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RESUMO 

 

A indústria bancária é um mercado pouco competitivo, diversas razões estão 

relacionadas a isso, os custos de entrada são altos, há barreiras tecnológicas para a 

constituição novos bancos e, podem existir barreiras institucionais que impedem a 

entrada de novas firmas. Há, contudo, fatores que atuam para diminuir a 

concentração bancária, e os programas de seguro depósito podem atuar como um 

dos catalizadores dessa diminuição.  

A principal finalidade dos seguros depósito é de estabilização dos sistemas 

bancários, a garantia sobre depósitos proporcionada por eles tem como objetivo 

prevenir a ocorrência de corridas bancárias. Mas, quando essa garantia é inserida 

no sistema ela coloca no mesmo nível instituições bancárias que antes possuíam 

percepções de risco diferentes e, isto atua rebalanceando o acesso aos depósitos 

entre os bancos. 

Essa dissertação tem por objetivo verificar se o programa de seguro depósitos 

administrado pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), teve impacto positivo na 

desconcentração do mercado bancário brasileiro. São realizados testes empíricos 

para avaliar se a atuação do FGC propicia esse aumento na competição bancária. A 

maneira de averiguar isso se dá através da comparação entre um grupo de bancos 

considerados de importância sistêmica, assim a cobertura do FGC teria pouco ou 

nenhum impacto sobre as captações desses bancos, e os demais bancos do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Dessa forma a dissertação investiga se o aumento no valor de cobertura do FGC 

incrementou as captações de depósitos de poupança e de depósitos a prazo dos 

bancos que não possuem importância sistêmica. As evidências sugerem que o FGC 

desempenhou um papel importante na redução do processo de concentração do 

setor bancário brasileiro no período estudado: entre outubro de 2006 e abril de 2012. 

 

Palavras Chaves: Seguro Depósito; Concentração; Bancos; Too-big-to-

fail. 

  



ABSTRACT 

 

 

The banking industry is a poorly competitive market, there are several reasons 

related to this, entry costs are high, there are technological barriers to the creation of 

new banks, and there may be institutional barriers that prevent the entry of new firms. 

There are, however, elements that act to decrease banking concentration, and 

deposit insurance programs can act as an incentive for this decrease.  

The main purpose of deposit insurance is to stabilize banking systems, the guarantee 

on deposits that it provides aims to prevent the occurrence of bank runs. However, 

when this guarantee is added to the system, it levels up banks with different risk 

perceptions, thus allowing a rebalancement of deposits between banks. 

This dissertation aims to verify if the Brazilian deposit insurance program managed 

by the FGC (Brazilian deposit insurance fund) had a positive impact on the 

deconcentration of the Brazillian banking market. Empirical tests assesses whether 

there are distinctions between a group of banks considered of systemic importance 

and the other banks, which compose the Brazilian financial system (SFN in 

Portuguese).  

Hence, the dissertation investigates if the increase in the FGC coverage value 

increased the funds deposited into the Poupança (a popular kind of remunerated 

account) and term accounts of banks that do not have systemic importance. 

Evidence suggests that the performance of the FGC played an important role in 

compensating the process of market concentration in the Brazilian banking industry 

in the period between October 2006 and April 2012. 

 

Keywords: Deposit Insurance; Concentration; Banks; Too-big-to-fail 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A competição bancária é objeto de estudos em diversos países do 

mundo, quer seja por históricos de pouca competitividade, quer seja pelo aumento 

da concentração bancária de forma global. A indústria bancária é um setor pouco 

competitivo, e são diversas as razões relacionadas a isso, há barreiras tecnológicas 

para a constituição de novos bancos, as tecnologias de avaliação de riscos não são 

facilmente obtidas, os custos de entrada são muito elevados. Aliado a isso podem 

existir barreiras institucionais que impedem a entrada de novas firmas no mercado, 

existem países em que bancos estrangeiros não podem atuar, há mercados em que 

apenas certos bancos podem atuar com determinados produtos bancários. 

O Brasil é um país em que a concentração bancária é notória por ser 

muito elevada. O elevado grau de concentração da indústria bancária brasileira pode 

ser explicado pelo histórico de instabilidade econômica pela qual o país passou até o 

período recente. 

De meados da década de 90 em diante o Brasil passou por uma forte 

expansão de seu sistema bancário, com aumento na bancarização da população, 

ampliação na prestação de serviços bancários e aumento do número de postos de 

atendimento.  

Nesse mesmo período outro fenômeno também pôde ser verificado: a 

acentuada diminuição do número de instituições bancárias atuando em seu 

mercado. Em vinte anos este número encolheu para quase metade de seu tamanho, 

a quantidade de instituições atuando em 2015, representava pouco mais de 55% 

daquela que atuava em 1995, como pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1: Número de Instituições Bancárias (1995-2015) 

 
Fonte: www.bcb.gov.br 
Nota: O relatório referente a dezembro de 2013 não estava disponível no site do 
BCB, devido a isso a posição de setembro foi utilizada, todos outros anos 
representam a posição de dezembro. 

Em dez anos mais de 110 bancos deixaram de atuar no Sistema 

Financeiro Nacional (SFN), 2007 registrou o menor número de instituições bancárias 

operando no Brasil, apenas 133. De 2007 em diante o número de instituições 

bancárias no SFN se estabiliza e, até mesmo aumenta. 

A inflação que voltou a acelerar do início de 2000 em diante somente 

passou a ser controlada em 2005. No fim de 2002 a taxa de câmbio nominal atingiu 

aquele que até 2016 foi seu pico histórico e, somente em 2005 voltou a observar os 

mesmos níveis de 2001. Essa melhora de cenário a partir de 2005 foi de grande 

importância para o sistema financeiro se estabilizar, mas não foi o único fator. 

Entender o que determinou a estabilização bancária no Brasil a partir de 

2007, com a queda do risco sistêmico, diminuição da quantidade de falências 

bancárias, fim dos das injeções de liquidez do governo no setor bancário e aumento 

dos ratings de crédito dos bancos brasileiros, é um dos objetivos mais gerais que 

essa dissertação tenta ajudar a responder. Porém, realizar uma pesquisa ampla 

sobre esse tema não é viável, visto que os motivos da estabilização da economia 

brasileira são muito diversos, o que torna o trabalho de pesquisa muito extenso. Por 

isso a dissertação focaliza na influência que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), 

um dos muitos prováveis fiadores da recém-conquistada estabilidade bancária 

brasileira, teve no aumento da competição do setor bancário. 
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É nesse contexto que em 1995 foi instituído o programa de seguro-

depósito brasileiro com a criação do FGC. O plano Real causou um choque na 

indústria bancária brasileira, muitos bancos antes acostumados à rotina da inflação 

e, que tinham sua rentabilidade derivada de seus negócios na administração de 

overnight, tiveram que se reestruturar, fortalecer e procurar novas linhas de negócios 

(COSTA, 2006, p.1). 

Com esse choque diversas situações de ineficiência, que até então se 

sustentavam graças aos expressivos ganhos vinculados às transferências 

inflacionárias, foram expostas e, ainda em 1994, ocorreu a liquidação de sete 

bancos de pequeno porte e de um grande banco de varejo brasileiro (COSTA, 2006, 

p.1). 

O FGC foi constituído como um fundo privado de adesão obrigatória para 

todas as instituições financeiras que operam com a captação de alguma das linhas 

garantidas1 por ele. Foi criado, no espirito do plano Real de trazer maior solidez ao 

sistema financeiro, para cumprir a função de um pay-box clássico. Ressarcir os 

depósitos, até certo teto, detidos por depositantes em bancos em situação pré-

falimentar ou de intervenção. 

Mais recentemente o FGC teve sua função expandida à de um pay-box 

plus, atuando na prevenção de crises, ou seja, sendo chamado a aportar recursos 

em bancos com dificuldade de liquidez. O ocorrido com o banco BTG Pactual 

recentemente exemplifica essa atuação. No fim de 2015 este banco sofreu uma 

corrida bancária e, naquela ocasião, para garantir a liquidez de suas operações, teve 

que contratar uma linha de crédito de aproximados R$ 6 BI junto ao FGC. 

Apesar de ser um fundo privado, o Conselho Monetário Nacional (CMN) é 

o responsável por regular e autorizar mudanças no estatuto e no regulamento do 

FGC. Até hoje o valor de garantia do FGC foi alterado três vezes: a primeira vez em 

setembro de 2006 o valor da cobertura, passou de R$ 20 mil para R$ 60 mil; em 

                                                           
1 Atualmente constam da lista de depósitos garantidos pelo FGC: Depósitos à vista ou sacáveis 
mediante aviso prévio; Depósitos de poupança; Depósitos a prazo, com ou sem emissão de 
certificado; Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e 
controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, 
vencimentos, aposentadorias, pensões e similares; Letras de câmbio; Letras imobiliárias; Letras 
hipotecárias; Letras de crédito imobiliário; Letras de crédito do agronegócio; Operações 
compromissadas que têm como objetivo títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada 
(Fonte: FGC). 
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dezembro de 2010 esse valor passou para R$ 70 mil, e; em maio de 2013 para R$ 

250 mil. 

Esse trabalho pretende investigar se com o aumento do valor de garantia 

do FGC ocorreu um aumento da competição bancária no Brasil, isto é se a garantia 

oferecida pelo FGC exerceu alguma influência nas captações bancárias brasileiras.  

Há fatores que atuam para diminuir a concentração bancária, e os 

programas de seguro depósito podem atuar como um dos catalizadores dessa 

diminuição. A principal finalidade dos seguros depósito é de estabilização dos 

sistemas bancários, a garantia sobre depósitos proporcionada por eles tem como 

objetivo prevenir a ocorrência de corridas bancárias. Mas, quando essa garantia é 

inserida no sistema, ela gera outro efeito positivo: coloca no mesmo nível instituições 

bancárias que antes possuíam percepções de risco diferentes, isto atua 

rebalanceando o acesso aos depósitos entre os bancos. 

A literatura sobre seguros depósitos mostra que um dos efeitos desse tipo 

de seguro é justamente o aumento da competição no setor bancário. Isso pode ser 

observado nas conclusões de Matutes e Vives (1996), em seu artigo os autores 

apontam como diversos países tiveram a tendência a observar um aumento na 

concorrência do setor bancário quando da implantação de programas de seguro 

depósito. 

A pergunta que se pretende responder é: se os aumentos na cobertura 

proporcionada pelo programa de seguro depósitos brasileiro possibilitaram aos 

bancos menores aumentar suas captações perante os bancos maiores. A maneira 

de apurar se essa pergunta pode ser fundamentada, consiste em explorar a 

diferenciação existente entre os bancos considerados de importância sistêmica e os 

demais bancos que atuam no SFN. 

Bancos que usufruam de algum reconhecimento, implícito ou explicito, de 

importância sistêmica, possuem uma vantagem sobre aqueles bancos que não 

usufruem. Espera-se que bancos que desfrutam desse status receberão ajuda do 

governo na ocasião de algum evento adverso que os coloquem em risco, fazendo 

assim todo o sistema ficar em risco. Esses bancos passam uma maior percepção de 

solidez, e isto faz com que os depositantes prefiram manter seus recursos 

depositados nesses bancos percebidos como mais sólidos, mesmo que isso 

signifique receber menores remunerações por seus recursos. Esses são os bancos 
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aos quais a literatura se refere como Too-big-to-fail. Oliveira, Schiozer e Barros 

(2015) indicam que essa política, apesar de implícita, é praticada no Brasil desde a 

metade da década de 90. 

 Assim, utilizando-se do método das diferenças em diferenças (Dif-in-Dif), 

foram realizados testes empíricos com a intenção de avaliar se a diferenciação entre 

bancos de importância sistêmica e os demais influenciou no efeito que a cobertura 

do FGC tem de aumentar as captações bancárias. Partiu-se do pressuposto que os 

depositantes são racionais e, desta forma, ao ter a percepção de que seus recursos 

estão segurados até determinado montante, migram para bancos que lhes oferecem 

melhor remuneração. 

Os testes realizados foram capazes de obter evidências que validam a 

hipótese de que os aumentos no valor de garantia do FGC foram importantes para 

que instituições menores, aquelas que não possuem importância sistêmica, 

conseguissem incrementar suas captações de depósitos, isto quer dizer que após o 

FGC aumentar seu valor de cobertura, observou-se uma diminuição nos índices de 

concentração bancária analisados. Também há evidências de que o aumento na 

competição é maior na concorrência pelos depósitos de pessoas físicas que em 

depósitos de pessoas jurídicas. Os testes realizados não obtiveram resultados 

significantes para as captações de depósitos a prazo, que são os depósitos detidos 

majoritariamente por pessoas jurídicas. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma. No capítulo 2 é 

apresentado o referencial teórico que o validou, esse se divide em uma primeira 

parte que trata de bancos e crises financeiras, e a outra trata da teoria dos seguros 

depósito. No capítulo 3 é definida a metodologia, passando pelo método 

econométrico utilizado e pelos instrumentos para mensurar a concentração de 

mercado. O quarto capítulo apresenta os dados utilizados no trabalho, suas 

delimitações, além das variáveis e do modelo que será testado. O capítulo 5 traz os 

resultados do modelo e, por fim, a conclusão (capítulo 6). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Bancos e Crises Bancárias 

 

É indiscutível o papel do sistema financeiro como vetor do crescimento 

econômico. Em sua obra seminal sobre o desenvolvimento econômico, Schumpeter 

(1912) expõe como em cada estágio, o capitalismo é moldado pela estrutura de suas 

instituições, sobretudo dos bancos.  

Em seus argumentos mostra como essas instituições estão em constante 

desenvolvimento na busca por maximizar seus lucros, e, destaca o papel dos 

bancos no financiamento de inovações tecnológicas, como tomadores de risco e 

alocadores de recursos (SCHUMPETER, 1912)  

Hicks (1969) também acentua a importância do setor financeiro como 

instrumento de transformação da sociedade, com a proposição de que somente com 

a evolução do sistema financeiro foi possível existir a revolução industrial.  Com 

mobilização de capital suficiente, foi possível financiar a tecnologia para a revolução 

industrial em larga escala. 

A forma de um sistema bancário, não é escolha consciente de uma 

sociedade, mas sim o reflexo das instituições e do tratado político de um país. Crises 

financeiras não ocorrem sem prévio aviso, ocorrem quando os sistemas bancários 

são frágeis e vulneráveis por construção, por escolhas políticas (HABER; 

CALOMIRIS, 2014, p.3). 

A ocorrência de crises bancárias não é um evento aleatório, se fossem 

sua dispersão seria igual entre diversos países, mas não é isso que se observa. 

Alguns países passaram por inúmeras crises, enquanto outros por muito poucas ou 

nenhuma. Os sistemas bancários são suscetíveis a quebras apenas em duas 

situações, na ocasião de um choque exógeno não antecipável, como uma guerra, 

ou, quando suas instituições têm incentivos para se expor a mais riscos (HABER; 

CALOMIRIS, 2014, p.4). 
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Ainda assim, as crises só ocorrem quando os bancos não possuem 

capital suficiente para fazer frente às perdas associadas ao aumento do risco. Se um 

banco não possui capital suficiente, as perdas podem chegar ao ponto de levar uma 

economia à recessão, com forte contração da oferta de crédito e queda do produto 

(HABER; CALOMIRIS, 2014, p.4). 

Os EUA são o caso de país que passou por muitas crises, quatorze desde 

1837. Seu vizinho do norte, que guarda diversas semelhanças culturais, 

econômicas, territoriais, além de uma fronteira não contínua com quase nove mil km 

de extensão, o Canadá, passou por apenas duas crises2 de intensidade moderada 

no mesmo período. O Canadá verifica em sua história, falências bancárias, fusões e 

aquisições, mas seu sistema financeiro é extremamente estável (HABER; 

CALOMIRIS, 2014, p.5). 

Um levantamento do Banco Mundial enumera 117 nações, entre as quais 

apenas 34 não tiveram crises bancárias entre 1970 e 2010. Do restante, dezenove 

passaram por pelo menos duas crises bancárias no mesmo tempo, entre eles 

Argentina, Brasil, Espanha, México, República Democrática do Congo, Suécia e os 

EUA. Desses 117 não mais que um terço são de países que o Banco Mundial 

classifica como de alta renda. O que leva à pergunta de por que países como os 

EUA figuram nesta lista (HABER; CALOMIRIS, 2014, p.6). 

A importância de um sistema bancário sólido é indiscutível, mas se ele 

não tiver capacidade ou incentivo para fornecer crédito suficiente para a economia, 

ele afetará significativamente as perspectivas de crescimento do País (HABER; 

CALOMIRIS, 2014, p.9). 

A quantidade de crédito concedida em uma economia não é apenas fator 

da demanda, reflete também restrições na oferta. Essa distribuição de crédito segue 

um padrão onde, em países mais ricos a razão média de crédito como porcentagem 

do PIB é de 87%, enquanto nos mais pobres é de apenas 11% (HABER; CALOMIRIS, 

2014, p.7). 

                                                           
2 Em 1837 e 1839. 
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Nas últimas duas décadas a indústria financeira mundial passou por 

inúmeras transformações tecnológicas e organizacionais. Dentre os muitos 

movimentos percebidos pela indústria bancária, um dos que teve, e continua tendo, 

grande impacto é o de consolidação do mercado financeiro.  

No Brasil esse movimento não foi diferente. Em sentido contrário à 

diminuição no número de bancos observada nos últimos 20 anos, o tamanho do 

SFN aumentou de maneira muito acelerada. A quantidade total de ativos passou 

pouco menos de 600 bilhões de reais em 1995 para 7,5 trilhões de reais ao fim de 

2015. O grupo que detinha 57% dos ativos do mercado em 1995 passou a deter 

83% do total em 2015. Se computados apenas os sete maiores bancos do SFN, é 

como se a quantidade de ativos dessas instituições dobrasse de tamanho em cada 

ano, um crescimento de incríveis 1825% no período.  

Os demais bancos que compõe o SFN também viram seus ativos 

crescerem de forma muito acentuada – 442% – no mesmo período, percentual que 

não atinge 25% do experimentado pelas sete maiores instituições bancárias 

brasileiras. Tal separação se inicia em 2000, mas é a partir de 2007 que esse 

crescimento ganha força, e o hiato começa a aumentar. De 2007 até 2008 é possível 

verificar que o total de ativos dos demais sofre uma queda expressiva, mas de 2009 

em diante voltam a crescer com mais força que no período anterior, esse movimento 

pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2: Evolução dos Ativos Bancos que Compõe o SFN (1995 – 2015) 

Fonte: www.bcb.gov.br 
Nota: O relatório referente a dezembro de 2013 não estava disponível no site do 
BCB, devido a isso a posição de setembro foi utilizada, todos outros anos 
representam a posição de dezembro. 

Ser taxativo sobre qual o motivo desse crescimento não é simples. Os 

movimentos de consolidação não podem ser explicados trivialmente, sendo 

inúmeras as causas que levam a eles. Sua importância é tamanha que em 2001 o 

Banco de Compensações Internacionais (BIS na sigla em inglês), o Fundo monetário 

Internacional (FMI), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e o Grupo dos Dez (G10), realizaram um estudo em conjunto, 

com o objetivo de analisar diversos aspectos desta tendência de consolidação. O 

estudo teve como resultado um relatório (G10, 2001), que analisou: 

a) Padrões de consolidação, englobando métodos, padrões nas transações 

e na estrutura do setor financeiro; 

b) Causas fundamentais da consolidação e tendências futuras; 

c) Efeitos da consolidação nos riscos financeiros e sistêmicos; 

d) Os diversos impactos que a consolidação poderia acarretar à política 

monetária (desde a implementação de políticas, à transmissão dessas); 

e) Os efeitos da consolidação na eficiência e competitividade do setor, bem 

como na disponibilidade de crédito, e; 

f) Se essas consolidações trariam algum efeito nos meios de pagamento e 

nas compensações bancárias. 
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Dentre diversas conclusões, o relatório aponta que a principal causa 

deste movimento foi a busca por menores custos e aumento de receitas. 

Impulsionados por melhorias na tecnologia da informação, desregulamentação do 

setor financeiro, globalização de mercados financeiros e mercados reais (G10, 2001, 

pp. 72 - 75). 

Apesar de não ter chegado a apenas uma conclusão, uma de suas 

constatações é: quanto maior e mais complexa uma instituição se torna, na ocasião 

de eventos adversos, mais difícil se torna o socorro e a identificação de 

interdependências entre instituições. Deste modo, mesmo instituições não bancárias 

passam a ser fonte potencial de risco sistêmico (G10, 2001, pp. 163 - 164). 

A verificação empírica conclui que, na média, as fusões e aquisições não 

melhoraram significativamente a estrutura de custos, eficiência e lucros das 

instituições. E, apesar de haver evidências de que, até determinado tamanho de 

bancos no varejo, ocorram economias de escala, não foi possível mensurar se 

ocorreram economias de escopo (G10, 2001, pp. 253-254). 

O relatório realizado pelo G10 (2001) favorece a seguinte hipótese: de 

que mercados que se concentraram se tornaram menos competitivos. Apontando 

que grandes fusões, dentro de alguns mercados, aumentaram significativamente o 

poder de mercado de algumas instituições, tendo gerado perdas aos consumidores, 

principalmente no varejo bancário (G10, 2001, p. 254). 

 

2.2 Seguros Depósito 

 

Em um trabalho seminal Merton (1978) define que a função essencial de 

um banco é de emprestar dinheiro e servir como um repositório de fundos de curto 

prazo sem risco. As vantagens de um banco para os depositantes estão nas 

economias de escala, nos custos de transação reduzidos e na conveniência. Mas 

estas podem ser vistas como vantagens, apenas se os depósitos não possuírem 

riscos. Caso contrário seria necessário que cada depositante possuísse 
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conhecimento suficiente para analisar os balanços patrimoniais e a governança de 

cada instituição, bem como as condições gerais do mercado. Somente assim seria 

possível determinar a quais riscos cada banco está sujeito e, ai sim escolher onde 

depositar seus recursos.  

Para o pequeno depositante, poderia haver uma grande redução nos 

custos se a estrutura do banco fosse tal que a segurança dos depósitos fosse 

garantida, mesmo que ausentes quaisquer uma daquelas análises. Contudo, isso 

somente seria possível se os bancos fossem limitados a adquirir títulos livres de 

risco de emissão do governo, o que por si só impediria os bancos de cumprirem sua 

função de alocação (MERTON, 1978, p. 4). 

Há algumas alternativas para garantir a segurança dos depósitos, uma 

delas seria ter uma entidade independente atuando como garantidora. Porém os 

custos para isso se tornariam proibitivos o que é inviável para um ente puramente 

privado. Para que funcione é necessário que esse ente tenha alguma autonomia de 

taxação, para cobrir o custo do acionamento da garantia. Outra possibilidade é ter o 

governo ou alguma agência do governo assumindo esse papel. A maneira mais 

barata é garantindo os depósitos até certo montante (MERTON, 1978, p. 4). 

No caso americano, são duas entidades: o Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC) para bancos comerciais e o Federal Savings and Loan Insurance 

Corporation (FSLIC) para associações de poupança e empréstimos. Apesar de a 

primeira instituição ter seus financiamentos apartados do governo dos EUA, há 

confiança suficiente de que o governo irá tomar quaisquer ações necessárias para 

proteger os depositantes no caso da falência de algum banco que levasse a quebra 

desta (MERTON, 1978, p. 4). 

Diamond e Dybvig (1983) mostram como a assimetria das informações 

influencia na demanda por liquidez. Como essa pode levar à uma corrida bancária 

(profecia auto realizável3) e à quebra de um banco, impondo custos muito elevados 

à sociedade. Em seu modelo, os autores demonstram como é possível conseguir um 

                                                           
3 Um prognóstico que, ao se tornar uma crença, provoca sua própria realização.  Ver (AZARIADIS; 
COSTAS, 1980). 
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contrato de seguro ótimo, que satisfaça as restrições de autosseleção4, em um 

cenário em que todos os depositantes efetuam saques, temendo que outros 

depositantes se antecipem e façam a retirada de seus recursos, de modo que o 

banco não tenha como honrar os saques posteriores. 

 Nesse sentido, é possível mostrar como o seguro depósito proporcionado 

pelo governo propicia contratos bancários que alinham os interesses dos projetos de 

longa maturação e, os depósitos com liquidez imediata. Isso garante que o retorno 

prometido será pago a todos aqueles que realizarem saques, sem comprometer os 

projetos em que o banco investe. A forma da garantia oferecida pelos programas de 

seguro depósito pode ser sobre valor real ou nominal. No primeiro caso, o montante 

garantido tem de ser restrito e, o governo tem de impor taxas reais para honrar os 

depósitos garantidos. No segundo, a taxa é a inflação sobre ativos nominais, 

causada pela criação de dinheiro. A conclusão é a de que essas políticas são 

ótimas, quando o intuito é impedir uma corrida bancária (DIAMOND; DYBVIG, 1983). 

Outras questões foram levantadas sobre a eficiência das políticas de 

seguro depósito e sobre os efeitos dessa política na economia e no mercado 

bancário.   Há estudos sobre outras maneiras de se evitar as corridas bancárias. A 

decretação da suspensão de saques tem sido o principal instrumento para evitar as 

corridas bancárias, conforme utilizada em praticamente todas as ocasiões passadas 

de corridas bancárias. Mas a conclusão é que essa é uma política não ótima quando 

comparada aos seguros depósito, que impõe um pequeno custo de taxação à 

sociedade. Com a suspensão de saques são afetados os depositantes com maior 

necessidade de liquidez imediata, alguns indivíduos ficam em piores condições que 

outros (CHARI; JAGANNATHAN, 1988). A percepção é de que a suspensão de 

saques pode levar a uma quebra de empresas em outros setores da economia, além 

de potencialmente elevar o prêmio pelo risco que os depositantes exigiriam 

futuramente para deixar seus recursos nas instituições que tiveram seus saques 

suspensos.  

                                                           
4 As restrições de auto seleção estabelecem que nenhum agente inveja o tratamento recebido pelo 
mercado por outros agentes indistinguíveis (DIAMOND; DYBVIG, 1983, p. 407). 
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Outro ponto de vista mostra as corridas bancárias como consequência de 

uma acentuada deterioração nos ativos dos bancos, e que a política ótima é que os 

bancos centrais estendam o suporte a liquidez ao sistema na forma de empréstimos 

prudenciais. 

Matutes e Vives (1996) desenvolvem uma estrutura que liga teorias de 

incentivos e competição, para estudar a rivalidade entre instituições financeiras em 

um contexto de competição imperfeita, e o impacto do seguro depósito neste 

cenário. Neste estudo apontam que a possibilidade de falências permite que surjam 

diferenciações verticais na competição bancária. Se todos os bancos oferecem as 

mesmas taxas, e não há outros elementos para diferenciá-los, os depositantes 

preferem os bancos mais seguros. Através da formação de expectativas dos 

depositantes, pode assim surgir um monopólio no mercado, uma situação em que 

poucas firmas conseguem sobreviver, mesmo com baixos custos fixos e barreiras à 

entrada. 

Com o seguro depósito todos os bancos passam a percepção de serem 

seguros, e assim a competição entre instituições aumenta, visto que aumenta a 

elasticidade da oferta de depósitos. Por outro lado onde há monopólios locais, são 

estabelecidas taxas mais baixas com o seguro depósito. Ainda assim, como a 

expectativa de os depositantes receberem seus depósitos normalmente se eleva, 

aumenta também a quantidade de depósitos no mercado. Essa expansão de 

mercado pode ter um efeito suficientemente importante para transformar a estrutura 

de mercado de um monopólio para um ambiente de competição direta (MATUTES; 

VIVES, 1996, p.208). 

Desconsiderando a discussão de se o seguro depósito é uma política 

ótima para evitar corridas bancárias, há uma percepção de que essa política é fonte 

de risco moral, por que a habilidade dos bancos em atraírem depósitos não reflete 

mais o risco de seu portfólio de ativos. Desta maneira os bancos, buscando maiores 

retornos, se sentem encorajados a tomar mais risco. De acordo com a teoria 

econômica, as políticas de seguro depósito podem aumentar a estabilidade do 

sistema ao reduzir profecias autorrealizáveis e corridas bancárias induzidas por 

assimetria informacional. Mas elas também diminuem a estabilidade ao aumentar o 
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comportamento tomador de riscos pelos bancos (DEMIRGÜÇ-KUNT; 

DETRAGIACHE, 2002).  

Demirgüç-kunt e Detragiache (2002) chegam a conclusão que o seguro 

depósito tende a ser mais prejudicial para a estabilidade bancária, em locais onde há 

menor regulação sobre as taxas de juros e onde o ambiente institucional é fraco. 

Sua interpretação é que boas instituições5 desempenham um papel importante em 

frear os efeitos negativos dos seguros depósito na estabilidade bancária. O controle 

sobre as taxas de juros dos bancos limita a habilidade desses se beneficiarem de 

investimentos de alto risco, diminuindo o risco moral. 

A presença de seguro depósito, apesar de importante, tem efetividade 

limitada na prevenção de corridas bancárias, conforme sugerem Iyer e Puria (2012). 

Para esses autores existem outros fatores importantes para mitigar a propensão dos 

depositantes a correr, essa análise é realizada com a ajuda de dados de um banco 

que sofreu uma corrida bancária na crise do subprime. O tempo de relacionamento, 

a profundidade desse relacionamento entre depositante e banco e a rede de 

relacionamento dos clientes são fatores muito importantes na tomada de decisão de 

correr ou não. 

A rede de relacionamento afeta a velocidade com que as informações 

chegam aos depositantes. Quando um depositante avisa outro em sua rede de 

relacionamento que um banco está com algum problema, quanto maior a rede maior 

a velocidade com que o rumor circula. Aumenta também a probabilidade de o cliente 

ouvir o rumor uma segunda vez o que aumenta a propensão dos depositantes a 

correr (IYER; PURIA, 2012, p.1418). 

Quanto mais estreitos e duradouros os relacionamentos entre clientes e 

bancos, menor é a propensão de correr, isso se deve ao fato de que esses clientes 

geralmente tem mais informações sobre os fundamentos do banco. Essa posse de 

mais informações tem relação com o chamado cross-selling, que se caracteriza pelo 

número de produtos diferentes que um cliente tem com o banco. Diferente do que se 

                                                           
5 Sob a hipótese que em lugares que a qualidade das instituições é alta, também é alta a regulação 
prudencial e a supervisão sobre os bancos (DEMIRGÜÇ-KUNT; DETRAGIACHE, 2002, p.15). 
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pode esperar essa tática não visa apenas melhorar as margens dos bancos, serve 

também para que o banco consiga mais informações do cliente. Isso possibilita ao 

banco conceder empréstimos a seus depositantes com taxas mais favoráveis, e no 

caso de instituições mais diversificadas, vender produtos que aumentam a 

fidelização do cliente.  Isso acaba atuando como um mecanismo de seguro 

complementar para o banco (IYER; PURIA, 2012, pp.1419-1420). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Diferenças em Diferenças 

 

A forma encontrada para testar empiricamente o efeito do aumento da 

cobertura do FGC foi através de um experimento natural. Os experimentos naturais 

examinam medidas de resultado para observações em grupos de tratamento e 

grupos de controle, que não são determinados de forma estocástica. Um bom 

experimento natural consiste num estudo onde há uma fonte exógena de variação, 

transparente, nas variáveis explicativas para assim determinar os efeitos do 

tratamento (MEYER, 1995).  

A abordagem de Dif-in-Dif é uma maneira muito comum de se estimar o 

efeito médio de uma política sobre determinado grupo, sem assim ter de recorrer a 

variáveis instrumentais, ou mesmo ter de especificar um modelo estrutural. É 

importante salientar uma característica do estimador de Dif-in-Dif: seu resultado é 

referente ao efeito médio que a população que recebeu o tratamento sofreu. Isso 

significa que não se pode utilizar o resultado geral do estimador para analisar a 

situação específica de um dos membros do grupo de tratamento. Alguns indivíduos 

podem ter sido muito beneficiados pelo choque enquanto em outros o impacto pode 

ter sido menos significante. 

Em sua configuração mais simples um grupo é exposto a um tratamento 

em um período de tempo posterior, e não no anterior, e um segundo grupo não é 

exposto ao tratamento em nenhum dos períodos.  

No caso em que as mesmas unidades de cada grupo sejam observadas 

em cada período de tempo, o ganho médio do segundo grupo, denominado grupo de 

controle, é subtraído do ganho médio do primeiro grupo, o grupo de tratamento. O 

procedimento elimina eventuais vieses nas comparações entre grupo de controle e 

de tratamento no segundo período, que poderiam ser derivados de diferenças 

permanentes entre os grupos, também elimina vieses de comparação ao longo do 

tempo que poderiam surgir de tendências (WOOLDRIDGE, 2007). A forma funcional 

padrão de um modelo de Dif-in-Dif é:  
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, = +  , +  + ( ∗ ) , +  ,    (1) 

 

Na qual ,  é a variável de interesse, ,  é uma variável binária 

(dummy) que assume o valor 1 se for grupo de tratamento e 0 se for grupo de 

controle,  endereça os indivíduos,  é uma segunda dummy que assume o 

valor 0 para o período anterior ao início da política e 1 para o período subsequente, 

 representa o intercepto do modelo, ,  é o termo de erro e,  é a interação entre 

as duas dummies, que forma o coeficiente de Dif-in-Dif, pode-se arranjar os termos 

numa matriz 2 x 2 conforme Tabela 1 para ter mais clareza do que cada parâmetro 

estima. 

 

Tabela 1: Coeficientes de Diferenças em Diferenças 
 Pós Pré Diferença 

Tratamento +  +  +  +   +  
Controle +     
Diferença +    

Fonte: Wooldridge (2007, p.2) 

 

Esse método se encaixa bem no caso em questão dado que podemos 

assumir a mudança na cobertura do FGC como sendo a fonte de variação exógena, 

o que ela é de fato. Como dito anteriormente, apesar de o FGC ser um fundo 

privado, ele é regulado pelo governo, as alterações em seu regulamento partem de 

uma ação do CMN, ou seja, de fora do sistema é imposta uma nova regra. Além 

disso, esta é uma alteração exógena extremamente transparente, por meio de uma 

resolução do CMN, publicada no diário oficial, passa a ter validade imediata, de 

modo que todos os agentes tomam conhecimento e passam a ser afetados pela 

mudança simultaneamente, atendendo outra restrição que o método impõe. 

Um dos desafios para utilizarmos a metodologia de Dif-in-Dif é a 

determinação de qual será o grupo de controle e qual será o de tratamento. 

Idealmente, a melhor maneira de se verificar o impacto de uma política exógena é 

verificar como ela afeta um mesmo grupo de indivíduos: isto é, como esse grupo se 

comportaria com e sem ela, mas nas ciências sociais não é possível se realizar isso. 

No caso desse trabalho o grupo de controle será composto por aquelas instituições 

que, em alguma medida, tenham a percepção dos depositantes de que são 
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sistemicamente importantes e por isso seriam socorridas pelo governo no caso de 

um evento adverso que as colocasse em risco de falência, e deste modo os 

depósitos nelas estariam seguros mesmo sem a cobertura do FGC, a literatura se 

refere a esses bancos como Too-big-to-fail.  

Em um artigo de Oliveira, Schiozer e Barros (2015), os autores 

argumentam que a adoção de uma política de Too-big-to-fail pode ser inferida na 

história recente brasileira, visto que após conseguir controlar a inflação em 1994, 

foram lançados três programas de reestruturação bancária. Esses programas 

incluíram injeções de capital aos bancos privados sistemicamente importantes e aos 

bancos públicos. Mas ao mesmo tempo permitiu que diversas instituições de menor 

porte falissem. A conclusão é que, no Brasil, os depositantes valorizam uma garantia 

governamental, mesmo que implícita para aqueles bancos considerados 

sistemicamente importantes, mais do que valorizam os fundamentos econômicos 

desses bancos. 

Para testar os modelos a primeira providência a ser tomada é definir quais 

os grupos de controle serão utilizados. Oliveira, Schiozer e Barros (2015) propõem 

quais são os bancos sistemicamente importantes no Brasil, essa configuração é 

escolhida para ser o primeiro grupo de controle para o teste dos modelos. 

A Segunda proposta traz apenas os quatro maiores bancos do Brasil, por 

serem os maiores e mais conhecidos espera-se que os depositantes tenham plena 

confiança em sua solidez, de modo que o aumento da garantia do FGC traga a 

esses bancos menos benefícios. Ao escolher esse grupo um outro resultado que 

espera-se verificar é se os grandes bancos estrangeiros (ABN Anro, HSBC e 

Santander) tem algum benefício adicional com a mudança do valor de garantia do 

FGC que os grandes nacionais não tem.  

O último grupo de controle é composto apenas por bancos públicos 

federais, ainda que um dos bancos seja de economia mista seu controle é federal. A 

pretensão é verificar se o fato de ter a garantia explicita do governo é mais 

importante que o tamanho do banco. A configuração de cada grupo de controle está 

exposta na Tabela 2. 
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Tabela 2: Grupos de Controle 
Configuração Bancos 

Oliveira et. al 
ABN Amro, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, HSBC, Itaú, Santander e 
Unibanco; 

Bancos Grandes 
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal e Itaú; 

Públicos Federais 
Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco 
do Nordeste e Caixa Econômica Federal. 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2 Concentração Industrial 

 

Medir o impacto do FGC na concentração do mercado como um todo não 

é uma tarefa simples. Por isso propõe-se utilizar as captações de dois produtos de 

renda fixa como Proxy para a concentração bancária: depósitos de poupança e 

depósitos a prazo. Deste modo será possível observar se houve alguma tendência 

no antes e depois das alterações da cobertura do FGC na captação desses 

produtos. Tal proposta tem por objetivo verificar se os bancos que compõe o grupo 

de tratamento conseguiram atrair mais funding.  

A poupança é exemplo de uma fonte com custo muito baixo, haja vista 

que a regra de sua remuneração é determinada por lei, e é um instrumento que 

sempre foi muito concentrado nos bancos públicos. Os depósitos a prazo 

representam, senão a principal, uma das principais fontes de funding dos bancos, de 

modo que menor concentração na captação desses produtos pode representar 

maior competição no mercado de crédito e de serviços bancários. 

A construção do conceito de concorrência é de grande complexidade, 

suas noções são, em muitas vezes, difíceis de se aproximar da realidade, e “até a 

identificação das variáveis básicas descritivas das estruturas dos mercados e das 

condutas das empresas, a noção de concorrência apresenta-se como um objeto 

analítico que insiste em se situar além da capacidade explicativa das formulações 

teóricas disponíveis.” (KUPFER, 1992, p.5). 

O economista Abba Lerner concebeu uma das primeiras ferramentas para 

a mensuração do grau de competição de um mercado em seu artigo The Concept of 

Monopoly and the Measurement of Monopoly Power de 1934. Ao identificar a perda 
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social causada por um monopólio como a diferença entre preço e custo marginal, ao 

invés da principal concepção aceita à época da relação entre preço e custo médio, 

conseguiu redirecionar as atenções dos lucros obtidos pelos monopolistas, para as 

ineficiências de alocação criadas quando um monopolista persegue estes lucros 

(ELZINGA; MILLS, 2011).  

O Índice de Lerner ((P – Cmg) / P), como concebido, buscava identificar o 

“poder de mercado” ao qual uma indústria estava sujeita. Identificação que se dá 

pela diferença entre o preço cobrado pela firma e o custo marginal do produto no 

nível que maximiza o lucro. O ponto de referência (benchmark) para aferir o poder 

de um monopólio é o ótimo social atingido em concorrência perfeita (ELZINGA; 

MILLS, 2011, pp. 2 – 3). 

Lerner esclarece esse benchmark com a hipótese de um equilíbrio 

competitivo, onde há diversas firmas produzindo com retornos constantes de escala 

e com custos marginais iguais aos do monopolista que se tenta medir o poder de 

mercado. As condições tecnológicas que possam garantir esse equilíbrio são 

consideradas irrelevantes para o Índice de Lerner visto que esse é, principalmente, 

um instrumento para medir o afastamento da firma do ótimo social. Por isso, alguns 

economistas consideram que o índice mede imperfeições no mercado ao invés de 

efetivamente medir poder de monopólio ou oligopólio (ELZINGA; MILLS, 2011, pp. 2 – 

3). 

Conhecer os preços praticados pela indústria bancária não é algo 

excessivamente complicado, o que fornece metade das informações necessárias 

para calcular o Índice de Lerner. A outra metade, por sua vez, não é tão simples de 

se obter. É sabido que indústrias operam com custos marginais muito inferiores aos 

seus preços, porém conhecer esses números significa conhecer a estrutura de 

produção da firma. Ter esse conhecimento é equivalente a ter uma vantagem 

competitiva sobre a firma, o que torna o sucesso desta tarefa de estimação.  

Dada a complexidade das operações bancárias muitas firmas não sabem 

exatamente em qual custo marginal operam. Uma maneira de tentar chegar o mais 

próximo de quais os custos da indústria bancária consiste em identificar quais os 

determinantes do spread de crédito, visto que esse spread nada mais é que o valor 

da taxa cobrado para emprestar subtraído do custo do funding para os empréstimos. 
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Santos (2010) e Ivashina e Scharfstein (2010) produzem trabalhos que 

visam aferir esses custos. O primeiro autor desenvolve um modelo para precificar os 

custos dos empréstimos bancários após a crise do subprime. Os últimos discorrem 

sobre como se comportaram os empréstimos bancários durante aquela crise. Alguns 

dos indicadores utilizados por esses autores são coincidentes, por isso os principais 

são citados abaixo: 

O primeiro são os Ativos totais dos bancos. Como bancos maiores 

tendem a ser mais diversificados, é mais provável que esses tenham maior acesso a 

funding com menor custo, o que implica num spread menor.  Segundo a razão entre 

capital e ativos, serve como proxy para uma posição financeira superior, tendo um 

impacto negativo nos spreads. Um indicador é utilizado para medir o risco da 

instituição: a volatilidade dos retornos sobre o capital; esse tem um impacto positivo 

sobre o spread. Um controle realizado é sobre o custo do funding, para isso é 

utilizada uma razão entre os depósitos totais sobre ativos, esse com impacto 

negativo sobre o spread (SANTOS, 2010, pp. 7 - 10). São realizados outros controles 

acerca de liquidez e alavancagem, mas os principais são os expostos anteriormente. 

A literatura estudando o caso nacional é muito similar aos estudos para 

outros países, difere quando aumenta a especificidade da pesquisa. Em um working 

paper do BCB (banco Central do Brasil), Annibal (2012) apresenta um modelo para 

analisar os determinantes da captação liquida de poupança no Brasil, em que são 

verificados, dentre outros, os seguintes itens: 

A sensibilidade dos depósitos de poupança à sua rentabilidade, mede a 

expectativa6 da diferença entre a rentabilidade líquida de imposto de renda de 

aplicações de renda fixa atreladas às taxas de DI e rendimento dos depósitos de 

poupança, maior a diferença menor a captação na poupança; a taxa de 

desocupação da economia tem um efeito positivo sobre as captações de poupança, 

o que é explicado pelo fenômeno conhecido como precautionary savings7. 

Há componentes de grande importância específicos de cada indústria, 

sobretudo no nível regional. A existência de economias de escala e de escopo 

possibilita às empresas chegar muito próximo de atingir o potencial máximo de seus 

                                                           
6 Considerando que a expectativa dos agentes varia exclusivamente em função da observação das 
rentabilidades passadas (Annibal, 2012, p. 5). 
7 Fenômeno que a literatura caracteriza como a tendência de as famílias aumentarem suas reservas 
em face de uma maior incerteza sobre sua renda futura (Annibal, 2012, p. 17). 
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fatores de produção, significando redução de custos e incremento de produtividade. 

Porém, a mensuração desses tipos de economias no nível da firma e da indústria é 

muito difícil de realizar.  

Assim, mesmo tendo ao alcance diversos fatores que determinam o 

spread e a captação bancária, ainda assim é muito difícil aferir com exatidão o custo 

marginal de uma firma. Utilizar o Índice de Lerner para mensurar o grau de 

concentração dos bancos se torna pouco viável e, por isso a teoria econômica 

desenvolveu outras metodologias capazes de realizar isso por outros meios. 

Na década de 50, surgiram alternativas para as teorias existentes até 

então. A hipótese estruturalista, baseando-se em proposições do tipo Estrutura-

Conduta-Desempenho (E-C-D), se tornou o paradigma dominante das teorias 

microeconômicas ocupadas com empresas, indústrias e mercados. As teorias E-C-D 

tentam esclarecer as condições de competição nas quais as firmas operam e quais 

os efeitos econômicos, que os comportamentos individual e coletivo, podem 

acarretar (KUPFER, 1992) 

Estruturas de mercado consistem de três aspectos: a concentração de 

oferta mede o número e a participação de mercado de cada ofertante de um 

mercado; a diferenciação de produtos verifica o grau de homogeneidade dos 

produtos transacionados, e; as barreiras à entrada e saída mensuram a 

probabilidade de um novo ofertante entrar ou sair de um mercado e, assim a 

estabilidade de uma estrutura de mercado (LENNARTZ; HAFFNER; OXLEY, 2012). 

A conduta define como uma firma age perante seus mercados de atuação 

e seus concorrentes. O principal interesse na conduta é saber como as firmas 

definem os preços praticados – em conluio, tacitamente ou de forma independente – 

e como as firmas protegem suas participações de mercado. Por fim, o desempenho 

avalia se essas interações geram um mercado mais eficiente, que traga ganhos aos 

consumidores e a produtividade (LENNARTZ; HAFFNER; OXLEY, 2012, pp. 6 - 7). 

O arcabouço de E-C-D expõe uma hipótese fundamental, que uma 

relação causal e estável entre os três elementos existe. A estrutura do mercado é 

exógena, de modo que a conduta e o desempenho são determinadas 

estruturalmente. Sob a condição de que todos os participantes possuem 

informações completas, um mercado é perfeitamente competitivo se há um número 

elevado de ofertantes, os produtos são homogêneos e as barreiras à entrada e 
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saída são baixas. Sob essas condições o preço é igual ao custo marginal. Em todas 

outras formas de mercado, os ofertantes possuem algum controle sobre os preços, o 

que reduz a eficiência do mercado (LENNARTZ; HAFFNER; OXLEY, 2012, p. 7). 

Para ter uma medida efetiva da concentração do mercado, com os dados 

das captações bancárias são construídos índices para medir a concentração do 

mercado. Da abordagem E-C-D surgem dois dos índices mais utilizados: as Razões 

de concentração (CRk) e o Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI); das teorias de 

informação surge o Índice de Entropia de Theil (IET).  

Os índices HHI e IET são alguns dos principais instrumentos utilizados 

para se mensurar concentração de mercado. Em um artigo de 2002 esses dois 

índices em conjunto com um índice que afere o ranking de uma firma no mercado 

são utilizados para medir o grau de concentração no mercado de seguros de 

propriedades e de responsabilidades (NISSAN; 2002). 

 

Razão de Concentração (CRk) 

 

O índice CRk é um índice simples e com limitações de dados pequena, 

por isso ele é um dos mais utilizados na literatura empírica. Considera apenas a 

participação de cada empresa na amostra para sua determinação. Varia de 0 (zero) 

a 1 (um), em que 0 (zero) quer dizer que o mercado está em concorrência perfeita, 

ou seja, considera que o mercado tem um número infinito de empresas do mesmo 

tamanho e, 1 (um) se as empresas consideradas no cálculo representam todo o 

mercado. O índice é construído de forma discricionária, não há uma regra específica 

para definir quais são as k empresas consideradas as maiores. Um dos problemas 

com o índice é que ele não dá importância aos bancos que são deixados de fora da 

amostra, os menores (BIKKER; HAAF, 2002).  

No caso desta dissertação a construção do índice se deu utilizando todos 

os bancos que compõe o painel. De maneira que para realizar a comparação o 

índice é construído em um primeiro momento utilizando os dados de captação dos 

bancos que compõe o grupo de controle e em um segundo momento utiliza-se os 

dados dos bancos que integram o grupo de tratamento. 
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Se utilizamos todas as firmas da indústria para medir o CRk conseguimos 

ter uma visão da evolução da participação de mercado de cada banco no mercado 

todo. O cálculo do CRk se dá pela seguinte fórmula: 

 

=  (2) 

      =    çã       

=         á  

 

 

Herfindahl-Hirschman (HHI) 

 

O mais comum dos três índices é o HHI, esse é o índice de concentração 

mais comumente utilizado na literatura teórica, além de ser utilizado como medida 

de concentração de uma indústria por diversos órgãos de defesa da concorrência ao 

redor do mundo (BIKKER; HAAF, 2002). Seu cálculo é muito semelhante ao do CRk, 

porém se utiliza dos dados de todas as firmas da indústria: 

 

= ( )  (3) 

      =    çã       

=         á  

 

 

O HHI fornece informações não apenas no número de firmas de um 

mercado, mas também sobre a participação de mercado das firmas. Também varia 

de 0 (zero) a 1 (um), mas, como as participações são elevadas ao quadrado, ele dá 

mais importância para os bancos maiores, de modo que não há arbitrariedades em 

sua utilização (BIKKER; HAAF, 2002). Uma indústria com um alto número de firmas, 

mas com apenas poucas firmas dominando o mercado terá um HHI mais alto, que 
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uma indústria com um número menor de firmas com participações de mercado 

semelhantes8. 

 

Entropia de Theil (IET) 

 

Esse tipo de índice de desigualdade se baseia no conceito de entropia 

advindo da termodinâmica, nessa área a entropia é tida como uma medida de 

desordem. Quando aplicada a distribuição de renda, um de seus primeiros usos em 

economia, a entropia significa o desvio dos estados de equilíbrio ótimos (BELLÙ; 

LIBERATI; 2006). 

O IET surge da teoria da informação em estudos de organização 

industrial. Este índice tenta determinar como uma empresa mede no mercado em 

que se insere a probabilidade de manter ou retomar um cliente na ocasião da 

entrada de mais um participante naquele mercado. O IET mede de forma ex-ante o 

conteúdo de informação esperado de uma distribuição9 (BIKKER; HAAF, 2002). Sua 

fórmula é a seguinte: 

= ∗ 1  (4) 

      =    çã       

=         á  

 

 

O IET é o único que não varia de 0 (zero) a 1 (um), o valor da Entropia 

varia inversamente ao grau de concentração. Para este índice, o 0 (zero) representa 

uma situação de monopólio, o valor aumenta conforme entram mais empresas no 

mercado, e seu valor máximo não é limitado a um. O valor máximo é atingido em 

uma situação de infinitas empresas com participação de mercado igual. Para um 

determinado número de bancos o valor do índice diminui na medida em que 

                                                           
8 Por exemplo, em um mercado com 10 competidores, cada um com 10% do mercado o HHI será de 
0,1, enquanto um mercado com 22 competidores, dois com 25% do mercado cada, e os demais vinte 
com 2,5% do mercado, terá um HHI de 0,1375. 
9 No apêndice do artigo de Bikker e Haaf (2002), há uma explicação detalhada de como funciona a 
troca de informações no conceito de entropia. Resende (1994) traz a decomposição algébrica do 
índice. 
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aumentam as desigualdades em suas participações de mercado (BIKKER; HAAF, 

2002). 

Resende (1994) mostra uma transformação simples que permite utilizar o 

IET como uma medida de concentração independente. Essa transformação permite 

compará-la aos outros índices que variam de 0 (zero) a 1 (um), a chamada de 

Entropia Relativa (ER), e consiste em dividir o IET pelo Ln de k, conforme: 

 

=  ( )  (5) 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E VARIÁVEIS 

 

Esse trabalho se utiliza de diversas bases de dados públicas: do site do 

BCB foram utilizados dados dos balancetes consolidados disponibilizados no 

COSIF, do consolidado 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro 

Nacional, dados totais de ativos, e do sistema gerenciador de séries temporais, 

séries da remuneração da poupança e do DI10; do site do ipeadata foram utilizados 

dados dessazonalizados de desocupação, renda real do trabalho e IBC-br, além da 

série do IPCA. 

A amostra se baseia no período compreendido entre 10/2006 e 04/2012. 

A opção de não selecionar o período que compreende a criação do FGC até hoje se 

deve a diversos fatores, mas o principal deles é que a instabilidade pela qual a 

economia brasileira passou até 2006, resulta em dados com elevada variância, que, 

conforme veremos adiante gera diversos problemas para a utilização dos dados.  

A instabilidade referida ocorreu em todas as esferas da economia, muito 

dela em decorrência do cenário externo, visto que no fim de 1997 teve início uma 

sequência de crises internacionais. Neste período diversos países sofreram ataques 

especulativos em suas moedas, com o Brasil não foi diferente. Para proteger a taxa 

de câmbio o BCB tomou inúmeras medidas, dentre as quais uma forte apreciação da 

taxa SELIC. Mas em 1999 o BCB toma a decisão de deixar o câmbio flutuar, na 

Figura 3 é possível verificar a trajetória do Real, que se desvaloriza de forma 

contínua até o fim de 2003. 

A desvalorização da moeda marca um período de forte retração do 

crescimento, o nível de preços que havia sido estabilizado a não mais que três anos, 

apresentava trajetória descendente. Daí em diante passou a sofrer mais volatilidade 

e apresentar trajetória ascendente. Na Figura 4 é possível verificar o comportamento 

da inflação em todo o período. Há períodos em que a inflação tem crescimento de 

3% em um mês e no mesmo mês do ano seguinte não atinge 1% de crescimento. A 

partir de 2004 a inflação começa a ter uma oscilação menor.  

 

                                                           
10 Como poderá ser verificado na sequência do trabalho a série do DI não obteve resultados 
significativos, de modo que a série de poupança passa a ser o principal foco desse trabalho. 
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Figura 3: Taxa de Câmbio Nominal (US$) (1995-2015) 

Fonte: ipeadata.gov.br 

Figura 4: Variação Mensal do IPCA (1995 - 2015) 

Fonte: ipeadata.gov.br 

O efeito do elevado nível de incertezas rondando a economia brasileira se 

traduziu em uma maior desconfiança dos mercados internacionais com o Brasil. Os 

prêmios cobrados por títulos brasileiros se elevaram com a depreciação da taxa de 

câmbio, mas começaram a se estabilizar na sequência. Porém o cenário político 

mais uma vez voltou a afetar o país, e em 2003 a transição política fez com que os 

prêmios cobrados pelos títulos brasileiros atingissem níveis recordes. Apenas de 

2005 em diante voltam a ter um comportamento mais estável, como se vê na Figura 

5. 
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Figura 5: EMBI + Risco Brasil em Pontos Base (1995-2015) 

Fonte: ipeadata.gov.br 

O mercado financeiro foi um dos principais afetados nesse período de 

grandes incertezas e agitações. Como pôde ser verificado no capítulo 1 são mais de 

cem bancos que deixam o mercado em pouco mais de dez anos. Apenas a partir de 

2006 a economia volta a se estabilizar.  

As variáveis econômicas no período anterior a 2006 possuem um 

comportamento heteroscedástico11, e isso se reflete nos dados utilizados na 

pesquisa. Como as variâncias são muito diferentes, extremamente elevadas em 

alguns períodos e muito menores em outros, o tratamento do problema de 

heteroscedasticidade no período anterior a 2006 se torna inviável. Os dados 

posteriores a 2006 também possuem comportamento heteroscedástico, porém como 

a variância dos dados é muito menor o tratamento é possível. Esse é o motivo da 

seleção do período posterior a 2006 para a análise. 

Para endereçar o problema da heteroscedasticidade embasou-se na 

teoria assintótica, haja vista que o número de observações dos modelos é muito 

grande. Ferman e Pinto (2016) mostram que é possível dividir a variância do 

estimador de Dif-in-Dif em dois componentes: um referindo-se a variância dos 

grupos de controle e um segundo referindo-se à variância dos grupos de tratamento. 

Assim é possível realizar a inferência utilizando as informações do grupo de controle 

para estimar a variância do grupo de tratamento.  

                                                           
11 Em princípio tinha-se por objetivo analisar o período se iniciando no ano de 2002, porém nos testes 
realizados utilizando esse período mais longo os resultados foram espúrios, e não foi possível tratar a 
heteroscedasticidade dada sua magnitude.  
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Sob a assunção de que a fonte da heteroscedasticidade é conhecida, isso 

ocorre quando a heteroscedasticidade é gerada devido a uma variação no número 

de observações de cada grupo, é possível estimar os erros padrão por meio do 

chamado cluster-robust variance estimator (FERMAN; PINTO, 2016, p. 11). Esse 

procedimento gera erros padrão robustos para a heteroscedasticidade e correlação 

serial. A utilização deste método permite que o problema da heteroscedasticidade 

seja superado. Dado isso os modelos foram testados utilizando erros padrão 

robustos (White). 

A escolha de não iniciar a análise em janeiro de 2006 para assim verificar 

os impactos da primeira mudança no valor de cobertura do FGC em setembro de 

2006, se deve à quantidade de dados disponíveis. Caso a data escolhida fosse de 

janeiro de 2006 em diante, haveria uma quantidade muito pequena de dados 

anterior ao choque, uma quantidade de dados muito exígua para a realização da 

análise com a metodologia de Dif-in-Dif.  

O período final selecionado para os testes, abril de 2012, não é mais 

extenso devido à mudança na regra da remuneração da caderneta de poupança em 

maio de 2012. Com essa mudança as novas aplicações na caderneta de poupança 

ficaram atreladas a taxa SELIC. Nos balancetes públicos dos bancos, não há dados 

discriminados sobre qual saldo obedece a regra nova e qual saldo obedece a regra 

antiga, o que inviabiliza a utilização dos dados da poupança para os testes.  

Deste modo o período da análise se inicia em outubro de 2006 e se 

estende até abril de 2012. Assim a mudança na cobertura do FGC que será 

verificada é a que se deu em dezembro de 2010. Assim espera-se que outros efeitos 

alheios a essa mudança tenham o menor impacto possível no estimador de Dif-in-

Dif. 

 

4.1 Variáveis de Painel 

 

O exercício empírico consiste em dois painéis: (i) painel contendo os 

bancos captadores de poupança e; (ii) painel para os captadores de depósitos a 

prazo, esse, conforme mencionado anteriormente, traz um resultado não 

significante.  
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Para os captadores de poupança a amostra é composta por um painel 

não balanceado que, no início do período conta com 27 bancos, e no fim com 19, 

uma redução de 30% como se pode observar na Figura 6. O atrito na amostra é 

devido ao painel conter dados de bancos que tiveram suas operações 

descontinuadas ou que foram alvo de fusões e aquisições.  

Optou-se por manter esses bancos, pois, por se tratar de uma análise 

sobre concentração de mercado, a alteração no número de participantes representa 

um dos principais efeitos da concentração. A amostra representa todos os bancos 

que captaram depósitos de poupança no período, foram excluídos apenas bancos 

com dados inconsistentes ou faltantes. 

 

Figura 6: Quantidade de Bancos Captadores de Poupança do Painel 

Fonte: www.bcb.gov.br 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

Para os bancos captadores de depósitos a prazo a amostra é 

substancialmente maior, e também é composta por um painel não balanceado.  No 

início do período conta com 82 bancos, e no fim com 85, um aumento de 4% 

conforme se verifica na Figura 7. A amostra representa todos os bancos que 

captaram depósitos a prazo no período, como no caso da poupança há algum atrito 

na amostra e, também foram excluídos bancos ligados a montadoras, sem carteira 

comercial e com dados inconsistentes ou faltantes. 
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Figura 7: Quantidade de Bancos Captadores de Depósitos a Prazo do Painel 

 
Fonte: www.bcb.gov.br 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

4.2 Variável Dependente 

 

Os três índices apresentados na secção três foram escolhidos para 

construir as variáveis dependentes: HHI, CRk  e ER. O IET não foi escolhido por seu 

formato não possibilitar equivalência com os demais índices, assim optou-se por 

utilizar sua forma transformada o ER. 

 

4.3 Variáveis Binárias 

 

A metodologia de Dif-in-Dif exige que se tenha uma variável de tratamento 

e uma de tempo. Como variável de tratamento será utilizada uma dummy que 

identifica bancos captadores de poupança ou de depósitos a prazo que fazem parte 

do grupo de controle. Assumindo valor 0 (zero) para os bancos identificados como 

sendo do grupo de controle, e 1 (um) no caso contrário.  

Á variável de tempo é uma variável dummy que identifica a data em que 

ocorreu o choque, a mudança no valor de cobertura do FGC. Ela assume valor 0 

(zero) no período anterior a mudança da cobertura do FGC e 1 (um) de dezembro de 

2010 em diante. 

 

4.4 Variáveis de Controle 
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As variáveis de controle se baseiam naquelas verificadas no referencial 

teórico: taxa de desocupação; rendimento real médio do trabalho principal com 

ajuste sazonal; variação mensal do IPCA; variação do IBC-Br com ajuste sazonal; 

diferença entre rendimentos da poupança e do DI líquidos de IR12 até 180 dias; 

ativos totais de cada banco; razão entre capital e ativos; razão entre depósitos totais 

e ativos. As três últimas variáveis foram construídas de acordo com o que segue: 

 

=       −   ç  (6) 

 

 

ã     =  
 

 
 (7) 

 

 

ã   ó   =  
ó  

 
 (8) 

 

4.5 Modelo 

 

Para testar o impacto da alteração da cobertura do FGC nas captações, o 

modelo base a ser testado é o seguinte:  

 

(Variável Dependente)i = β0 + β1*(dummy de grupo de controle)i,t + 

β2*(dummy alteração FGC)t + δ*(dummy de grupo de controle)i,t*( dummy 

alteração FGC)t + β3*(IPCA)t + β4*(Diferença entre Rentabilidade DI e 

Poupança)t + β5*(Taxa de Desocupação)t + β6*(Renda Real)t + 

β7*(IBCbr)t + β8*(Total de Ativos ) i,t + β9*(Razão Capital Ativos ) i,t + 

β10*(Razão Depósitos Ativos ) i,t + Ɛ i,t 

(9) 

 

                                                           
12 Considerou-se a alteração da alíquota de imposto de renda retido na fonte (IRRF) das aplicações 
em renda fixa com prazos até 180 dias de 20,0% para 22,5% que, considerando a regra de transição 
da Lei nº 11.033, de 24 de dezembro de 2004, que passou a ter efetividade a partir de maio de 2005. 
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Onde i é o banco avaliado, t é o período avaliado, a interação entre as 

dummy de tratamento e a dummy do FGC é a variável de interesse, portanto o 

coeficiente de interesse (dif-in-dif) é δ.  

São testados os modelos com todas as variáveis de controle para verificar 

suas significâncias em cada um dos casos e, na medida do aferido os modelos vão 

sendo relaxados. Os modelos são testados utilizando-se uma regressão de mínimos 

quadrados ordinários, com efeitos aleatórios.  
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5. RESULTADOS 

 

O modelo testou a hipótese de que o aumento no valor de cobertura do 

FGC ajudou os bancos menores a captar mais depósitos de poupança. Considerou-

se o universo de todos os bancos que captaram depósitos de poupança no mercado 

brasileiro entre outubro de 2006 e abril de 2012. Assim foram utilizados os três 

índices de concentração (CRk, HHI e ER) visto que cada um nos dá informações 

diferentes sobre os mesmos dados, e o conjunto dessas informações é o resultado 

mais importante. 

A análise começa do mais básico, que é medir como a participação de 

cada banco no mercado de captações foi afetada pelo efeito da alteração do FGC, e 

por isso o primeiro índice é o de CRk, podemos ver os resultados na Tabela 3. 

O primeiro fato importante a ser notado é que as variáveis de controle são 

pouco significativas para o modelo, ou seja, não fazem diferença para a análise. 

Pode-se verificar que quando todas as variáveis de controle são incluídas no modelo 

apenas o estimador de Dif-in-Dif do grupo de controle de Oliveira et al tem 

significância de 1%, mas à medida que tiramos essas variáveis da regressão o 

estimador de Dif-in-Dif do grupo de controle Bancos Grandes passa a ter 

significância de 5%. Isso quer dizer que as variáveis de controle propostas estão 

interferindo na eficiência do estimador, e que outros fatores são importantes para 

determinar a captação de poupança.  

Deste modo passa-se para o teste de um modelo padrão de Dif-in-Dif, 

sem variáveis de controle. O coeficiente do estimador de Dif-in-Dif é negativo para 

todas as configurações de grupo controle, assim conclui-se que a mudança na 

cobertura do FGC ajuda os bancos menores a aumentar suas captações de 

poupança, o que quer dizer que na média o impacto dessa mudança diminui a 

participação de mercado dos bancos considerados grandes. 

A diferença entre o nível de significância do estimador de Dif-in-Dif do 

teste com o grupo de controle Bancos Grandes para o teste que utiliza o grupo de 

controle de Oliveira et al mostra como a presença dos bancos estrangeiros no grupo 

de tratamento, faz com que o estimador perca significância, mas ainda assim possa-

se ter 95% de confiança no estimador. É possível verificar que há apenas uma 

pequena diminuição no valor do coeficiente de Dif-in-Dif entre esses testes. A 
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hipótese que se aventa é que mesmo podendo ser considerados grandes, os três 

bancos estrangeiros conseguiram se beneficiar marginalmente do aumento do FGC 

frente aos Bancos Grandes, porém frente aos demais bancos do grupo de 

tratamento eles não tiveram benefício. 

Tabela 3: Resultados CRk – Poupança 

Grupos de 
Controle 

Oliveira et al. Bancos Grandes Públicos Federais 

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) 

  Razão de Concentração dos Depósitos de Poupança 

Dif-in-dif -0,0132*** -0,0140*** -0,0126* -0,0135** -0,00689 -0,00694 

[0,00381] [0,00421] [0,00522] [0,00509] [0,00504] [0,00544] 

Dummy 
Alteração do 

FGC 

0,0101** 0,0138** 0,0108* 0,0148** 0,006 0,00955 

[0,00315] [0,00419] [0,00445] [0,00488] [0,00432] [0,00507] 

Dummy de 
Grupo de 
Controle 

 -0,114**  -0,114**  -0,193***  -0,195*** -0,115 -0,117 

[0,0399] [0,0379] [0,0468] [0,0429] [0,0744] [0,0741] 

Diferença entre 
Rentabilidade DI 

e Poupança 

-1280   -1307   -1291   

[0,707]   [0,711]   [0,702]   

IPCA -0,00127   -0,00129   -0,00121   

[0,000934]   [0,000934]   [0,000986]   

Taxa de 
Desocupação 

0,0286   0,00661   -0,0142   

[0,101]   [0,101]   [0,101]   

Renda Real 
Bruta 

2,18E-06   1,87E-06   1,49E-06   

[0,00000183]   [0,00000182]   [0,00000173]   

IBC-br 0,000234   0,00023   0,000219   

[0,000141]   [0,000139]   [0,000135]   

Razão entre 
Depósitos e 

Ativos  

0,00763   0,00453   0,00583   

[0,00876]   [0,00812]   [0,00903]   

Razão entre 
Capital e Ativos 

0,0406   0,0481   0,0511   

[0,0341]   [0,0399]   [0,0401]   

Total do Ativos 1,11E-15   1,29E-15   2,59E-15   

[2,33e-15]   [2,62e-15]   [3,29e-15]   

Constante 0,083 0,120** 0,170** 0,205*** 0,106 0,139 

[0,0503] [0,0378] [0,0582] [0,0428] [0,0782] [0,0736] 

R Quadrado 0,5086 0,5022 0,7952 0,7961 0,3072 0,2745 

Número de 
Observações 

1481 

Erros Padrão entre colchetes 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Fonte: Elaboração própria 

Não é possível ter confiança de ao menos 90% no estimador de Dif-in-Dif 

quando utilizamos o grupo de controle Públicos Federais. Este fato mostra que a 

presença de outros dois bancos muito grandes no grupo de controle impede o 

estimador de ter eficiência. Isso mostra que o grupo de controle Bancos Grandes 
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não pode ser dividido, ou seja que os bancos privados grandes tem a mesma 

importância sistêmica que os Públicos Federais na percepção dos depositantes. Isso 

faz com que esse grupo de controle para essa metodologia de concentração não 

tenha significância. 

Essas análises podem ser vistas como importantes indícios de que todos 

os bancos que compõem o grupo de controle de Oliveira et al são considerados Too-

big-to-fail.  De forma que, na média, não verificam benefícios em suas captações por 

conta da mudança no valor de cobertura do FGC. 

Em seguida analisamos os testes com o HHI como variável dependente. 

Conforme foi abordado na seção de metodologia o HHI consiste em se medir a 

participação de mercado de cada banco e elevá-la ao quadrado. Elevar a 

participação de cada banco ao quadrado dá mais importância para os maiores 

bancos, e isso permite ao HHI captar de forma mais sensível o poder de mercado de 

cada firma.  

Essa configuração do modelo é mais importante para avaliar se a 

mudança na cobertura do FGC afetou o poder de mercado das instituições que 

compõem os grupos de controle. Do mesmo modo que ocorreu nos testes utilizando 

o CRk as variáveis de controle são não significantes com o HHI. Assim procedeu-se 

da mesma forma, em primeiro lugar o teste foi realizado com todas as variáveis e em 

seguida na forma de um modelo padrão de Dif-in-Dif. 

A Tabela 4 mostra que nos testes com os três grupos de controle o 

estimador de Dif-in-Dif é significativo com 95% de confiança e seu coeficiente é 

negativo. Significando que para os testes com esses três grupos de controle o índice 

HHI diminuiu, isto é, os bancos que compõem os grupos de tratamento conseguiram 

aumentar seu poder de mercado graças à mudança no valor de cobertura do FGC.  

Mas esse resultado não é tão importante para as instituições que compõe 

o grupo de tratamento. Verifica-se que a magnitude dos coeficientes de Dif-in-Dif é 

muito pequena, o decréscimo do HHI na amostra é muito pequeno. Isso quer dizer 

que os bancos dos grupos de controle continuaram com muito poder de mercado. 

Pode-se ver que a regressão utilizando o grupo de controle de Oliveira et 

al é pouco explicativa, o estimador de Dif-in-Dif consegue identificar que houve uma 

mudança no HHI, porém não é possível inferir os motivos. A explicação pode ser 

obtida ao analisarmos o teste que utiliza o grupo de controle dos Bancos Grandes 

em conjunto com a análise de resultados dos testes utilizando o CRk. É possível ver 
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que o poder de explicação dos testes aumenta consideravelmente nessas 

configurações. Uma hipótese que pode esclarecer isso é que os bancos grandes 

estrangeiros conseguiram diminuir o hiato existente entre o poder de mercado dos 

quatro grandes bancos brasileiro e os seus próprios no período dos testes.  

Tabela 4: Resultados HHI – Poupança 

Grupos de 
Controle 

Oliveira et al. Bancos Grandes Públicos Federais 

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) 

  Índice Herfinfdahl-Hirschman dos Depósitos de Poupança 

Dif-in-dif -0.00491** -0.00469** -0.00667** -0.00635** -0.00452 -0.00455 

[0.00186] [0.00180] [0.00208] [0.00215] [0.00259] [0.00260] 

Alteração do 
FGC 

0.00408* 0.00468** 0.00599** 0.00648** 0.00415 0.00504 

[0.00168] [0.00180] [0.00190] [0.00214] [0.00237] [0.00258] 

Dummy de 
grupo de 
controle 

-0.0263 -0.0253 -0.0504* -0.0490* -0.0381 -0.0381 

[0.0141] [0.0133] [0.0210] [0.0202] [0.0246] [0.0241] 

Diferença entre 
Rentabilidade DI 

e Poupança 

-0.350*   -0.359*   -0.349*   

[0.169]   [0.170]   [0.168]   

IPCA -0.000611   -0.000626   -0.000582   

[0.000460]   [0.000452]   [0.000481]   

Taxa de 
Desocupação 

-0.0117   -0.0140   -0.0222   

[0.0492]   [0.0507]   [0.0476]   

Renda Real 
Bruta 

0.000000491   0.000000471   0.000000312   

[0.000000876]   [0.000000905]   [0.000000829]   

IBC-br 0.0000570   0.0000579   0.0000527   

[0.0000576]   [0.0000587]   [0.0000552]   

Razão entre 
depósitos e 

ativos 

-0.000386   -0.00125   -0.000324   

[0.00197]   [0.00172]   [0.00212]   

Razão entre 
Capital e Ativos 

0.00777   0.00969   0.0112   

[0.00406]   [0.00532]   [0.00617]   

Total do Ativos -5.89e-16   -7.01e-16   -5.78e-17   

[6.24e-16]   [5.09e-16]   [8.83e-16]   

Constante 0.0192 0.0254 0.0439 0.0494* 0.0344 0.0402 

[0.0210] [0.0133] [0.0290] [0.0202] [0.0306] [0.0241] 

R Quadrado 0,2873 0,2953 0,5627 0,5604 0,329 0,3327 

Número de 
Observações 

1481 

Erros Padrão entre colchetes 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Fonte: Elaboração própria 

À luz da teoria esse resultado corrobora o obtido com os testes utilizando 

o CRk, pois como os valores da participação no mercado de cada banco são 

elevados ao quadrado, o HHI tem uma diminuição maior entre as firmas dominantes 

que entre as maiores e as menores. 
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O último índice a ser testado é o ER, a análise desse índice fornece os 

resultados mais interessantes, pois por se tratar de um critério de informação, seu 

resultado pode ser interpretado pela ótica inversa. Ele pode trazer mais informações 

sobre como as firmas enxergam a mudança no valor de cobertura do FGC, que 

como os poupadores enxergam essa mudança. A Tabela 5 apresenta os resultados. 

Tabela 5: Resultados ER – Poupança 

Grupos de 
Controle 

Oliveira et al. Bancos Grandes Públicos Federais 

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) 

  
Entropia Relativa dos Depósitos de Poupança 

Dif-in-dif -0.0371 -0.00849*** -0.00596** -0.00672*** -0.00195 -0.00198 

[0.00172] [0.00215] [0.00220] [0.00184] [0.00211] [0.00239] 

Alteração do 
FGC 

0.00594*** 0.00855*** 0.00510** 0.00800*** 0.00173 0.00423* 

[0.00136] [0.00210] [0.00187] [0.00142] [0.00184] [0.00198] 

Dummy de 
grupo de 
controle 

-0.0593*** -0.0598*** -0.0850*** -0.0870*** -0.0371 -0.0384 

[0.0135] [0.0128] [0.0101] [0.00753] [0.0278] [0.0280] 

Diferença entre 
Rentabilidade DI 

e Poupança 

-0.960*   -0.975*   -0.969*   

[0.456]   [0.460]   [0.457]   

IPCA -0.000885   -0.000891   -0.000844   

[0.000460]   [0.000455]   [0.000470]   

Taxa de 
Desocupação 

-0.0361   -0.0555   -0.0720   

[0.0464]   [0.0474]   [0.0521]   

Renda Real 
Bruta 

0.000000691   0.000000409   0.000000122   

[0.000000625]   [0.000000599]   [0.000000656]   

IBC-br 0.000121*   0.000116*   0.000108   

[0.0000595]   [0.0000569]   [0.0000585]   

Razão entre 
depósitos e 

ativos  

0.00661   0.00426   0.00470   

[0.00621]   [0.00574]   [0.00629]   

Razão entre 
Capital e Ativos 

0.0280   0.0332   0.0343   

[0.0238]   [0.0279]   [0.0273]   

Total do Ativos 9.07e-16   1.15e-15   1.96e-15   

[1.30e-15]   [1.68e-15]   [2.03e-15]   

Constante 0.0506** 0.0665*** 0.0837*** 0.0988*** 0.0451 0.0576* 

[0.0174] [0.0125] [0.0124] [0.00678] [0.0274] [0.0275] 

R Quadrado 0,6877 0,6772 0,8463 0,8462 0,2269 0,1569 

Número de 
Observações 

1481 

Erros Padrão entre colchetes 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Fonte: Elaboração própria 

Assim como nos dois casos precedentes as variáveis de controle não 

desempenham muita influência no modelo, as únicas exceções são a DRLP e o IBC-
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br. Pode-se tentar explicar a significância da DRLP por uma política de taxas mais 

agressiva dos bancos menores, então seu coeficiente negativo faz sentido. O 

coeficiente positivo do IBC-br pode explicar um aumento nas aplicações em 

momentos de crescimento econômico, que aumenta substancialmente em bancos 

maiores. Mas essas suposições são muito fracas visto que quando excluí-se outras 

variáveis de controle do modelo as duas perdem significância.  

Por isso o principal resultado é o do teste com o modelo padrão. Nele o 

estimador de Dif-in-Dif é significante a 1% para os três primeiros grupos de controle, 

os coeficientes possuem sinal negativo em linha com o apresentado nos testes para 

o CRk e para o HHI. O teste utilizando o grupo de controle dos Públicos Federais 

continuou sem significância, mas nesse caso o que se pode intuir é que isso se deve 

ao fato de haver muitos bancos grandes no grupo de tratamento. 

Para explicar o maior poder de predição dos testes com os grupos de 

controle de Oliveira et al e dos Bancos Grandes elaboram-se algumas hipóteses. A 

primeira é: que por se tratar do ponto de vista das firmas, os bancos passam a se 

utilizar mais da informação de que o FGC mudou seu valor de cobertura para 

conseguir captar mais. Isso pode permitir que bancos menores assediem com maior 

sucesso clientes de bancos maiores. A factibilidade desse tipo de argumento 

funcionar é muito maior para um banco pequeno, que para um banco que passe a 

impressão de ser um Too-big-to-fail. 

Outra hipótese continua o raciocínio explorado no parágrafo anterior, e 

tem a ver com o aumento do cross-selling onde os bancos, para atrair e fidelizar 

mais clientes, aumentam sua oferta de produtos permitindo que, na média dos 

produtos, consigam ofertar taxas superiores para os clientes.  

Essa linha de raciocínio é condizente com a teoria do seguro depósito que 

diz que em locais onde essa política é praticada há um aumento do risco moral, e 

assim do risco sistêmico. 

O resultado dos testes para os depósitos a prazo, em todas as 

configurações testadas é espúrio13. Um fato que pode ajudar a explicar o motivo é 

que o público alvo dos depósitos a prazo é muito mais diverso que o da poupança. 

                                                           
13 Esses resultados podem ser verificados no Apêndice A dessa dissertação. 
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Enquanto a poupança é muito mais concentrada em pessoas físicas, os depósitos a 

prazo tem a maior parte do seu saldo concentrado nas pessoas jurídicas14.  

  

                                                           
14 Os dados de saldo dos balancetes dos bancos não discriminam qual valor é referente a pessoas 
físicas. Desta forma não é possível isolar o efeito da mudança do FGC apenas para as captações de 
depósitos a prazo de pessoas físicas e, assim, medir seu impacto. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Essa dissertação se propôs a analisar os efeitos do FGC sobre a 

concentração bancária no Brasil. A abordagem adotada consistiu em verificar se as 

captações bancárias dos depósitos de poupança e dos depósitos a prazo, naqueles 

bancos que não são considerados como de importância sistêmica, perceberam 

algum viés positivo pela influência da alteração no valor de cobertura do FGC. 

A investigação teve resultados suficientemente robustos para sustentar 

que a mudança no valor da cobertura do FGC exerceu sim influência positiva sobre 

as captações daquele grupo de bancos que não usufruem de um status de 

importância sistêmica. Foram testadas três medidas diferentes de concentração de 

mercado, quais sejam: a CRk, o HHI, e a ER; e as três tiveram resultados que se 

coadunam e apontam na mesma direção. 

O sucesso dos testes limitou-se às captações de poupança. A percepção 

sobre o fenômeno indica que com a maior sensação de segurança os pequenos 

poupadores, levam seus recursos para bancos até então não considerados seguros.  

Os testes envolvendo as captações de depósitos a prazo, modalidade 

muito mais diversificada e que possibilita maiores diferenciações verticais entre 

instituições, não obtiveram sucesso algum. Esse resultado mostra que, quando se 

trata de aumento da competição no mercado, o fato de o FGC ter um aumento em 

sua cobertura, tem efeito direto apenas para as pessoas físicas. 

Dado o volume médio de aplicação de uma pessoa jurídica ser muito mais 

elevado que o de uma pessoa física, a cobertura do FGC se torna um fator pouco 

relevante para sozinho influenciar na decisão de uma empresa em aplicar ou não em 

determinado banco. As pessoas jurídicas levam muitos outros fatores em 

consideração para escolher em qual banco vão realizar suas aplicações. É muito 

comum empresas que possuem em seus estatutos limitações de aplicar apenas em 

bancos com determinada nota de rating emitida por agência de classificação de risco 

independente. 

Ainda assim não é possível negar de forma sumária a hipótese de que as 

grandes empresas não monitoram os bancos menores, ou mesmo não se 

beneficiam da cobertura do FGC. Os testes conseguem mostrar por meio do 

movimento de aumento dos depósitos de poupança que a percepção de solidez do 

sistema aumenta. Isso por si só valida a hipótese básica da teoria sobre o seguro 
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depósito de que esse é um instrumento ótimo para prevenir corridas bancárias. 

Assim, mesmo que não tenha ocorrido incremento das captações de depósitos a 

prazo por conta dos aumentos na cobertura do FGC, a maior solidez do sistema é 

benéfica para o ambiente de competição bancária. 

Outro resultado que podemos concluir com o experimento é que, como 

afirmaram Oliveira, Schiozer e Barros (2015), há uma política implícita de Too-big-to-

fail no Brasil. Porém para o grupo de quatro grandes bancos brasileiros a percepção 

de que essa política pode ser praticada é mais explicita. Os testes apontaram que os 

três grandes bancos estrangeiros, também se beneficiaram dos aumentos da 

cobertura do FGC, de modo que experimentaram um aumento em suas captações 

de poupança frente aos quatro grandes.  

Esse resultado é ainda mais importante, por que como foi visto no 

capítulo sobre a metodologia a disputa por participação de mercado entre as 

empresas com menor parcela não tem efeito tão grande sobre a competição de um 

mercado, mesmo quando a troca se dá com empresas pequenas tomando o 

mercado das grandes (dependendo da magnitude). Mas o aumento de competição 

entre os maiores participantes do mercado pode levar a um mercado menos 

concentrado. 

É transparente que o movimento de concentração na indústria bancária 

brasileira ocorreu de forma acentuada no período estudado. Porém o aumento na 

cobertura do FGC nesse período foi um fator que desconcentrou essa indústria, de 

modo que sem esse aumento o mercado bancário teria se tornado ainda mais 

concentrado. 

No que se refere aos bancos públicos pode-se concluir que a política de 

seguro depósito brasileira não traz benefícios para essas instituições no que se 

refere diretamente à captação bancária. O principal benefício percebido por essas 

instituições é a maior solidez do sistema como um todo.  

Uma avenida de pesquisa que pode ser explorada é: qual o impacto da 

participação dos bancos públicos no programa administrado pelo FGC na percepção 

de solidez que a sociedade tem sobre esse fundo? Será que se esses bancos não 

participassem do FGC o financiamento que os bancos privados realizam ao FGC 

teria de ser maior, ou seria suficiente? É certo que o custo dos bancos públicos para 

captar diminuiria, de modo que se pode pensar que essa possa ser uma forma de 

transferir recursos públicos, ou de subsidiar o setor bancário privado no Brasil. 
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APÊNDICE A 
 

Abaixo, são apresentados os resultados dos testes empíricos para os 

dados de depósitos a prazo: 

 

Tabela 6: Resultados CRk – Depósitos a Prazo 

Grupos de 
Controle 

Oliveira et al. Bancos Grandes Públicos Federais 

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) 

  Razão de Concentração dos Depósitos a Prazo 
Dif-in-dif -0.0108 -0.0108 -0.0198 -0.0197 -0.0184 -0.0184 

[0.00999] [0.0100] [0.0142] [0.0143] [0.0176] [0.0177] 
Alteração do 

FGC 
0.00981 0.0108 0.0187 0.0195 0.0175 0.0185 

[0.00951] [0.0100] [0.0137] [0.0143] [0.0171] [0.0177] 
Dummy de 
grupo de 
controle 

-0.0608*** -0.0606*** -0.0678** -0.0678** -0.0578 -0.0575 

[0.0158] [0.0158] [0.0253] [0.0254] [0.0357] [0.0359] 

Diferença entre 
rentabilidade 

DI e Poupança 

-0.394   -0.385   -0.378   

[0.342]   [0.341]   [0.328]   

IPCA -0.000333   -0.000317   -0.000307   
[0.000573]   [0.000576]   [0.000554]   

Taxa de 
Desocupação 

-0.0624   -0.0614   -0.0686   

[0.0966]   [0.0966]   [0.0996]   
Renda Real 

Bruta 
-0.000000555   -0.000000551   -0.000000661   
[0.000000971]   [0.000000983]   [0.00000100]   

IBC-br 0.0000209   0.0000198   0.0000162   

[0.0000449]   [0.0000451]   [0.0000455]   
Razão entre 
depósitos e 

ativos 

0.0126*   0.0134*   0.0124*   

[0.00636]   [0.00669]   [0.00613]   

Razão entre 
Capital e 

Ativos 

-0.00281   -0.00362   -0.000990   

[0.00283]   [0.00336]   [0.00184]   

Total do Ativos 7.43e-15*** 7.31e-15*** 7.55e-15*** 7.43e-15*** 8.20e-15*** 8.09e-15*** 
[1.24e-15] [1.31e-15] [1.22e-15] [1.29e-15] [1.30e-15] [1.35e-15] 

Constante 0.0640** 0.0631*** 0.0737** 0.0730** 0.0663 0.0643 

[0.0196] [0.0158] [0.0281] [0.0254] [0.0377] [0.0359] 

R Quadrado 0.6480 0.6451 0.6123 0.6113 0.4548 0.4528 

Número de 
Observações 5909 

Erros Padrão entre colchetes 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 7: Resultados HHI – Depósitos a Prazo 

Grupos de 
Controle 

Oliveira et al. Bancos Grandes Públicos Federais 

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) 

  Índice Herfinfdahl-Hirschman dos Depósitos a Prazo 
Dif-in-dif -0.00475 -0.00475 -0.00816 -0.00813 -0.00911 -0.00913 

[0.00458] [0.00459] [0.00687] [0.00687] [0.00841] [0.00842] 
Alteração do 

FGC 
0.00448 0.00472 0.00786 0.00806 0.00884 0.00909 

[0.00439] [0.00459] [0.00670] [0.00687] [0.00821] [0.00841] 
Dummy de 
grupo de 
controle 

-0.00695* -0.00688* -0.0101* -0.0101* -0.0101 -0.00999 

[0.00310] [0.00308] [0.00513] [0.00515] [0.00728] [0.00727] 

Diferença entre 
rentabilidade 

DI e Poupança 

-0.143   -0.140   -0.136   

[0.103]   [0.102]   [0.0977]   

IPCA -0.000185   -0.000180   -0.000174   

[0.000161]   [0.000161]   [0.000153]   
Taxa de 

Desocupação 
-0.0280   -0.0274   -0.0300   

[0.0185]   [0.0184]   [0.0197]   
Renda Real 

Bruta 
-0.000000210   -0.000000203   -0.000000245   

[0.000000170]   [0.000000174]   [0.000000173]   
IBC-br -0.00000461   -0.00000479   -0.00000622   

[0.0000105]   [0.0000106]   [0.0000102]   
Razão entre 
depósitos e 

ativos 

0.00269   0.00302   0.00265   

[0.00183]   [0.00204]   [0.00165]   

Razão entre 
Capital e 

Ativos 

-0.000470   -0.000690   0.000384   

[0.000874]   [0.00109]   [0.000360]   

Total do Ativos 1.43e-15*** 1.41e-15*** 1.46e-15*** 1.43e-15*** 1.72e-15*** 1.69e-15*** 

[2.36e-16] [2.33e-16] [2.18e-16] [2.22e-16] [3.02e-16] [2.94e-16] 
Constante 0.00921** 0.00688* 0.0125* 0.0102* 0.0130 0.0103 

[0.00344] [0.00308] [0.00507] [0.00516] [0.00737] [0.00725] 

R Quadrado 0.4014 0.3979 0.4696 0.4677 0.4069 0.4035 

Número de 
Observações 5909 

Erros Padrão entre colchetes 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 8: Resultados ER – Depósitos a Prazo 

Grupos de 
Controle 

Oliveira et al. Bancos Grandes Públicos Federais 

(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) 

  Entropia Relativa dos Depósitos a Prazo 
Dif-in-dif -0.00124 -0.00120 -0.00276 -0.00268 -0.00188 -0.00190 

[0.00148] [0.00152] [0.00192] [0.00201] [0.00177] [0.00179] 
Alteração do 

FGC 
0.00101 0.00134 0.00248 0.00277 0.00167 0.00206 

[0.00136] [0.00151] [0.00179] [0.00200] [0.00169] [0.00177] 
Dummy de 
grupo de 
controle 

-0.0304*** -0.0304*** -0.0301** -0.0301** -0.0234 -0.0234 

[0.00635] [0.00638] [0.00959] [0.00966] [0.0134] [0.0135] 

Diferença entre 
rentabilidade 

DI e Poupança 

-0.0393   -0.0379   -0.0372   

[0.0874]   [0.0873]   [0.0852]   

IPCA 0.0000793   0.0000820   0.0000830   

[0.000176]   [0.000177]   [0.000174]   
Taxa de 

Desocupação 
0.0252   0.0253   0.0242   

[0.0344]   [0.0344]   [0.0351]   
Renda Real 

Bruta 
0.000000263   0.000000264   0.000000247   

[0.000000367]   [0.000000368]   [0.000000377]   
IBC-br 0.0000436**   0.0000434**   0.0000428*   

[0.0000167]   [0.0000168]   [0.0000170]   
Razão entre 
depósitos e 

ativos 

0.00530*   0.00540*   0.00527*   

[0.00237]   [0.00242]   [0.00234]   

Razão entre 
Capital e 

Ativos 

-0.00256   -0.00272*   -0.00235   

[0.00131]   [0.00138]   [0.00125]   

Total do Ativos 2.38e-15*** 2.33e-15*** 2.39e-15*** 2.34e-15*** 2.49e-15*** 2.44e-15*** 

[4.42e-16] [4.61e-16] [4.35e-16] [4.55e-16] [4.75e-16] [4.91e-16] 
Constante 0.0256** 0.0333*** 0.0269* 0.0346*** 0.0212 0.0287* 

[0.00792] [0.00637] [0.0110] [0.00964] [0.0144] [0.0135] 

R Quadrado 0.6791 0.6744 0.5532 0.5494 0.3653 0.3595 

Número de 
Observações 5909 

Erros Padrão entre colchetes 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE B 
 

Abaixo, são apresentadas as estatísticas descritivas para os dados de 

painel e de controle utilizados para rodar os modelos: 

 

Tabela 9: Estatísticas Descritivas: Dados de Controle 
Variável Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

Diferença entre rentabilidade DI 
e Poupança 

0,00110 0,00082 0,00270 -0,00110 

IPCA 0,43900 0,20523 0,83000 0,00000 

Taxa de Desocupação 0,04320 0,00774 0,05800 0,02700 

Renda Real Bruta 2138,41000 194,29000 2825,55000 1903,20000 

IBC-br 131,19657 7,68294 142,43000 118,12000 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 10: Estatísticas Descritivas: Dados de Painel – Depósitos de Poupança 
Variável Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

CRk 0,04524 0,08642 0,36246 0,00000 

HHI 0,00951 0,02609 0,13137 0,00000 

ER 0,02694 0,03777 0,12493 0,00000 

Razão entre Depósitos e Ativos 0,14067 0,10340 0,49458 0,01499 

Razão entre Capital e Ativos 0,02146 0,03289 0,31909 0,00079 

Total dos Ativos   614.148.585.711,56     1.003.633.492.672,54     8.275.474.942.948,97    153.817.290,67  

Instituições Financeiras                          22,40                                 2,58                               26,00                    19,00  

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 11: Estatísticas Descritivas: Dados de Painel – Depósitos a Prazo 
Variável Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

CRk 0,01134 0,03357 0,31261 0,00000 

HHI 0,00126 0,00639 0,09773 0,00000 

ER 0,00683 0,01435 0,08161 0,00000 

Razão entre Depósitos e Ativos 0,10992 0,08832 0,62550 0,00023 

Razão entre Capital e Ativos 0,04995 0,07334 0,93130 0,00015 

Total dos Ativos   233.236.516.573,63        812.181.653.030,33     8.440.243.457.771,32      33.823.717,64  

Instituições Financeiras                          88,21                                 1,19                               91,00                    86,00  

Fonte: Elaboração própria 


