiriu o Banespa 

e Itaú adquiriu o Banerj, bancos esses com presença em quase todos os municípios de seus 

estados). É visível a presença mais forte da propriedade privada nas regiões mais desenvolvidas, 

enquanto que a pública predomina nas regiões com menor renda per capita.  

Já dentre os duopólios, predomina o público-privado, seguido do público. A 

participação privada pura em duopólio é insignificante e majoritariamente presente no Sudeste. 

A estrutura de duopólios predomina nas regiões Sul e Sudeste, com 61% do total. A região 

Norte aparece com apenas 38 municípios (6%) e sempre com a presença pública. O duopólio 

puro privado não apareceu nas regiões Norte e Nordeste, estas de menor poder econômico. 

 

 

                
A tabela 05 mostra o número de agências bancárias da amostra por região. O total dos 

bancos públicos representou 55%, contra 45% dos bancos privados. Isso confirma o equilíbrio 

entre as presenças dos bancos públicos e privados no Brasil. 

Observa-se que, dentre os bancos públicos, o Banco do Brasil teve a maior presença, 

com 64%, seguido da Caixa, com 20% das agências. Os demais bancos públicos foram dois 

bancos federais (BNB e BASA) e 05 bancos estaduais, justamente os bancos remanescentes do 

PROES, um por região, com forte presença em seus estados. A região Sudeste teve maior 

participação dentre os bancos públicos, com 36%, seguido das regiões Nordeste e Sul, com 25% 

e 23%, respectivamente.  

 

 Privados Públicos
Centro-
Oeste

Perc Nordeste Perc Norte Perc Sudeste Perc Sul Perc

0 1 67 39% 394 67% 74 58% 225 35% 196 49% 956 49%
1 0 48 28% 65 11% 16 13% 238 37% 41 10% 408 21%
0 2 1 1% 58 10% 19 15% 40 6% 95 24% 213 11%
1 1 57 33% 75 13% 19 15% 129 20% 69 17% 349 18%
2 0 1 1% 0% 0% 19 3% 3 1% 23 1%

Total Geral 174 100% 592 100% 128 100% 651 100% 404 100% 1.949 100%
Fonte: BACEN

Perc

Tabela 04 - Municípios com monopólios e duopólios por regiões

Regiões do País
Número de Agências 

de Bancos Total 
Geral
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Já dentre os bancos privados, o Bradesco teve maior presença com 38%, seguido do Itaú 

(30%), Santander (20%) e HSBC (10%). Ao nível das regiões, a Sudeste teve a maioria dos 

bancos privados, com 56%, demonstrando a forte presença da propriedade privada nas áreas de 

maior desenvolvimento econômico. Na região sudeste, os bancos Bradesco, Itaú e Santander 

tiveram participações próximas entre si. 

 

 

 

  

NOME DO BANCO Sudeste Sul Nordeste
Centro 
Oeste

Norte Total Perc

BANCOS PÚBLICOS
BCO DO BRASIL 1.058 534 695 237 180 2.704 64%
CAIXA 377 183 194 67 45 866 20%
BCO DO ESTADO DO RS 273 273 6%
BCO DO NORDESTE 13 134 147 3%
BCO DA AMAZONIA 10 7 66 83 2%
BANCOS ESTADUAIS (*) 85 41 3 29 158 4%

Totais 1.533 990 1.074 314 320 4.231 55%
Perc. 36% 23% 25% 7% 8% 100%

BANCOS PRIVADOS
BCO BRADESCO 579 171 281 162 96 1.289 38%
BCO ITAÚ 606 244 35 125 15 1.025 30%
BCO SANTANDER 518 85 52 19 5 679 20%
BCO HSBC 137 95 14 62 20 328 10%
OUTROS BANCOS (5 bancos) 52 2 10 9 73 2%

Totais 1.892 597 392 377 136 3.394 45%
Perc. 56% 18% 12% 11% 4% 100%

Totais Gerais 3.425 1.587 1.466 691 456 7.625 100%
Perc. 45% 21% 19% 9% 6% 100%

Tabela 05 - Número de agências bancárias por bancos e regiões

Fonte: BACEN 
(*) - Bancos Estaduais: BANPARÁ(PA), BANESTES(ES), BANESE(SE), BRB(DF)
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5. ESTRATÉGIA EMPÍRICA 

 

A estratégia empírica adotada neste trabalho segue o modelo inicialmente proposto em 

Bresnahan e Reiss (1991), com as modificações do trabalho de Coelho, Mello e Resende (2013) 

para a competição no mercado bancário, entre bancos privados e públicos. 

O modelo proposto em Bresnahan e Reiss (1991) usa o tamanho do mercado e o número 

de competidores para inferir o efeito na conduta em mercados concentrados. Ele assume que os 

lucros deveriam se igualar aos custos fixos de entrada em um equilíbrio perfeito em sub-jogos 

de um jogo de entrada e depois competição2. Nesse modelo, os lucros dependem de duas 

variáveis observáveis (tamanho do mercado e número de firmas) e algumas variáveis não 

observáveis, incluindo a conduta (que queremos inferir). A lógica por trás deste modelo é que 

em mercados de tamanhos similares, se o número de firmas for diferente, devem ter diferentes 

lucros em equilíbrio. Se os fatores de demanda e de custos variáveis estão adequadamente 

apropriados, a variação no número de firmas neste mercado, pode ser atribuída a conduta. 

Assim, a entrada de uma firma rival num mercado com monopólio tem um grande impacto na 

conduta, enquanto que a entrada de uma terceira firma neste mesmo mercado o efeito não terá 

a mesma intensidade. 

A grande vantagem no modelo de Bresnahan e Reiss (1991) é que ele exige poucos 

dados observáveis, a um custo relativamente baixo, assumindo uma hipótese fraca – a livre 

entrada3. Basicamente, precisamos conhecer o tamanho do mercado e o número de firmas 

operando no mercado. 

No modelo de Bresnahan e Reiss (1991), a função lucro, tem o seguinte formato: 

 П� = 	���, 	
 	×	���,�, �, �
 −	����, �
 + 	�      (1)          onde: 

П� – é a função lucro, para N entrantes, 

���, 	
 – é a função para o tamanho do mercado, 

���,�, �, �
 – é a função dos lucros variáveis, per capita,  

����, �
 – é a função de custos fixos de entrada, e, 

  � – é uma função normal de erro, representando os lucros não observáveis. 

Y, Z e W - são vetores que descrevem o tamanho do mercado, a demanda e os 

custos per capita, respectivamente, e, λ, α, β e γ, são parâmetros da função lucro. 

 

                                                
2 Esse é um jogo em dois estágios com N jogadores (N grande). No primeiro estágio, os N entrantes potenciais decidem se entram ou não, 

incorrendo em um custo fixo CF se eles decidem entrar. No segundo estágio, os NE jogadores que entraram, jogam algum jogo de oligopólio. 
3 Livre entrada não é “sem custos”. Quer dizer que qualquer um pode entrar, implicando em assumir os custos de entrada. 
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Em Coelho, Mello e Resende (2013), a função lucro (1), do modelo Bresnahan e Reiss 

(1991), passa a ter o seguinte formato: 

 Π� = 	����, ����� , �����, �� , ��
 ,       (2) 

 
onde o lucro é uma função das variáveis observáveis: tamanho do mercado (��), número de 

bancos públicos e privados operando no mercado local, ����� e �����, respectivamente, um vetor 

(��) de variáveis que deslocam a demanda e a oferta no mercado local, e, um fator (��) que 

contém todas as variáveis não observáveis, mas que afetam o lucro no mercado local. Nesta 

especificação o vetor (��) incluirá as variáveis renda per capita e coeficiente de Gini, que 

afetam as margens de preços e custo, no mercado local. Neste modelo, espera-se que a função 

lucro (Π�), aumente com o tamanho do mercado (��) e diminua com o número de bancos 

públicos e privados no mercado local (����� e �����). 
Seguindo a definição da função lucro (2), em Coelho, Mello e Resende (2013), a forma 

funcional para o lucro a ser estimado através de uma função probit ordenada, tem o formato 

abaixo, onde o número de bancos privados é a variável dependente (endógena): 

 

� �� , ����� , �����, ��! = 	 �� × "∝$+ ∑ �∝& '�&
 + ������ + 	(���)*+,
&-. / −	∑ ��&'0�&
�)*123�)*+,

&-$     (3) 

 
Tal qual em Bresnahan e Reiss (1991), o termo entre parênteses representa os lucros per 

capita (margem preço-custo) e o termo final são os custos fixos de entrada no mercado local, 

sendo (��) o tamanho deste mercado.  

Nesta especificação (3), o número de bancos públicos ������
	é uma variável exógena, 

que afeta linearmente os lucros através do parâmetro (β); o termo (∝$) representa a presença do 

monopólio privado; o termo ('�&) representa variáveis Dummys para a presença de (m) bancos 

privados no mercado (k); Os parâmetros (∝&) representam os efeitos marginais das presenças 

dos (mth) bancos privados nos lucros; o termo (��) representa os fatores que influenciam a 

demanda e o custo, que nesta especificação serão a renda per capita e o coeficiente Gini do 

mercado local. Por fim, o termo ('0�&) tem o mesmo sentido do termo ('�&), ou seja, são 

variáveis Dummys que capturam os efeitos marginais nos custos fixos de entrada no mercado 

local, com a diferença que irão variar em função do número total de bancos públicos e privados 

(�����+ �����).  
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As variáveis Dummys ('�&), assumem os seguintes valores: 

 

'�& = 41, 67	7896:7;	<=	;7>=6	";"	@<>A=6	BC9D<E=6	>=	;7CA<E=	F0, A<6=	A=>:CáC9=  

 
As variáveis Dummys ('0�&), assumem os seguintes valores: 

 

'0�& = I1, 67	7896:7;	<=	;7>=6	";"	@<>A=6	�BC9D<E=6 + Bú@K9A=6
	>=	;7CA<E=	F0, A<6=	A=>:CáC9=  

 
Neste modelo é assumido implicitamente que há homogeneidade entre os bancos 

privados – dois bancos privados em um mesmo município têm o mesmo lucro. Esta hipótese 

garante a unicidade do número de bancos privados em equilíbrio. No referido modelo, Coelho, 

Mello e Resende (2013) não estavam interessados em medir o eventual efeito distinto de 

conduta entre os bancos privados. O principal objetivo é observar como os bancos privados e 

públicos agem diferentemente em termos de conduta. Assim, os bancos públicos são tratados 

como uma variável exógena, indicando que é desconhecido a motivação de entrada deles no 

mercado local. As hipóteses levantadas na literatura, sobre visão desenvolvimentista, decisões 

de cunho meramente político ou social, entre outras, para a decisão de entrada desses bancos 

no mercado local estão implícitas no tratamento exógeno desta variável. 

Em (1), o termo (�) resume todos os lucros que não estamos observando neste modelo. 

Para simplificar o processo de estimação, os autores assumem que (�) tem uma distribuição 

normal de probabilidade, que é distribuído de forma independente em todos os mercados e é 

independente de nossa observação. Assumem também que este erro tem média zero e variância 

constante e que cada empresa no mercado tem o mesmo erro nos lucros não observáveis. Esta 

última hipótese pressupõe que os lucros dos sucessivos entrantes no mercado diferem apenas 

através das variáveis determinísticas presentes em (1). 

Este pressuposto de que todas as empresas em um mercado têm os mesmos lucros não 

observáveis, ou sejam, a entrada de novos participantes não desestimula a competição, permite 

usar a função probit ordenada para estimar parâmetros dos limites de entrada. 

Conforme Bresnahan e Reiss (1991), no modelo proposto por Coelho, Mello e Resende 

(2013), a entrada de um banco privado no mercado (k) é um jogo de movimentos sucessivos e 

simultâneos de informações perfeitas. Todos os potenciais participantes observam a realização 

do “choque nos lucros” contidos em (�) e decidem entrar simultaneamente no mercado.  
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Este jogo tem equilíbrio múltiplos, porém o número de bancos privados (�����) é 

determinado exclusivamente pela condição: 

 � ��, ����� , ����� , ��, ��! > 0 > 	����, ����� , ����� + 1,��, ��
         (4) 

 

Ou seja, os lucros em um mercado com um banco privado não são menores do que os 

lucros em um mercado com dois bancos privados, e assim sucessivamente. Isso permite a 

construção de uma função de verossimilhança para o probit ordenado através do cálculo das 

probabilidades para cada tipo de oligopólio.  

Portanto, a probabilidade de se observar um mercado sem banco privado é dada por: 

 Pr ����� = 0! = Pr��$ < 0
 = 1 − 	Φ��Q$
 
 

Onde Φ�•
 é a distribuição normal cumulativa e �$ = �Q$ + � , que representa os lucros 

em um mercado monopolista de banco privado. 

Generalizando, a probabilidade de se observar em um mercado a presença de N bancos 

privados é dada por: 

 Pr ����� = �! = Pr���3$ < 0 < ��
 = Φ��Q�
 − Φ��Q�3$
 
 

Então, a função de verossimilhança que será estimada no probit ordenado, é dada por: 

 

∏ "ΦT�Q ���� = �����!U − ΦT�Q ���� = ����� + 1!U/��-$        (5) 

 
Os parâmetros estimados em (3) serão maximizados em (5). Os resultados da estimação 

com dados do ano de 2010 para o mercado bancário brasileiro, utilizando o modelo descrito 

neste capítulo, proposto por Coelho, Mello e Resende (2013), são apresentados no capítulo 5 

adiante. 

Com as estimativas dos parâmetros da função lucro (3), podemos calcular o tamanho 

mínimo de entrada no mercado eficiente, que comporte um dado número de bancos privados e 

públicos. Definindo este tamanho de entrada no mercado k como sendo (��V� ), onde i é o número 

de bancos privados e j é o número de bancos públicos, temos que, por definição, ��V�  soluciona 

a equação � 	��V� , ����� = W,����� = 9, ��! = 0. 
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Com os parâmetros estimados na equação (3), poderemos calcular o tamanho mínimo 

do mercado (��V� ) pela fórmula abaixo, derivada a partir das definições em (3). 

 

�X�V� = �X�)*+,,�)*12� = ∑ �Y&�)*+,3�)*12
&-$

"∑ ��Y;
 + ������ +	(Y�F
�)*+,
;=1 /																	�6
 

 
Para facilitar a comparação entre estruturas distintas de mercado, Coelho, Mello e 

Resende (2013) propõe o cálculo de um tamanho médio por banco (6�V� ) do mercado mínimo 

estimado por tipo de estrutura de mercado, conforme fórmula a seguir: 

 

6̂�)*+,,�)*12� = �X�)*+,,�)*12�
����� + �����

																	�7
 
 
Sendo,  6̂�)*+,,�)*12�   o tamanho médio do mercado k, por banco, e  �X�)*+,,�)*12�   o tamanho 

mínimo do mercado k, conforme (6). 

No próximo capítulo utilizaremos (7) para calcular os tamanhos médios mínimos, por 

banco, do mercado brasileiro de bancos públicos e privados no ano de 2010.  
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6. RESULTADOS  

 

A aplicação da especificação em (3) sobre o conjunto dos dados obtidos da amostra 

colhida junto ao BACEN e IBGE, na forma descrita em capítulo 3, foi submetida ao software 

Stata, versão14, e executada a regressão do tipo probit ordenado, que produziu os resultados 

apresentados na tabela 06. Os valores da renda total (tamanho do mercado) estão divididos por 

10], estando, portanto, em R$ milhão do ano de 2010. 
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Todos os coeficientes apresentaram os sinais esperados, conforme a metodologia 

proposta por Bresnahan e Reiss (1991) e Coelho, Mello e Resende (2013) e foram 

estatisticamente significativos, a 99% de significância.  

A coluna de coeficientes “modelo base”, mostra os resultados do modelo (3) sem os 

elementos do vetor de demanda (renda per capita e coeficiente Gini). Na coluna de coeficientes 

“modelo com demanda”, os citados elementos são introduzidos na regressão. Todos os 

coeficientes das duas colunas são similares, exceto pela sensibilidade das variáveis ligadas à 

demanda.  

O parâmetro (∝$
 representa a presença do monopólio privado e se mostrou mais 

sensível ao vetor de demanda. Os parâmetros (∝.…_), que representam o efeito marginal da 

entrada de mais um banco privado no mercado, são todos negativos, significando que mais 

bancos privados em um mercado de um determinado tamanho produzem menos lucros, em linha 

com os modelos de oligopólios. O valor absoluto destes parâmetros diminuiu do segundo para 

o terceiro, aumentou do terceiro para o quarto e voltou a diminuir do quarto para o quinto, 

porém com variações muito pequenas. Em valor absoluto é esperado que estes parâmetros 

diminuam na medida que o número de bancos privados aumente, pela existência de mais 

competidores no mercado, o que no geral ocorreu.  

Os parâmetros (�$…_), representam os custos fixos de entrada dos competidores. Estes 

parâmetros foram todos positivos e crescentes, na medida que aumenta o número de 

competidores, o que de fato está de acordo com a especificação, considerando que, em um 

mercado local é esperado que os custos de instalação (recrutamento, marketing, etc) aumentem 

na medida que a competição cresça. 

O parâmetro (�) representa o efeito da presença dos bancos públicos. O coeficiente 

negativo significa que a sua presença no mercado provoca uma diminuição dos lucros do setor, 

sugerindo que isso aumenta a competição. Contudo, o seu valor absoluto foi pequeno e inferior 

a todos os parâmetros relativos à presença dos bancos privados (os ∝.…_). Isso indica que o 

efeito de diminuição nos lucros pela presença de bancos públicos é inferior ao causado pela 

presença de bancos privados.  

Os coeficientes dos parâmetros da renda per capta e do coeficiente de Gini, também 

estão de acordo com a especificação. Os lucros aumentam em mercados com uma maior renda 

per capita e diminuem em mercados com baixa distribuição de renda (coeficiente de Gini mede 

a distribuição de renda, dentre outros aspectos – quanto menor for, maior é a desigualdade de 

renda no local).  
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Com as estimativas dos parâmetros da função lucro (3), da coluna de coeficientes com 

os controles de demanda, calculamos o tamanho mínimo do mercado eficiente, conforme 

verifica-se em (6) e (7), para as diferentes estruturas de mercado (combinações das presenças 

de bancos privados e públicos). 

Como a renda total do mercado (medida de tamanho) foi dividida por 10] para facilitar 

a apresentação dos coeficientes, os números da tabela 07 precisam ser multiplicados por um 

milhão de reais do ano de 2010 para ter a significância adequada. Assim, no caso do monopólio 

privado (6$,`) o fator foi de 9,75, o que significa que vale R$ 9,75 milhões, em valores de 2010. 

 

 

 

Pelos dados apresentados, o tamanho mínimo de um mercado, por banco, para 

comportar um duopólio privado é 21% maior que o do monopólio privado (6.,` � 11,84 e 

6$,` � 9,75). Por outro lado, o tamanho mínimo do mesmo mercado, por banco, para suportar 

um duopólio privado-público (6$,$ � 8,31) é menor que o duopólio privado em -30%. Além 

disso, é também inferior ao próprio monopólio privado em -15% (8,31 / 9,75). Isso está em 

linha com os coeficientes estimados da tabela 06, onde a presença do banco público reduz o 

lucro do setor, requerendo um mercado potencial menor. O que também significa que o aumento 
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no número dos bancos públicos possui um efeito menor nos lucros dos bancos privados, quando 

comparado com o efeito da presença de outros bancos privados.  

Assim, a presença de bancos públicos no mercado local reduz o potencial tamanho 

mínimo requerido para esse mercado quando da entrada de novos bancos privados e assim 

continuamente. Quando comparamos os mercados com o mesmo número total de bancos 

(públicos mais privados), em todos os casos, os tamanhos mínimos vão sistematicamente 

decrescendo na medida em que aumenta a presença de bancos públicos. Pensando de forma 

inversa, esses números também sugerem que a presença de bancos privados no mercado induz 

a uma competição mais forte (lucros maiores) do que a entrada de bancos públicos.  

Um mercado com três bancos privados e nenhum público (6f,`) é maior do que um 

mercado também com três bancos no total e ao menos um deles é público (6.,$ e  6$,.). Na 

medida que aumenta o número de bancos públicos, diminui o tamanho mínimo necessário do 

mercado (6.,$ >  6$,.). 

A constatação acima, também pode significar que os bancos públicos em um mercado 

local, possuem um perfil de clientes com menor rentabilidade, clientes estes que não interessam 

muito aos bancos privados, deixando-os mais livres para atuarem junto aos clientes mais 

rentáveis, em condições de infraestrutura de melhor atendimento. Isso encontra evidência na 

realidade da atuação da grande maioria dos bancos públicos, especialmente os de propriedade 

estadual ou regional. 

A presença adicional de um banco público ou privado em qualquer estrutura de mercado 

sempre requer um tamanho maior de mercado por banco, exceto no caso de monopólio privado 

para o duopólio privado-público. Em todos os casos, a entrada adicional de um banco privado 

requer um tamanho de mercado por banco percentualmente superior do que a entrada de um 

banco público. Por exemplo, o caso de um mercado com estrutura de três bancos (6.,$ = 12,84) 

requer um tamanho por banco maior em +8% do que de um mercado com duopólio privado 

(6.,` = 11,84), ou maior em +55% do que o duopólio privado-público (6$,$ = 8,31), sendo esta 

última comparação superior percentualmente em relação à anterior, devido ser a entrada de um 

banco privado. As estruturas com quatro bancos, mostraram-se percentualmente mais 

superiores do que aquelas com três bancos, principalmente onde tem um número maior de 

bancos privados. 
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7. TESTE DE ROBUSTEZ  

 

Conforme apresentado no capítulo 5 e estimado neste trabalho, o modelo (3) proposto 

por Coelho, Mello e Resende (2013), adaptado do modelo de Bresnahan e Reiss (1991), assume 

que a decisão de entrada de bancos privados no mercado local depende exclusivamente de 

fatores econômicos locais (tamanho do mercado) e do número de bancos presentes naquele 

mercado (bancos públicos e privados).  

Porém, como descrito no capítulo 2, no período utilizado nos citados estudos ocorreu 

no mercado bancário brasileiro um significativo processo de privatização dos bancos públicos 

estaduais, que eram detentores de uma abrangente rede de agências na maioria dos municípios 

brasileiros. Esse fato fez com que os bancos privados adquirentes dos bancos públicos, 

assumissem uma ampla rede de agências existentes, independentemente dos aspectos locais de 

viabilidade econômica, e sim, pelas obrigações legais do processo de privatização4. Assim, 

mesmo que ao nível local não houvesse viabilidade para presença do banco privado, a obrigação 

legal, decorrente do processo de privatização, impunha a sua permanência naquele município 

em benefício do processo global, violando uma premissa básica do modelo proposto por 

Coelho, Mello e Resende (2013).  

Portanto, para investigar se esse fato provoca alguma distorção nos resultados do 

modelo proposto, foi retirado da amostra os municípios que tinham bancos que foram 

privatizados, ou seja, cuja entrada de bancos privados não se deveu exclusivamente pelos 

aspectos econômicos locais. Obviamente, a retirada desses municípios da amostra também está 

retirando alguns bancos cuja presença se deu pelas questões econômicas locais, porém, é certo 

que, a amostra resultante contém exclusivamente bancos privados cuja decisão de entrada mais 

provável foi pelos aspectos locais, atendendo à premissa do modelo.  

A estratégia adotada neste teste de robustez do modelo foi de processar novamente a 

mesma estimação, agora com a amostra reduzida, e avaliar se haveria ou não mudanças 

significativas nos resultados encontrados anteriormente, com a amostra completa. 

Para fazer a redução da amostra, foi necessária uma ampla pesquisa sobre todos os 

eventos de privatização de bancos públicos no país, notadamente dos bancos comerciais 

estaduais, para a identificação de quais municípios esses bancos privatizados tinham agências, 

                                                
4 Os bancos públicos estaduais privatizados possuíam há época da venda do controle, contratos de prestação de serviços de natureza 

financeira com os governos do estado e as prefeituras locais, onde tinham obrigações diversas, dentre outras, a de manterem uma rede de 

agências e postos de serviços compatível com a dimensão da prestação desses serviços em todo o território de sua abrangência. Essas 

obrigações foram assumidas pelo banco adquirente, por força de previsão nos editais de privatização. Ver BACEN (2016) Edital de Venda do 

BEA, BACEN (2016) Edital de Venda do BEC, BACEN (2016) Edital de Venda do BEG, BACEN (2016) Edital de Venda do BEM. 
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anteriores ao momento das suas alienações. Um resumo desta pesquisa histórica sobre o tema, 

especialmente em BACEN (2016) Instituições Privatizadas e SALVIANO JUNIOR, Cleofas 

(2004), é apresentado na Tabela 08.  

 

Tabela 08 - Resumo da situação dos Bancos Comerciais Estaduais

UF Nome dos Bancos
Bancos 

Adquirentes
Data da Alienação 

ou Liquidação
Situação

AC Banacre 12/07/1999 Liquidado
AL Produban 22/07/1997 Liquidado
AM Bea Bradesco 24/01/2002 Privatizado
AP Banap 28/07/1999 Liquidado
BA Baneb Bradesco 22/06/1999 Privatizado
CE Bec Bradesco 21/12/2005 Privatizado
DF Brb Mantido Estadual
ES Banestes Mantido Estadual
GO Beg Itaú 04/12/2001 Privatizado
MA Bem Bradesco 10/02/2004 Privatizado
MG Credireal Bradesco 07/08/1997 Privatizado
MG Bemge Itaú 14/09/1998 Privatizado
MT Bemat 28/01/1998 Liquidado
PA Banpará Mantido Estadual
PB Paraiban Abn/Amro Real 08/11/2001 Privatizado
PE Bandepe Abn/Amro Real 17/11/1998 Privatizado
PI Bep Banco do Brasil 01/12/2008 Federalizado
PR Banestado Itaú 17/10/2000 Privatizado
RJ Banerj Itaú 26/06/1997 Privatizado
RN Bandern 20/01/2000 Liquidado
RO Beron 14/08/1998 Liquidado
RR Baner 08/04/1999 Liquidado
RS Banrisul Mantido Estadual
SC Besc Banco do Brasil 30/09/2008 Federalizado
SE Banese Mantido Estadual
SP Banespa Santander 20/11/2000 Privatizado
SP Nossa Caixa Banco do Brasil 16/03/2009 Federalizado 

 

No período de 1997 a 2009 ocorreram os principais eventos que produziu a 

reestruturação do sistema de bancos públicos no Brasil, envolvendo especialmente as 

Instituições Estaduais. Nesse período, 07 bancos comerciais estaduais foram liquidados, 12 

foram privatizados, 03 foram adquiridos pelo Banco do Brasil e apenas 05 permaneceram sob 

o controle dos governos estaduais. Alguns Estados mantiveram também seus bancos de 

desenvolvimento ou criaram agências de fomento em substituição aos bancos liquidados ou 

privatizados. 

A Tabela 09 mostra a quantidade de agências que cada um dos 12 bancos estaduais 

privatizados tinha no final do ano anterior ao do processo de alienação, bem como o total de 

municípios onde esses bancos possuíam agências. A tabela também relaciona as datas de 

referências dos arquivos da Estatística Bancária do BACEN utilizados para capturar as 

participações desses bancos nos referidos municípios. Os mais expressivos casos de 
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privatizações ocorreram com os bancos dos Estados de São Paulo (Banespa), Minas Gerais 

(Bemge), Paraná (Banestado) e Rio de Janeiro (Banerj).  

 

 

 

A Tabela 10 mostra a quantidade de municípios por Estado, onde os bancos privatizados 

possuíam agências. Apenas 03 Estados não possuíam agências desses bancos privatizados. Os 

bancos Banespa, Bemge e Banerj possuíam agências na maioria dos Estados do país – eram 

considerados bancos de rede. Porém, a grande concentração de agências de todos esses bancos 

era no seu próprio Estado. 

 

 

Tabela 09 - Bancos Estaduais Privatizados
Nome do 
Banco 

Privatizado
UF

Quantidade de 
Municípios por 

Banco

Total de 
Agencias do 

Banco

Data de 
Referência 
(ESTBAN)

Banespa SP 435 571  Dez/1999
Bemge MG 429 472  Dez/1997
Banestado PR 318 377  Dez/1999
Banerj RJ 113 221  Dez/1995
Baneb BA 144 170  Dez/1998
Beg GO 125 151  Dez/2000
Credito Real MG 54 86  Dez/1996
Bem MA 68 76  Dez/2003
Bec CE 46 70  Dez/2004
Bandepe PE 39 52  Dez/1997
Bea AM 27 36  Dez/2000
Paraiban PB 6 8  Dez/2000
Totais 2.290

Tabela 10 - Municípios com Bancos Privatizados, por Estado

UF Nome do Estado
Número de 
Municípios

Número de 
Agências

MG Minas Gerais 417 510
SP São Paulo 401 587
PR Paraná 292 356
BA Bahia 143 171
GO Goiás 122 153
RJ Rio de Janeiro 74 204

MA Maranhão 68 77
CE Ceará 45 72
PE Pernambuco 39 54
AM Amazonas 27 38
SC Santa Catarina 6 16
PB Paraíba 6 11
RS Rio Grande do Sul 5 13
DF Distrito Federal 1 9
ES Espírito Santo 1 4
MS Mato Grosso do Sul 1 3
AL Alagoas 1 2
MT Mato Grosso 1 2
PI Piauí 1 2
RN Rio Grande do Norte 1 2
AP Amapá 1 1
PA Pará 1 1
RO Rondônia 1 1
SE Sergipe 1 1
AC Acre 0 0
RR Roraima 0 0
TO Tocantins 0 0

Totais 1.656 2.290
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No total, dentre os 12 bancos privatizados, 2.290 agências presentes em 1.656 

municípios foram absorvidas pelos bancos privados adquirentes (Bradesco, Itaú, Santander e 

Abn Amro). 

A partir dessas informações, separamos a amostra original em dois grupos de 

municípios, tendo como referência as datas dos processos de privatização: um grupo com os 

municípios que no ano anterior ao da privatização possuíam agências de qualquer um dos 

bancos privatizados e o outro grupo com os demais municípios da amostra, ou seja, os 

municípios em que a presença de bancos privados não ocorreu pelo processo de privatização.  

Portanto, neste segundo grupo de municípios, a decisão de entrada do banco privado no 

município foi por outras razões que não a de aquisição de agências originárias de bancos 

públicos privatizados. A Tabela 11 resume as principais informações desses grupos de 

municípios. 

 

 

 

A nova amostra de municípios, sem aqueles que tinham bancos que foram privatizados, 

ficou com 3.521 municípios, representando 72% da amostra original. Em termos de agências 

bancárias ficaram 3.396 agências, representando 45% do total, sendo 878 de bancos privados e 

2.518 de bancos públicos. Como os três maiores bancos privatizados eram da região sudeste 

(Banespa, Bemge e Banerj), essa região teve o maior número de agências excluídas, 

notadamente dos bancos privados (88%). Ao todo foram excluídas 2.516 agências de bancos 

privados (74% do total) e 1.713 agências de bancos públicos (40% do total). 

 

Regiões do 
País

Número de 
Municípios

Perc
Número de 

Bancos 
Privados

Perc
Número de 

Bancos 
Públicos

Perc
Total de 
Bancos

Perc
População 

Total
População 

Adulta
Perc

Renda Per 
Capita 

Média (R$)

Média da 
Renda da Pop 

Adulta

Centro-Oeste 430 9% 377 11% 314 7% 691 9% 7.249.220 4.981.3668% 583,98 7.777.406
Nordeste 1.642 33% 392 12% 1.074 25% 1.466 19% 32.710.069 21.417.134 35% 267,95 4.155.421
Norte 430 9% 136 4% 320 8% 456 6% 10.163.886 6.099.319 10% 337,49 5.570.723
Sudeste 1.476 30% 1.892 56% 1.533 36% 3.425 45% 28.307.207 20.483.040 33% 567,58 9.541.801
Sul 930 19% 597 18% 990 23% 1.587 21% 11.707.885 8.491.457 14%686,72 6.852.199
Total Geral 4.908 100% 3.394 100% 4.231 100% 7.625 100% 90.138.267 61.472.316 100% 471,19 6.727.616

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Centro-Oeste 110 8% 172 7% 113 7% 285 7% 2.542.646 1.788.664 6% 634,06 11.433.925
Nordeste 262 19% 315 13% 384 22% 699 17% 12.129.862 8.035.94528% 322,07 11.847.531
Norte 22 2% 22 1% 22 1% 44 1% 815.362 445.477 2% 257,31 5.689.895
Sudeste 752 54% 1.661 66% 967 56% 2.628 62% 20.381.979 14.877.397 52% 618,37 14.569.780
Sul 241 17% 346 14% 227 13% 573 14% 4.595.950 3.268.214 12% 621,32 9.558.549
Total Geral 1.387 100% 2.516 100% 1.713 100% 4.229 100% 40.465.799 28.415.697 100% 558,43 12.795.276

28% 74% 40% 55% 45% 46%

Centro-Oeste 320 9% 205 23% 201 8% 406 12% 4.706.574 3.192.702 10% 566,76 6.520.477
Nordeste 1.380 39% 77 9% 690 27% 767 23% 20.580.207 13.381.189 40% 257,68 2.695.035
Norte 408 12% 114 13% 298 12% 412 12% 9.348.524 5.653.842 17% 341,81 5.564.297
Sudeste 724 21% 231 26% 566 22% 797 23% 7.925.228 5.605.643 17% 514,83 4.319.369
Sul 689 20% 251 29% 763 30% 1.014 30% 7.111.935 5.223.243 16% 709,60 5.905.565
Total Geral 3.521 100% 878 100% 2.518 100% 3.396 100% 49.672.468 33.056.619 100% 436,83 4.337.430

72% 26% 60% 45% 55% 54%

Tabela 11 - Dados da Amostra, por municípios COM e SEM Bancos Privatizados

Total dos Municípios da Amostra 

Municípios COM Bancos Privatizados - EXCLUÍDOS

Municípios SEM Bancos Privatizados - NOVA AMOSTRA

Fontes: BACEN e IBGE/Censo 2010
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O perfil da nova amostra ficou com uma maior participação de bancos públicos (74%) 

do que privados (26%) e em regiões com menor renda per capita. A renda média da população 

adulta (medida de tamanho do mercado) da nova amostra representa um terço em relação a dos 

municípios excluídos. A região norte foi onde teve menor número de municípios excluídos 

(apenas 5%) e a região nordeste ficou com a menor relação entre bancos privados e bancos 

públicos (11%). 

A tabela 12, apresenta a estatística descritiva da nova amostra de municípios, por 

estrutura de agências de bancos privados e públicos. Como era de esperar, predominou uma 

maior participação dos bancos públicos diante dos privados, por estrutura de mercado. 

 

 

 

Para o teste de robustez da metodologia deste trabalho, assumimos que a decisão de 

entrada ou existência dos bancos privados nesses municípios do segundo grupo atendia às 

premissas da especificação da estimação, sendo uma função do tamanho do mercado, medido 

pela renda total da população adulta do município, e do número de bancos presentes no local. 

A aplicação da especificação em (3) sobre este novo conjunto de dados, reduzido pela 

exclusão dos municípios com bancos que foram privatizados, foi submetida ao software Stata, 

versão 14, e executa a regressão do tipo probit ordenado, produzindo os resultados que estão 

apresentados na Tabela 13. 

Amostra Reduzida - Municípios sem Bancos Privatizados

Agências 
de Bancos 
Privados

Agências 
de Bancos 
Públicos

Total de 
Agências

Número de 
Municípios

Perc
Média da 

População

Média da 
População 

Adulta

Média da 
Renda Per 

Capita 
(R$)

Média da 
Renda Total 

da Pop Adulta 
(R$)

0 0 0 1.791 51% 7.150 4.591 359,36 1.405.130

0 1 1 917 26% 14.215 9.371 446,87 3.394.130

1 0 1 104 3% 10.953 7.145 490,07 2.985.556

0 2 2 210 6% 18.525 12.354 551,32 5.324.513

1 1 2 127 4% 16.785 11.434 586,61 6.108.905

2 0 2 3 0% 13.711 9.680 581,07 5.779.596

0 3 3 66 2% 24.977 16.841 569,15 8.471.108

1 2 3 66 2% 26.660 17.898 562,29 8.796.230

2 1 3 21 1% 26.171 17.846 678,98 12.161.484

0 4 4 7 0% 46.430 29.541 355,52 9.635.889

1 3 4 68 2% 33.575 23.429 662,61 14.093.723

2 2 4 22 1% 31.445 21.759 670,02 14.166.728

3 1 4 3 0% 22.995 15.869 754,50 11.590.274

> 4 116 3% 80.195 55.418 760,32 40.120.460

Total 3.521 100% 14.107 9.388 436,83 4.337.430

Tabela 12 - Dados dos Municípios, por número de agências de bancos privados e públicos

Fontes: BACEN e IBGE/Censo 2010
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Semelhante a regressão com a amostra completa, os coeficientes apresentaram os sinais 

esperados e foram estatisticamente significativos, a 95% de significância. A coluna do “modelo 

base” não possui os elementos do vetor de demanda (renda per capita e coeficiente Gini), 

enquanto que a coluna “modelo com demanda” contemplou essas variáveis na regressão. 

 

 

 

A presença do monopólio privado (∝$
 se mostrou mais sensível ao vetor de demanda 

(renda per capita e coeficiente Gini). Os efeitos marginais da entrada de mais um banco privado 

no mercado (∝.…_), foram todos negativos, significando que mais bancos privados em um 

mercado de um determinado tamanho produzem menos lucros. O crescente valor absoluto 



 

 

 

 

 

47 

 

 

destes parâmetros (exceto o último) indica que a taxa de decréscimo desses lucros aumenta na 

medida que mais bancos privados entram num dado mercado.  

Os custos fixos de entrada dos competidores (�$…_), foram todos positivos e a partir do 

segundo, crescentes na medida que aumenta o número de competidores, indicando que em um 

mercado local é esperado que os custos de entrada aumentem na medida que a competição 

cresça. O valor elevado da presença do primeiro banco (público ou privado) no mercado (�$), 

aponta para um custo maior do pioneirismo de uma unidade bancária numa cidade. O baixo 

valor absoluto do parâmetro que representa a presença dos bancos públicos no mercado (�) 

indica que o seu efeito de diminuição nos lucros dos bancos privados é significativamente 

inferior ao causado pela presença de bancos privados. Os coeficientes dos parâmetros da renda 

per capta e do coeficiente de Gini, também estão de acordo com a especificação. Os lucros 

aumentam em mercados com uma maior renda per capita e diminuem em mercados com baixa 

distribuição de renda (coeficiente de Gini). 

Com os valores dos coeficientes da regressão (tabela 13), coluna “modelo com 

demanda”, aplicamos na fórmula (7), para as mesmas estruturas de mercado e calculamos os 

tamanhos mínimos de mercado, por banco, para a amostra reduzida.  
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Os valores constantes da tabela 14 (amostra reduzida) diferem bastante daqueles 

encontrados na tabela 07 (amostra completa), indicando que a exclusão da amostra dos 

municípios que tinham bancos que foram privatizados alterou significativamente os resultados 

do modelo proposto por Coelho, Mello e Resende (2013) para representar como os bancos 

públicos e privados competem entre si, sugerindo que o modelo precisa ser aperfeiçoado para 

capturar uma importante característica do mercado bancário brasileiro, que foi o processo de 

privatização dos bancos públicos estaduais. 

Como pode ser observado, comparando os valores das tabelas 07 e 14, houve uma 

expressiva redução nos tamanhos mínimos de mercado, por banco, em todas as estruturas de 

mercado, na amostra reduzida. Em parte, esta redução já era esperada considerando que, na 

nova amostra, a média geral da renda total da população adulta dos municípios (R$ 

4.337.430,00) foi inferior à da amostra original (R$ 6.727.616,00).  

Contudo, a redução na média da renda total da população adulta do município foi de 

apenas 35%, enquanto que os tamanhos mínimos de mercado, por banco, reduziram-se de forma 

muito mais significativa (relação de 10:1, em média). Na estrutura de mercado de monopólio 

privado, na amostra completa indicava um tamanho mínimo de mercado, por banco, de 9,75 

(R$ milhões), enquanto que na amostra reduzida este tamanho caiu para apenas 0,97 (R$ 

milhões). Na estrutura de duopólio privado a queda foi ainda mais expressiva (de 11,84 para 

0,83). No duopólio privado-público a relação entre os tamanhos nas duas amostras foi de 8,31 

/ 0,79. 

Esta mudança expressiva nos resultados das duas amostras sugere que, quando as 

decisões de entrada são exclusivamente pelos aspectos econômicos locais (amostra reduzida), 

os tamanhos mínimos de mercado, por banco, requeridos nestes mercados são bastante 

inferiores àqueles encontrados utilizando-se a amostra completa, onde não há distinção entre os 

municípios com bancos que foram privatizados e, portanto, as decisões de entrada não 

atenderam integralmente a premissa básica do modelo, o que reforça a necessidade de revisão 

do referido modelo.    

Por outro lado, na comparação entre os valores constantes da tabela 14, identificamos 

que nas estruturas com o mesmo número total de bancos (públicos e privados), os tamanhos 

mínimos de mercado, por banco, não diferem muito entre si, variando em média menos de 10%. 

Por exemplo: o duopólio privado requer um tamanho mínimo de mercado de 0,83 e o duopólio 

privado-público o tamanho necessário é de 0,79, apenas 5% inferior. No caso de estruturas com 

três bancos, sendo pelo menos um deles público, os tamanhos mínimos diferem apenas em 3%. 

O mesmo ocorre nas estruturas com quatro bancos, onde as diferenças são no máximo de 8%. 
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Estes resultados, obtidos a partir da amostra reduzida, sem a presença de municípios 

com bancos privatizados, sugerem que não há diferenças relevantes nas decisões de entrada dos 

bancos privados, em mercados de tamanhos semelhante, em relação aos bancos públicos, ou de 

outra forma, os tamanhos mínimos de mercados, por banco, são semelhantes para entrada de 

bancos públicos ou privados em mercados locais, sugerindo que não há distinção de competição 

entre os bancos públicos e privados, no mercado bancário brasileiro. 
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8. CONCLUSÕES  

 
Neste trabalho, buscou-se avaliar os efeitos das presenças de bancos públicos 

competindo no mercado local com os bancos privados, em diversas estruturas de mercado. Para 

isso utilizamos o modelo proposto por Coelho, Mello e Resende (2013), com base em 

Bresnahan e Reiss (1991), que estendeu a metodologia para mercado bancário público-privado 

no Brasil.  

As estimações efetuadas com dados de 2010, do BACEN e do CENSO/IBGE, 

qualitativamente, chegou-se a conclusões semelhantes àquelas encontradas por Coelho, Mello 

e Resende (2013), com dados de 2000, apesar das grandes transformações que ocorreram na 

indústria bancária neste período, notadamente em relação ao tamanho (ativo total) e o alto nível 

de concentração, conforme descrito no capítulo 2.  

O tamanho mínimo do mercado eficiente, por banco, de um duopólio privado foi 

superior em 21% que o monopólio privado, uma relação ligeiramente inferior àquela encontrada 

por Coelho, Mello e Resende (2013) em 2000, que foi de 35%. Já na comparação do mesmo 

monopólio privado com o duopólio com a presença de um banco público, o tamanho foi menor 

em 15%, uma relação superior àquela encontrada por Coelho, Mello e Resende (2013) em 2000, 

que foi de 8%.  

Em todas as estruturas de mercados calculadas, com bancos privados e públicos, a 

presença dos bancos públicos sugere a necessidade de tamanhos de mercados menores. Isso 

indica que a presença do banco público na estrutura do mercado local torna o tamanho mínimo 

requerido inferior do que aquele mínimo necessário, se ausente estivesse, ou mais ainda quando 

a presença adicional for de um outro banco privado.  

Para o teste de robustez da solução estudada, fizemos a exclusão da amostra original dos 

municípios com presença de bancos que foram privatizados. O objetivo foi avaliar se a presença 

desses municípios introduz alguma distorção nos resultados, considerando que a decisão de 

entrada e permanência no mercado dos bancos privatizados pode ter sido não apenas pelos 

aspectos econômicos das características daquele mercado, diferentemente dos demais bancos 

que já "nasceram” privados. 

Os resultados encontrados sugerem que nos mercados locais de municípios brasileiros 

sem a presença de bancos privatizados, os bancos privados e públicos competem igualmente 

em mercados de tamanhos semelhantes. Esta conclusão é diferente daquela obtida com a 

amostra completa dos dados dos municípios e produz uma reflexão no sentido de que talvez o 

modelo de entrada estudado originalmente precise ser aperfeiçoado para considerar esta 
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realidade do mercado bancário brasileiro, diante da relevância dos bancos privatizados. 

Um avanço possível no modelo, seria identificar por município, os bancos que foram 

privatizados, categorizando-os distintamente dos demais bancos, ajustando a especificação da 

regressão para considerar o efeito distinto destas categorias de bancos, evitando-se a simples 

exclusão da amostra, dos municípios com bancos privatizados.   
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