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RESUMO 
 
 
 

O setor bancário brasileiro nos últimos vinte anos passou por um processo 

de mudanças profundas com uma onda de fusões, aquisições e a entrada de novas 

instituições estrangeiras. O Liability da Foreignness (LOF) postula que as empresas 

estrangeiras tendem a estar em desvantagem em relação às empresas locais 

advindas da distância espacial, desconhecimento do ambiente local, discriminação 

enfrentada por empresas estrangeiras e restrições do país de origem. A teoria também 

postula a existência de vantagens para empresas multinacionais oriundas do seu 

tamanho, abrangência internacional e capitalização. O mercado bancário tem sido 

palco de uma forte competição aonde alguns bancos estrangeiros de varejo 

recentemente optaram por deixar o pais por conta de estarem em desvantagem. Com 

esta pesquisa buscamos evidências que esse LOF pode se manifestar em instituições 

financeiras através de um conjunto de variáveis que impactam nos seus indicadores 

de performance medidos através do seu ROA e ROE. Para medir essa evidencia 

analisamos uma amostra de 114 instituições, 57 nacionais e 57 estrangeiras. Os 

resultados dos retornos médios (ROE e ROA) da estatística descritiva estão em linha 

com a teoria do LOF, porém o modelo de análise da regressão do conjunto de 

variáveis e suas interações propostas que explicam as diferenças de performance 

para o mercado londrino não se mostraram aderentes para o mercado brasileiro. 

Buscamos testar como tentativa uma hipótese adicional através da introdução de uma 

variável relacionando o tempo de atuação da instituição no Brasil e se esta poderia 

explicar as performances medidas dos indicadores de ROA e ROE e respectivo LOF, 

e que também não se mostrou aderente. 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves:  Bancos; LOF; Liability of Foreignness; Responsabilidade do 

Estrangeiro; Serviços Financeiros; Performance de Estrangeiros. 
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ABSTRACT 

 

 

The Brazilian banking sector in the last twenty years underwent a process 

of profound changes with a wave of mergers, acquisitions and the entry of new foreign 

institutions.  The Liability of Foreignness (LOF) argues that foreign firms tend to be at 

a disadvantage relative to local firms as a result of spatial distance, lack of knowledge 

of the local environment, discrimination faced by foreign firms and restrictions of the 

country of origin. The theory also postulates the existence of advantages for 

multinational companies stemming from their size, international reach and 

capitalization. The banking market has been the scene of a strong competition where 

some foreign retail banks have recently chosen to leave the country because they are 

at a disadvantage. Studies seek evidence that this LOF can manifest itself in financial 

institutions through a set of variables that impact on their performance indicators 

measured through their ROA and ROE. To measure this evidence, we analyzed a base 

comprised of 130 institutions, 57 national and 57 foreign. The results of the mean 

returns (ROE and ROA) of the descriptive statistics are in line with the LOF theory, but 

the regression analysis model of the set of variables and their proposed interactions 

that explain the performance differences for the London market did not show suitable 

for the Brazilian market. We sought to test an additional hypothesis by introducing a 

variable involving the institution's time in Brazil and whether this could explain the 

measured performances of the ROA and ROE indicators and their LOF, and that was 

not adherent either. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: Banks; LOF; Liability of Foreignness; Responsibility of the Foreigner; 

Financial services; Performance of Foreigners. 
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1. Introdução 
 
 

Desde a contribuição inicial de Hymer na década de 60 a noção de 

“Liability of Foreignness” (LOF) - responsabilidade do estrangeiro - a teoria embora 

seja amplamente reconhecida nos trabalhos acadêmico ainda está em busca de uma 

delimitação teórica. Existem inúmeras oportunidades para investigar LOF usando 

perspectivas teóricas anteriormente não aplicadas. Aumentar a nossa compreensão 

exigirá expandir as perspectivas teóricas usadas para investigar esses fenômenos. 

Hymer descreveu que as desvantagens comparativas vivenciadas por 

uma subsidiária multinacional, em relação à empresa concorrente no próprio país de 

atuação. Essas diferenças são constituídas por empresas estrangeiras nos países 

de acolhimento, que são definidas como ''os custos e desvantagens de negócios no 

estrangeiro” (CDBA), o que resulta em uma desvantagem competitiva para uma 

empresa multinacional. Alguns autores têm estudado a natureza e o efeito de muitas 

dessas desvantagens, sejam eles por conta das diferenças culturais, políticas 

governamentais, políticos ou ainda por outros fatores de risco semelhante. Outros 

autores, porém, questionam essa conceituação tradicional por ser muitas vezes 

incapaz de explicar todos os custos de fazer negócios no estrangeiro por empresas 

multinacionais, por conseguinte, isto dificulta uma perspectiva ou conclusão 

adequada do fenômeno, estes autores argumentam ainda a necessidade de uma 

abordagem mais holística nos respectivos estudos. 

A questão do LOF em bancos também tem gerado interesse de alguns 

autores como Zaheer (1995) que buscou delimitar os conceitos de LOF de Hymer 

(1960 e 1976) e Kindleberger (1969) basicamente em quatro fontes. Posteriormente 

Zahher aborda a questão de LOF na indústria financeira especificamente no 

comércio de câmbio, utilizando uma amostra das salas de negociação de um 

conjunto de bancos americanos e japoneses em Nova York e Tóquio. Já em 2002 

Miller e Parke buscaram entender o fenômeno em bancos globais através de uma 

análise do “X-efficiency”.   

Nachum (2010) realizou uma pesquisa bastante ampla no mercado 

bancário de Londres - uma análise da experiência das filiais com relação aos custos 

e vantagens - considerado um dos mais globalizados no mundo.  Com este estudo, 

o autor buscou ilustrar variações na força dos custos e vantagens dos estrangeiros 
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e identificar algumas das circunstâncias que afetam sua magnitude.  Outra 

contribuição do estudo de Nachum (2010) reside na separação dos custos e 

vantagens e na apresentação do diferencial de desempenho entre empresas 

estrangeiras e as locais como resultado do equilíbrio entre elas através da utilização 

do e um matching estatístico entre elas. A metodologia utilizada por ele permite 

identificar as causas desse resultado para os diferenciais de desempenho com 

implicações diferentes para a teoria e também requerem respostas estratégicas 

diferentes. 

Nosso objetivo com esse Trabalho Aplicado é reproduzir este estudo no 

mercado brasileiro, com a devidas adaptações em função do tamanho do nosso 

mercado, nível de concentração e informações disponíveis afim de contribuir de 

forma relevante para a pesquisa desse assunto. Como justificativa o cenário 

crescente de aquisições de instituições nacionais por estrangeiras por hora será o 

de identificar a existência de custos e vantagens adicionais para os estrangeiros. 

Muitos mercados emergentes como o Brasil, principalmente no período pós plano 

real tiveram um número significativo de instituições financeiras que passaram a 

operar no pais, essas instituições multinacionais buscam com isso um incremento de 

resultados aliado a novas oportunidades de negócios. Essas oportunidades também 

podem apresentar um “Liability of Foreignness” (LOF) igualmente significativo.  A 

teoria do “Liability of Foreignness” (LOF) - responsabilidade de estrangeiro – trata 

que o diferencial de desempenho entre estrangeiros e as empresas locais são o 

resultado dos custos que as empresas estrangeiras experimentam acima daquelas 

que as empresas locais possuem e das vantagens que as empresas multinacionais 

são consideradas superiores. Com isso, buscamos contribuir e preencher uma 

lacuna na literatura e na pesquisa acadêmica brasileira e contribuir no sentido da 

fornecer ao mercado um material cientifico para pesquisa e mitigação dos riscos de 

entrada de instituições estrangeiras no mercado brasileiro.  

O LOF pode gerar custos adicionais decorrentes da falta de conhecimento 

do mercado local e do desafio de estabelecer-se em um país estrangeiro com 

legitimidade, bem como de atitudes discriminatórias para as empresas estrangeiras 

por partes interessadas locais, tais como os funcionários e os clientes, que muitas 

vezes preferem lidar com empresas locais. Por outro lado, tais multinacionais podem 

obter vantagens advindas do número de filiais estrangeiras que uma multinacional 

controla ou ainda que da sua rede global de afiliados oferece acesso a recursos não 
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disponíveis localmente, o que especificamente em bancos poderia representar a 

obtenção de captação a um custo mais competitivo do que os bancos locais. 

Utilizaremos dados públicos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil 

de um total de 114 instituições das quais 57 delas de origem estrangeira que atuam 

no mercado brasileiro com a classificação de Conglomerados Financeiros e 

Instituições Financeiras Independentes do ano de 2016 que selecionamos para uma 

análise quantitativa. 

São duas as hipóteses: Na H1 buscamos identificar se as variáveis 

apontadas pela literatura do LOF possuem capacidade explicativa para as variações 

no ROE e ROA.  Para testar H2, retirou-se da amostra os bancos nacionais, e 

testamos o impacto de variáveis como distância até o país de origem e número de 

filiais que a multinacional possui em países estrangeiros, como novidade introduzimos 

nesse modelo o tempo de operação da instituição no Brasil.  

 

2. Revisão Literatura e Hipóteses  

 

2.1 Conceito LOF 

  

Os conceitos de LOF e das vantagens e desvantagens do competidor 

estrangeiro foram introduzidos inicialmente por Stephen Hymer em 1960 que 

forneceu uma fundamentação teórica para o investimento estrangeiro direto com a 

publicação da sua tese de doutorado pela Universidade de Chicago e também por 

Kindleberger em 1969 com sua pesquisa sobre a teoria da internacionalização. 

Segundo Deepak (2009), Hymer havia descrito as desvantagens comparativas 

enfrentadas por uma subsidiária multinacional, em relação à empresa concorrente 

no próprio país de atuação. Ele introduziu que o conceito de responsabilidade de 

estrangeiro (LOF) é constituído por empresas estrangeiras nos países de 

acolhimento, e a definiu como ''os custos e desvantagens de negócios no 

estrangeiro” (CDBA), o que resulta em uma desvantagem competitiva para uma 

empresa multinacional. Segundo Hymer:  

 

As empresas nacionais têm melhor vantagens gerais 
e de melhores informações sobre seu país: sua 
economia, sua linguagem, suas leis e suas políticas. 
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Em determinados países, estrangeiros e nacionais 
podem receber tratamento muito diferente do 
governo, consumidores e fornecedores. Os 
estrangeiros também podem ter desvantagens. . . 
(Hymer, 1960/1976: 34-36) 

 
 

Desde então os custos e responsabilidades têm sido largamente 

utilizados com sinônimos na literatura, mas sua relação entre estes custos e o 

investimento direto estrangeiro não tem sido claramente definida, essas diferenças 

ainda necessitarão de uma análise acadêmica mais profunda. 

Ainda Segundo Deepak (2009) as pesquisas realizadas posteriormente 

como uma atualização da obra original de Hymer (1960) definiram como ''os custos 

de realização de negócios no estrangeiro como passivos de estrangeiros (CDBA), a 

fim de concentrar a atenção dos custos diretos do mercado, para os custos 

estruturais, relacionais.  

Deepak e Judge (2009) diferentemente de outros autores propõem  um 

desmembramento do LOF em quatro quadrantes através da divisão dos  custos de 

operações (Cdba) em duas grandes categorias - contexto do país anfitrião e contexto 

de empresas multinacionais: No quadrante ( I ) ele define  a responsabilidade do 

estrangeiro (LOF) - noção existente sobre os custos adicionais que uma filial 

multinacional  incorre no país de acolhimento; no ( II ) a responsabilidade da 

multinacional  (LOM) - custos adicionais incorridos pela filial multinacional em 

interação com entidades externas no contexto do país de acolhimento. Nos 

quadrantes III e IV ele mantém basicamente o mesmo conceito diferenciado de 

contexto do país anfitrião e contexto das multinacionais, porém com ativos, 

benefícios ou vantagens das multinacionais. 

Deepak e Guisinger (2002) fazem uma consideração interessante para a 

distinção do LOF onde: 

 

“O LOF é susceptível de ser confundido com a noção 
de falta de ajuste da estratégia convencional e também 
com a responsabilidade da novidade. As desvantagens 
sofridas por uma empresa, quando sua estratégia não 
está em conformidade com os ditames de seu 
ambiente, são denotadas como uma falta de ajuste 
(Andrews, 1971). 
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Tabela 1 -  Delineating the costs and benefits of doing business abroad 

 Fonte:  Deepak e Judge (2009) 

 

 

Ainda segundo eles, nessa abordagem há uma ênfase na necessidade de 

compreensão ambiente de negócios e do nível de dificuldades. Nessa ótica a 

lucratividade da empresa é otimizada somente quando seu comportamento 

estratégico está alinhado com seu ambiente. Nesse aspecto a falta de ajuste, é uma 

característica aplicável a todas as empresas, nacionais ou multinacionais e ocorre 

quando a estratégia é incompatível com seu meio ambiente de negócios.  

 

A responsabilidade do estrangeiro segundo Deepak e Guisinger (2002), 

por outro lado, ocorrem em função da alta taxa de falhas associada a novas 

organizações, que também poderiam ser nacionais e multinacionais. O LOF, no 

entanto, refere-se apenas às desvantagens decorrentes exclusivamente das 

operações de uma empresa no ambiente internacional de negócios (IBE). Não é um 

desajuste geral da estratégia com seu ambiente doméstico nem uma anomalia 

associada a novas empresas (responsabilidade da novidade) 
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Figura 1 - Liabilities 

 
Fonte: Deepak e Guisinger / Journal of International Management 8 (2002) 223–240 

 

Ainda segundo Deepak e Guisinger (2009) enquanto a empresa incorre 

em um LOF quando opera no ambiente internacional de negócios (IBE), o conteúdo 

preciso deste último ainda não está definido. Os autores argumentam ainda que o 

IBE é um agregado de vários elementos que diferem em dimensões geográficas, 

sociais, políticas e econômicas e estão totalmente interligados, muitas vezes 

transcendendo os limites políticos, esses elementos também estão em constante 

movimento. Alguns elementos, como os que se baseiam na geografia, economia ou 

cultura, permanecem relativamente estáveis ao longo do tempo, enquanto outros 

como as taxas de câmbio são mais voláteis. Embora haja uma relativa complexidade 

operacional de uma empresa doméstica ocorre que quando estas se deslocam suas 

operações para o exterior, estas se deparam também com um ambiente de elevada 

complexidade.  Até agora, a empresa multinacional tinha que lidar apenas com o 

ambiente do país anfitrião no qual sua subsidiária estava incorporada, porém com a 

integração global os impactos se estendem por toda a cadeia de valores. 

Para as multinacionais que possuem subsidiárias em diversos países isso 

significa também lidar com múltiplos ambientes de países anfitriões. Esses também 

por sua vez possuem interações complexas entre vários elementos do IBE. Esse 

conjunto de variáveis segundo os autores torna o IBE caleidoscópico natural, visto 

que qualquer alteração em um único elemento e em um local pode desencadear 
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diferentes reações em outros lugares. Como exemplo, no caso de uma volatilidade 

na taxa de câmbio pode fazer com que um governo promova regulamentações e 

intervenções em uma determinada política, o que, por sua vez, pode desencadear 

uma resposta em cadeia nos demais países. Esses eventos   podem gerar reações 

diferentes de duas subsidiárias da mesma multinacional impelindo-as de realizar 

ações independentes. Os autores concluem que um dos grandes desafios para as 

multinacionais é o de se adaptar constantemente à crescente complexidade e 

incerteza ambiental das suas várias unidades globalmente espalhadas. 

 

A complexidade ambiental ainda é mais complexa em um cenário aonde 

há a presença de instituições supranacionais ou de organismos multilaterais tais 

como a OMC, questões não resolvidas da "Rodada Uruguai" do antecessor do 

GATT, ONGs e grupos ambientais como o Greenpeace, estão cada vez mais 

impactando as políticas governamentais. Ainda de acordo com Deepak e Guisinger 

(2002) outros autores como Brewer e Young (2001); Ostry (2001), Spar (2001); 

Kobrin (2001), Kostova e Zaheer (1999) também destacam essa crescente 

complexidade, com o qual todas as multinacionais enfrentam.  

 

A complexidade desse ambiente é percebida pelo impacto que esses 

fatores geram nas políticas públicas dos diferentes países de forma indireta. As 

multinacionais que possuem uma gestão mais estratégica por sua vez também 

monitoram de forma sistemática essas variáveis e tendências para que com o passar 

do tempo possam assumir uma liderança sobre seus rivais adaptando de forma 

proativa as suas estratégias. Deepak (2009) conclui por fim que o ambiente 

internacional de negócios (IBE) e portanto, o ambiente operacional que impacta 

diretamente nas multinacionais.  
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Figura 2 – Global and Internacional Environment 

 

Fonte:  Deepak e Guisinger / Journal of International Management 8 (2002) 223–240 

 

A complexidade do tema e do conceito provocou uma pesquisa sobre 

“LOF” realizada pelo Journal of International Management em 2002. Essa pesquisa 

revelou percepções surpreendentemente diferentes sobre os dois conceitos: e. (1) 

alguns estudiosos viram a CDBA como um precursor da LOF; (2) outros 

consideraram LOF como um subconjunto da CDBA; (3) alguns outros consideraram 

o CDBA e LOF como equivalentes dentre eles os autores Luo e Mezias (2001). 

  

Segundo Luo e Mezias (2001) a teoria de Hymer está relacionada ao 

trabalho inicial de Coase que em 1937 que avaliou os custos econômicos das 

transações de empresas, reconhecendo que os custos de transação são maiores para 

as empresas estrangeiras do que para os seus semelhantes nacionais por causa de 

sua origem estrangeira. 

A maioria das teorias de investimento direto por estrangeiros (FDI Theories) 

assumem que as filiais estrangeiras estão em desvantagem em relação a empresas 

nacionais com respeito a alguns aspectos de fazer negócios nos países em que se 

instalam. Embora a definição de Hymer de “Liability of Foreignness” (LOF) pareça ser 

extremamente básica, o seu conceito nos ajuda a compreender melhor os 

comportamentos, decisões e políticas de multinacionais durante a sua expansão 

internacional. Neste início de século as multinacionais grandes ou pequenas, estão 

operando cada vez mais em um ambiente globalizado que difere muito do cenário 
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internacional vivido nas últimas décadas. Muitos mercados emergentes, propiciam as 

multinacionais novas oportunidades de negócios, mas também LOF enorme bem. 

Estas responsabilidades são intensificadas, não só pela complexidade e incerteza dos 

ambientes legais e de regulação, mas também a especificidade e a importância de 

ambientes sociais e culturais. A coexistência de mais oportunidades promissoras e da 

complexidade do investimento direto por estrangeiros (FDI) neste novo contexto 

internacional faz com que muitas multinacionais promovam ajustes nessa sua entrada 

nos mercados locais em suas operações e nas estratégias de integração. 

Segundo Luo e Mezias (2001) para se obter sucesso em mercados 

estrangeiros as multinacionais precisam superar estes inconvenientes ou passivos 

impostos as empresas estrangeiras através da implantação de ações dinâmicas afim 

de gerar vantagens específicas de propriedade superiores aos de empresas locais. 

No início do século XXI, multinacionais, grandes ou pequenas, estão 

operando em um ambiente global que diferem em aspectos do cenário internacional 

das últimas décadas. Muitos mercados emergentes fornecem as multinacionais com 

novas oportunidades de negócios, mas com um LOF significativo também. Estas 

responsabilidades são intensificadas, não só pela complexidade e incerteza dos 

ambientes legais e de regulação, mas também a especificidade e a importância 

de ambientes sociais e culturais.  A coexistência de mais oportunidades promissoras 

e mais complexas neste novo contexto internacional direciona muita das 

multinacionais a ajustarem a sua entrada no mercado, local de operações e de 

estratégias de integração. 

Nesse contexto recente podemos observar a entrada do recente do CCB 

Bank adquirindo o BIC BANCO cujo o laudo utilizado previa um crescimento e 

rentabilidade bem diferente das que de fato ocorreram. As pesquisas passadas 

focaram no entendimento dos tipos e fontes das vantagens que as multinacionais 

possuíam para superar e as desvantagens que eles enfrentavam, enquanto o sucesso 

do investimento direto por estrangeiros (FDI) depende de tais vantagens, 

desvantagens que também afetam o desempenho. Investigando essas desvantagens 

podem-se descobrir maneiras de se minimizar o LOF e melhorar o resultado dos 

investimentos diretos dos estrangeiros. Essas teorias convergem com a teoria de F&A 

no que tange a busca de resultados. A aquisição de uma empresa nacional por uma 

estrangeira é evidentemente, um investimento feito em condições de incerteza 

impostas também pelo LOF, o que, portanto, impacta na apuração do VPL. 
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Uma empresa deve ser adquirida se gera valor presente líquido 
positivo para o acionista da empresa compradora. Os benefícios 
de aquisições são denominados sinergia. É difícil estimar 
sinergias usando técnicas de fluxo de caixa descontado (Ross, 
Westerfield e Jaffe1995, p.587). 
 

 

Pesquisas da década de 90 sobre o LOF dos autores como Zaheer (1995), 

Mosakowski (1997) e próprio Mezias (1999 e 2002) buscaram investigar de forma 

direta as responsabilidades específicas dos estrangeiros em sua atuação no país 

local. Esses estudos buscaram entender como multinacionais que operam em 

economias altamente desenvolvidas, com poderosos ambientes institucionais, o que 

explica em grande parte porque cada utilizou uma perspectiva da teoria institucional 

para investigar esses fenômenos. Eles argumentam que filiais estrangeiras não 

entendem ou seguem as normas institucionais do país anfitrião estrangeiro.  

Apesar das subsidiárias estrangeiras tentarem se adaptar a ambientes do 

país anfitrião, os acordos de natureza tácita específica no que se refere as normas 

institucionais torna difícil para pessoas de fora identificarem e entenderem as normas 

sociais e culturais versus as práticas organizacionais. Segundo Luo e Mezias (2001) 

consequentemente, mesmo que as práticas organizacionais aceitas sejam 

identificadas, essa falta de compreensão torna difícil a sua implementação. 

 

 A implementação dessas práticas muitas vezes cria tensões entre os 

stakeholders e que podem gerar respostas coercitivas das instituições (Meyer e 

Rowan, 1977; Edelman, 1990). Estas tensões criam também um LOF e a necessidade 

de respostas estratégicas como forma de minimizar os seus efeitos. 

 

De acordo com Luo e Mezias (2002) embora os estudos anteriores 

estabeleçam as bases para a teoria os estudos presentes têm focado no entendimento 

direto do LOF, esses estudos utilizaram apenas duas perspectivas: a teoria da 

internacionalização e teoria institucionais, respectivamente. Segundo eles ainda: 

 

 

 

 



22 
 

“uma ligação do pluralismo teórico limita o 
escopo e o nível de análise para investigar o 
LOF. Tal como acontece com a maioria dos 
fenômenos relativamente pesquisados, existem 
inúmeras oportunidades para investigar LOF 
usando perspectivas teóricas anteriormente 
não aplicadas. Aumentar a nossa 
compreensão exigirá expandir as perspectivas 
teóricas usadas para investigar esses 
fenômenos. ”  Luo e Mezias (2001) 
 

 

Com base na teoria socioeconômica, Luo, Shenkar e Nyaw sugerem ainda 

que a superação do LOF é um processo econômico e social e que exige o uso 

simultâneo de abordagens defensivas e ofensivas, como especificações contratuais, 

comprometimento de recursos, redes pessoais e localização de insumos entre outros. 

Miller e Parkhe (2002) também resume que o LOF apresentam duas 

características: (a) ao contrário das empresas locais, empresas multinacionais (MNEs) 

que fazem negócios no exterior apresentam dificuldades e custos adicionais quando 

operam em ambientes diferentes da sua nação de origem;(b) para superar a 

responsabilidade de estrangeiros e competir com sucesso contra empresas locais, as 

multinacionais precisam fornecer as suas unidades no exterior com algumas 

vantagens específicas da empresa, muitas vezes sob a forma de capacitação  

gerencial. 

Zaheer (1995) buscou delimitar os conceitos de  LOF de Hymer (1960 e 

1976) e Kindleberger  (1969)) definindo que esses custos podem surgir de pelo menos 

quatro fontes não necessariamente independentes: (1) distância espacial (custos de 

viagem, transporte e coordenação), (2) desconhecimento do ambiente local, (3) 

discriminação enfrentada por empresas estrangeiras e (4) restrições do país de 

origem. Ele também argumenta que, embora a LOF possa variar de acordo com a 

indústria ou o país, as empresas estrangeiras, sendo todas iguais, terão menor 

rentabilidade que as empresas locais e talvez até uma menor probabilidade de 

sobrevivência. 

Posteriormente Zaheer juntamente com Mosakowski (1997) reforçaram 

ainda mais o foco no país anfitrião para identificação do LOF como custos e 

desvantagens decorrentes das subsidiárias estrangeiras: (1) maiores custos de 

coordenação; (2) falta de familiaridade com a cultura do país anfitrião; (3) falta de 
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redes de informação e / ou influência política no país anfitrião; (4) incapacidade de se 

adaptar aos compradores nacionalistas. Eles também conceituaram os custos como 

passivos em consonância com a definição original de LOF e agruparam os custos 

econômicos (custos de coordenação) com os custos estruturais, relacionais e 

institucionais de Zaheer (2002: 351) de fazer negócios no exterior ". 

 

2.2 Contexto dos Bancos Estrangeiros no Brasil  

 

Desde a estabilização da economia na década de 90 com a entrada do 

Plano Real, o sistema bancário brasileiro passou por uma grande onda de fusões e 

aquisições. O setor bancário brasileiro, desde a criação do Real, foi um dos setores 

da economia com significativas quantidades de F&A registradas – 6ª posição no 

ranking conforme relatório da KPMG de 2016-1997, por esse motivo o estudo sobre 

as características desse fenômeno torna-se importante para decisões acerca do tema 

no futuro.  

Grande parte dos investimentos em F&As realizadas no país são 

destinadas à aquisição de empresas nacionais, as chamadas transações onde 

empresas de capital majoritariamente estrangeiro adquiriram, de brasileiros, capital de 

empresas estabelecidas no Brasil - cross-border. Ainda de acordo com a pesquisa da 

KPMG, no ano de 2016 foram registradas 740 fusões e aquisições, o menor resultado 

da década, dessas 273 são tipo cross-border. Se comparado ao período anterior, 

quando foram concretizadas 773 operações houve uma retração 4%. Das 740 

operações de F&A em 2016, 50 foram no mercado financeiro ficando em 6º lugar no 

ranking. Segundo a KPMG dentre os setores, o destaque em 2016 foram as 

transações realizadas pelas empresas de Tecnologia da Informação (104) e de 

Internet (74). Além desses Serviços para Empresas (64), Alimentos, Bebidas e Tabaco 

(46), Empresas de Energia (32) e Hospitais e Laboratórios de Análises Clínicas (31) 

também foram segmentos que mantiveram o mercado aquecido. 

Com o advento do Plano Real e a estabilização da moeda muitas 

instituições financeiras começaram a apresentar problemas de liquidez, pois 

dependiam essencialmente dos resultados atrelados aos ganhos criados pela 

hiperinflação também conhecida como ciranda financeira ou ainda lucro inflacionário, 

estas então passaram a ter dificuldades em manter a sua rentabilidade e a liquidez de 

suas operações. A realidade econômica do Brasil nesse período fez com que as 
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instituições financeiras adotassem um modelo de atuação focado em operações 

atreladas aos títulos da dívida pública e, portanto com uma oferta mínima de 

operações de crédito tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. 

Nesse contexto e num primeiro instante a fim de fortalecer os Sistema 

Financeiro Nacional e as Instituições o governo federal iniciou em 1995 uma série de 

programas para consolidação e saneamento das instituições financeiras brasileiras 

que foram genericamente conhecidos com PROER, porém ele foi dividido 

basicamente três ações executadas pelo Banco Central que foram: O Programa de 

Reestruturação dos Bancos Federais – PROEF voltado aos Bancos Federais; ainda 

em 1995 o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional - PROER que tinha por finalidade a recuperação das instituições 

financeiras nacionais que estavam com graves problemas de liquidez e que poderiam, 

portanto gerarem uma crise econômica sistêmica. Estas duas primeiras iniciativas não 

foram suficientes e já num segundo instante o Banco Central do Brasil também 

promoveu algumas flexibilizações para a entrada de bancos estrangeiros para 

aquisições de bancos privados e os bancos estaduais através do Programa de 

Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro Público Estadual – PROES. Estes 

programas foram uma intervenção direta das autoridades para promover a 

consolidação através de incentivos que estimulam as F&As e facilitasse a entrada de 

bancos estrangeiros. De acordo com Paula e Marques (2006, pg. 238) este modelo 

de consolidação também foi utilizado em alguns países asiáticos, principalmente, pela 

necessidade de fortalecimento do setor, da adequação de capital dos bancos e para 

promover a viabilidade financeira de bancos menores, muitos deles familiares, 

afetados pelas crises de 1997-98.  

Tais medidas fizeram com que em 1997 grandes intuições internacionais 

europeias desembarcassem no país, Santander, HSBC, Bilbao Viscay e ABN Amro. 

No 1º semestre de 2000 tivemos a entrada da primeira instituição chinesa no mercado 

brasileiro com a entrada do Haitong Bank com sede em Portugal (80%) e, 

indiretamente, pela Haitong Securities, Banco de Investimento com sede em Xangai, 

China. O Banco Bradesco participa com 20% do seu capital. 

A expectativa do Bacen é de que os benefícios esperados dessa política 

de abertura do mercado aos bancos estrangeiros além do fortalecimento do sistema 

financeiro nacional para que houvesse um acirramento da concorrência, redução do 

spread, uma maior qualidade e diversificação dos produtos e serviços financeiros, 
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aumento da população com acesso aos serviços bancários, modernização 

tecnológica, aumento na eficiência do sistema e fundamentalmente pela expansão da 

concessão de crédito necessário para suportar o crescimento desejado do país. 

Segundo Tavares (2014) os programas trouxeram a solidez desejada ao 

Sistema Financeiro Brasileiro, entretanto, as expectativas iniciais não foram 

alcançadas, os bancos estrangeiros adotaram uma postura semelhante aos dos 

bancos nacionais, a tônica da modernização tecnológica e eficiência continuaram 

presentes, porém os spreads permaneceram ainda muito elevados. De acordo com 

relatório publicado pelo Bacen em junho de 2003, o custo total do PROEF, PROER e 

PROES incluindo os recursos das linhas de assistências acrescidos dos saldos 

negativos da conta de reserva bancária foram de R$ 20,4 bilhões e R$ 73 bilhões 

respectivamente. A importância do programa ficou ainda mais evidente em setembro 

de 2008, quando foi possível observar e sentir as consequências de um parcial 

colapso do sistema bancário americano sendo que o Sistema Financeiro Brasileiro 

permaneceu sólido e confiável. 

Nessa última década o setor passou por uma forte concentração sendo 

alguns estrangeiros que entraram nos anos 90 deixaram o varejo bancário. O varejo 

Bancário brasileiro hoje é composto por cinco grandes instituições, a saber: Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal de controle estatal; Itaú e Bradesco de capital 

privado e origem nacional e o Santander de capital privado de origem espanhola. Esse 

processo de concentração, alcançou importantes instituições estrangeiras 

estabelecidas no país, tais como HSBC e Citibank que decidiram deixar as operações 

de varejo no país sendo adquiridos recentemente pelo Bradesco e Itaú 

respectivamente. 

Paralelo a isso a China hoje tem assumido um papel importante no sistema 

financeiro, suas instituições estão no topo do ranking em total de ativos: 

 

Tabela  2 -  Distribuição de Ativos Bancários por país - base 31/12/2016 

País Qtd Bancos 
%  da Qtd 

Bancos 
Total Ativos 

 % do Total 
de Ativos  

China 22 18,3         26.945  27,0 
USA 14 11,7         12.789  12,8 
Japan 9 7,5         11.107  11,1 
France 6 5,0           8.952  9,0 
UK 6 5,0           7.089  7,1 
Germany 6 5,0           4.228  4,2 
Canada 6 5,0           3.981  4,0 
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Spain 5 4,2           3.491  3,5 
Australia 4 3,3           2.800  2,8 
Italy 3 2,5           2.423  2,4 
Netherlands 3 2,5           2.255  2,3 
South Korea 7 5,8           2.127  2,1 
Switzerland 3 2,5           1.971  2,0 
Brazil 5 4,2           1.967  2,0 
Sweden 4 3,3           1.785  1,8 
Singapore 3 2,5              934  0,9 
Belgium 3 2,5              797  0,8 
Denmark 2 1,7              791  0,8 
Luxembourg 1 0,8              684  0,7 
Russia 2 1,7              665  0,7 
India 1 0,8              519  0,5 
Taiwan 2 1,7              499  0,5 
Norw ay 1 0,8              345  0,3 
Austria 1 0,8              260  0,3 
Qatar 1 0,8              211  0,2 
Total 120           100,00       99.617,23            100,00  

Fonte:  https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets 
 Dados consolidados pelo autor da dissertação 
 Sem ajustes dos conceitos de IFRS e USGAAP   
 
 
 

Recentemente outra instituição chinesa entrou no país, o China 

Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A foi formado a partir da aquisição do 

BICBANCO, firmada em 29 de agosto de 2014. O BICBANCO era instituição nacional 

fundada em 1938, ficou marcado como um dos principais bancos médios do país e 

seu foco era atender às necessidades de crédito das empresas brasileiras no 

segmento de Middle Market. Com isso, o CCB Brasil passou a ser a maior operação 

de um banco chinês no país. O CCB é o segundo maior banco chinês pelo critério de 

total de ativos 

Dessa forma, acreditamos que o mercado financeiro brasileiro passará 

ainda por novas consolidações e também receberá novas instituições financeiras 

estrangeiras interessadas. Diferentemente da década de 90 em que houve fortes 

incentivos por parte do governo federal, os novos entrantes estrangeiros buscarão 

retornos consistentes e um entendimento aprofundado das operações do mercado 

brasileiro, bem como os custos ou vantagens adicionais para estas instituições 

estrangeiras interessadas em atuar no país.  

 

Um panorama de 2016 das instituições financeiras no Brasil podemos 

verificar os seguintes perfis de atuação no mercado: 
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 Tabela 3 – Distribuição de Ativos Bancário no âmbito do SFN  

 

                       Fonte:  Dados IF Bacen – elaborado pelo Autor 

 

Vale destacar a participação dos Bancos Públicos que com 9 instituições 

possui 35,0% do total ativos. Se considerarmos somente os classificados como (b1) 

Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica e (b2) 

Banco Múltiplo sem Carteira Comercial ou Banco de Investimento ou Banco de 

Câmbio os públicos passam a deter 41% do total de ativos. Considerando ainda que 

os bancos desenvolvimento são públicos podemos concluir que 46,1% do total de 

ativos do sistema financeiro brasileiro estão sobre o controle estado com apenas 14 

instituições.  

As instituições classificadas como b3s, b3c, n1 e n2 apesar de possuir uma 

grande quantidade de instituições responde somente por 3,4% do total de ativos. 

No contexto brasileiro segundo Paula e Marques (pg.237, 2006) há a 

descrição como alguns dos processos mais recentes de novos entrantes estrangeiros 

ocorreram através de: (a) Operações de aquisição bancárias internacionais – são 

basicamente as transações ocorridas entre as instituições de países diferentes. A 

motivação é o de adquirir marketshare com presença local e mundial.  Algumas 

instituições buscam pela estratégia de poder atender o seu ao nível global.  Além 

disso, buscam diversificar os seus riscos buscando novos mercados e; (b) 

Conglomerações financeiras internacionais – essas operações são semelhantes às 

das conglomerações financeiras domésticas só que feitas por instituições em âmbito 

internacional. Ambas operações objetivam maximizar o retorno e lucratividade do 

acionista. 
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2.3 LOF em Instituições financeiras 

 

Apesar da representatividade do segmento no contexto econômico 

nacional as pesquisas voltadas a identificação do LOF em instituições financeiras são 

relativamente escassas. As maiorias das pesquisas no setor bancário estão voltadas 

a estudos de eficiência, rentabilidade, crédito, fusões e aquisições e globalização e 

seu respectivo impacto no contexto da economia. Dentro de um contexto de 

globalização. Embora o setor aqui no Brasil tenha passado por um forte processo de 

consolidação com a entrada de diversas instituições estrangeiras não identificamos 

nenhuma pesquisa que abordasse o assunto localmente.   

Podemos observar que segundo Paula e Marques (2006, pg.237) dos 

processos mais recentes F&A bancárias que continuaram a ocorrer através das F&As 

bancárias domésticas onde as transações ocorrem entre as instituições localizadas 

dentro do próprio país. Ocorre quando instituições de médio porte que adquirem 

instituições pequenas ou ainda por instituições de grande porte adquirindo bancos 

médios ou menores com segmentações específicas ou nichos de atuação específica. 

Em síntese, estas transações buscam economias de escala, ganhos de eficiência e 

poder de mercado; F&As bancárias internacionais – são basicamente as transações 

ocorridas entre as instituições de países diferentes. A motivação é o de adquirir 

marketshare com presença local e mundial.  Algumas instituições buscam pela 

estratégia de poder atender os seus em nível global. Além disso, buscam diversificar 

os seus riscos buscando novos mercados; conglomerações financeiras domésticas – 

são descritas como operações abrangendo diferentes setores da indústria financeira 

a fim de gerarem conglomerados financeiros. Elas ocorrem em instituições bancárias 

e não-bancárias localmente. A principal motivação delas é basicamente as já descritas 

por outros autores que são as economias de escala, diversificação de risco e de 

rentabilidade. Conglomerações financeiras internacionais – essas operações são 

semelhantes aos conglomerados domésticos só que feitas por instituições em âmbito 

internacional. A teoria de Fusões e Aquisições estuda as motivações, sinergias e 

riscos das operações de fusões e aquisições internacionais, já o LOF busca entender 

se estas empresas estarão sujeitas há alguns de desvantagens em relação às 

empresas locais. 

No âmbito internacional alguns autores abordaram o assunto. Destacamos 

a contribuição inicial de Zaheer (1995) com os estudos de LOF focado nas salas de 
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trading dos maiores Bancos Japoneses com sede em Nova Iorque versus os Bancos 

Americanos do Leste onde encontraram algumas evidências de desvantagem dos 

estrangeiros. Zaheer e Mosakowski (1997) ampliaram significativamente a pesquisa 

estudando sobrevivência no comércio de moeda interbancária em todo o mundo 

durante o período 1974-1993. A pesquisa testou, hipóteses sobre o comportamento 

da responsabilidade da alienação ao longo do tempo e sobre as consequências da 

evolução das fontes de vantagem competitiva em nível de empresa sobre essa 

responsabilidade. A hipóteses foram testadas sobre uma população de 2667 salas de 

comércio de mercado localizadas em 47 países em todo o mundo que existiram em 

1974 ou entraram na indústria entre 1974 à1993. Os resultados mostram que há uma 

responsabilidade do estrangeiro e que ela muda ao longo do tempo. Além disso, 

fatores estratégicos e organizacionais, como a adoção de tecnologia por essas 

empresas e seu modo de controle interno, influenciaram significativamente a 

sobrevivência, assim como os fatores relacionados à localização, como a intensidade 

da concorrência local e estrangeira. 

Miller e Parkhe (2002) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

responder à questão básica de que: "Há desvantagens do estrangeiro (LOF) em um 

banco global? ”  Além disso, “se positivo buscaram entender em que medida o 

ambiente do país anfitrião e o ambiente do país local influencia a responsabilidade de 

estrangeiros? ”, baseado no entendimento pioneiro de Hymer (1960/1976). A pesquisa 

buscou entender quando uma empresa opera fora do seu país de origem, ela pode 

sofrer uma "LOF". Essa expectativa teórica a priori é válida no setor bancário global? 

Os bancos competem cada vez mais fora de seus países de origem, e os ambientes 

operacionais geralmente diferem drasticamente entre os países, tanto em termos de 

mercados financeiros quanto de risco de crédito. O artigo, relata os resultados de um 

teste empírico da responsabilidade de estrangeiros no setor bancário global, usando 

os dados do Fitch - IBCA Bank Scope para o período 1989-1996. A pesquisa utilizou 

uma amostra total de 1300 bancos, dos quais 872 são bancos do país de origem e  

428 são bancos estrangeiros. 

As conclusões da pesquisa apoiam fortemente a hipótese de desvantagens 

de estrangeiros. Além disso, os dados mostraram algumas evidências de que a x-

eficiência de um banco estrangeiro é fortemente influenciada pela competitividade do 

seu país de origem e do país anfitrião em que atua. Por fim, o autor concluiu que em 

alguns ambientes, os bancos pertencentes aos Estados Unidos são mais eficientes 
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em termos de x-eficiência do que outros bancos de propriedade estrangeira em alguns 

ambientes, mas menos eficientes em outros. 

Os pesquisadores coreanos Kim e Yu (2012) motivados pela entrada de 

diversas empresas estrangeiras da indústria de Gestão de Ativos no início da década 

de 2000. O gerenciamento de ativos domésticos estava apenas começando a crescer 

no pais com as empresas locais que acreditavam ter conhecimentos e capacidades 

limitadas na gestão de investimentos em comparação com as multinacionais bem 

conhecidas, como a fidelidade, Deutsch Bank, e Schroeder. Dado que 

as multinacionais estrangeiras possuem investimento superior, marca e know-how 

das empresas estrangeiras deixavam muitos na indústria doméstica preocupados de 

que a indústria local poderia em breve ser dominada por empresas estrangeiras. A 

pesquisa envolveu o período de 2004 à 2009. No período de 2009 haviam um total de 

61 empresas sendo 24 estrangeiras e 37 nacionais. Semelhante a pesquisa Nachum 

(2010) os coreanos utilizaram o ROA como variável dependente. Os resultados 

mostraram que entre os dois componentes de custos, o custo de nacionalidade e o 

custo de ser estrangeiro no mercado que este primeiro é tem maior dificuldade de ser 

superado ao longo tempo pelas empresas multinacionais do que o último. A discussão 

acima salienta ainda a importância de desenvolver vantagens alternativas no 

ambiente local. De acordo com Cuervo e Cazurra (2007 pág.  713) que sugerem que 

as empresas perdem a vantagem em mercados do país de acolhimento, e propõe que 

estas desenvolvam recursos vantajosos localmente, permitindo que a subsidiária para 

criar sua própria estratégia e vantagem."  

  Nachum (2010) realizou uma pesquisa bastante ampla no mercado 

bancário de Londres uma análise da experiência das filiais com relação aos custos e 

as vantagens (benefícios) em relação às empresas locais com diferentes 

características. A questão é por que algumas circunstâncias as filiais estrangeiras 

superaram suas concorrentes locais, enquanto que em outros o resultado oposto é 

observado? Esses custos adicionais podem decorrentes da falta de conhecimento e 

o desafio de estabelecer legitimidade em países estrangeiros, bem como de atitudes 

discriminatórias para as empresas estrangeiras por partes interessadas locais, tais 

como os funcionários e os clientes, que muitas vezes preferem lidar com empresas 

locais.  Nachum (2010) trabalhou com uma população composta por 765 empresas 

britânicas e 490 empresas de propriedade estrangeira. 
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O autor concluiu que os resultados das análises em Londres e sua 

consequente concorrência dos estrangeiros são complexas, e nem sempre estão de 

acordo com a predição da teoria das multinacionais (MNE). Os resultados positivos 

foram significativos e a vantagem de medidas estão em conformidade com a teoria, 

que afirma que as empresas que investem no exterior têm vantagens que são 

superiores aos de empresas locais, e estas vantagens permitir-lhes superar as 

empresas locais (HYMER, 1960). No entanto, a insignificância das medidas de custo 

indica que em Londres que as diferenças associadas a nacionalidade não criaram 

custos adicionais e, por conseguinte, os custos não têm quaisquer consequências de 

desempenho. Isto significava uma mudança a partir da premissa subjacente a teoria 

das multinacionais (MNE) sobre os custos adicionais que as empresas que investem 

no exterior experiência. Em vez disso, ela sugere que, pelo menos no que se refere a 

atividades de estrangeiros em uma cidade global, como Londres, isto pode não ser 

sempre o caso. Nas entrevistas qualitativas um respondente, que é Economista Sênior 

responsável pela operação de serviços financeiros de Londres:  

 

“Serviços financeiros globais são essencialmente 
abertos para todos os jogadores.....Muitas 
transações são organizadas em Londres, mas não é 
considerado qualquer banco o mercado . . . Todo o 
sistema financeiro [em Londres] é voltado para o 
exterior e com um orientação global que eles 
perdem o contato com qualquer base nacional.” 

. 

Os resultados colhidos nos questionários também são indicativos da 

importância relativa das vantagens e custos das filiais sozinho e os das filiais de 

multinacionais em explicar o desempenho. Como as conclusões verificou-se que 

nenhuma das medidas de custo são significativas ou possuem poder explicativo para 

a variação de desempenho. 

Para essa análise, Nachum (2010) estruturou um modelo com 4 dimensões 

e 10 variáveis dependentes para uma análise estatística com regressões aliado a um 

questionário de entrevistas também.  Como custo Nachum (2010) trabalhou com as 

seguintes variáveis independentes: (I) Como s custos das filiais de multinacionais 

(experimentado somente por filiais) os (1) custos de distância da filial da matriz no seu 

pais de origem. A distância geográfica e cultural entre os países de origem e de 

acolhimento envolvidas aumenta os custos de comunicação e coordenação entre as 
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filiais e a dos pais – Zaheer (1995); (II) Os custos das filiais isoladamente (também 

vivida por empresas locais): (2) o acesso ao conhecimento local, mensurado através 

do relacionamento com empresas da cidade, auditores, corretores, advogados e 

grandes acionistas – Hymer (1960); Mosakowski e Zaheer (1997),  (3) preferências 

dos clientes locais  no que tange a transações na moeda do pais de origem – 

Hymer(1960); e (4) acesso a recursos locais mensurados através dos níveis 

percentuais do salário em relação a receita, as empresas estrangeiras são 

susceptíveis a experimentar dificuldades em estabelecer e manter relações com os 

recursos locais, como, por exemplo, empregados e fornecedores – Hymer(1960). 

Como vantagens Nachum (2010) utilizou as seguinte variáveis 

independentes foram consideradas:  (III) Vantagens das filiais de multinacionais 

(possuído apenas por filiais), (5) vantagens de ser parte de uma rede multinacional – 

remessa de lucros e transferências para a matriz, a rede global da MNE afiliados 

oferece acesso a recursos não disponíveis localmente segundo Bartlett e Ghoshal 

(1989); (6) O número de filiais estrangeiras que uma multinacional controla, redes 

maiores poderia potencialmente fornecer mais vantagens para afiliados – Nachum 

(2010);  (7) os  ativos intangíveis são uma reconhecida fonte de vantagens para 

multinacionais – Caves (1996).  P&D e publicidade não são significativos em relação 

às empresas de serviços financeiro; (8) base financeira sólida permite que as 

empresas de serviços financeiros para cumprir as suas obrigações financeiras e 

mitigar os riscos inerentes a estas atividades; (9) tamanho do ativo, é uma vantagem 

para a recolha e tratamento de informação e na gestão de grandes carteiras de 

instrumentos financeiros – Zenios e Harker (2000). As (IV) vantagens dos afiliados 

sozinho (possuído também por empresa local) onde: (10) âmbito de aplicação com o 

número de serviços oferecidos, diluição de custos entre diferentes produtos - 

vantagens de oferecer aos seus clientes uma ampla gama de serviços – Nachum 

(2010). Como variável dependente a utilização do retorno sobre o ativo ROA  que é 

considerado uma medida padrão para avaliação do desempenho em serviços 

financeiros – Nachum (2010). 

 

 

 

 

 



33 
 

2.4 Rentabilidade dos Bancos - ROE e ROA  

 

De acordo com Paula (1999) abordagem neoclássica da Teoria da Firma 

Bancária caracteriza que os bancos são firmas que buscam maximizar o lucro, a fim 

de atender às demandas dos tomadores e emprestadores de recursos até o ponto em 

que a receita marginal dos ativos se iguala ao custo marginal das obrigações. O autor 

sintetiza em seu artigo que:   

 

  “... dentre outras abordagens que a lucratividade do banco 
é determinada fundamentalmente pelos ganhos líquidos de 
seus ativos. Neste sentido, as instituições procuram 
aumentar o spread entre as taxas de aplicação e de 
captação de recursos, aplicando a taxas mais elevadas que 
aquelas pagas em suas operações passivas”. 

 
 

De forma geral o lucro bruto ou margem bruta do banco é igual ao 

rendimento de seus ativos menos os custos dos depósitos. Assim, o lucro será o 

resultado da diferença entre a taxa média recebida sobre os ativos e a taxa média 

paga nos passivos, multiplicada pelo volume total das operações do balanço, mais 

receitas com tarifas e menos custos administrativos. Acrescentando-se os impostos 

temos assim o lucro líquido. Os indicadores calculados a partir do lucro líquido 

possuem uma importância significativa. A partir do lucro há dois desdobramentos 

amplamente aceitos para medição dos resultados obtidos pelas empresas financeiras 

e não financeiras.  

O ROE (Return on Equity), retorno sobre o patrimônio líquido que mede 

como foi o desempenho da empresa no ano. Este indicador é calculado tomando-se 

o Lucro Líquido declarado na DRE e dividindo-o pela média do Patrimônio 

Líquido declarado no Balanço Patrimonial do período contábil imediatamente anterior 

ao atual. O ROE é uma importante medida de performance da companhia, mostrando 

se ela está ao menos gerando rentabilidade aos acionistas da empresa.  

O ROA (Return On Assets) é o retorno sobre os ativos e é um indicador 

financeiro que demonstra a capacidade dos ativos da empresa em gerar resultados, 

também é expresso em porcentagem. ROA pode-se transmitir uma noção do quanto 

à empresa consegue fazer aquilo que ela possui, permite fazer comparações 

empresas do mesmo setor a eficiência no uso do capital investido e também dá uma 



34 
 

ideia da intensidade de capital de cada indústria. Este indicador é calculado tomando-

se o Lucro Líquido declarado na DRE e dividindo-o pela média do total de ativos. 

Segundo os autores Leão, Oliveira e Schiozer (2014), os estudos na área 

de banking acerca da presença do capital estrangeiro no mercado bancário brasileiro 

pós-Plano Real focam as questões da rentabilidade e da eficiência. Esses estudos em 

geral abordam as questões de performance relacionando os retornos das instituições 

em relação aos riscos assumidos e suas respectivas carteiras de crédito além de 

outras métricas. Os resultados são, por vezes, contraditórios, o que pode ocorrer 

devido às diferentes definições das amostras em razão da complexidade, 

particularidades do mercado. A dificuldade de amostras ocorre em função de que a 

maioria dos dados disponibilizados impossibilitarem uma avaliação comparativa 

adequada. No estudo de Atuação de Bancos Estrangeiros no Brasil: Mercados de 

Crédito e Derivativos de 2005 a 2011 (LEÃO; OLIVEIRA e SCHIOZER, p168, 2014) 

os autores concluem que entre as mais importantes modalidades de créditos livres, 

as taxas de juros cobradas pelos bancos estrangeiros para pessoas jurídicas são, em 

média são inferiores às taxas cobradas pelos bancos privados nacionais e públicos, o 

que pode sugerir que esses bancos se relacionam com clientes com menor risco de 

crédito.  Na amostra foram utilizados dados de 84 bancos no total sendo estes bancos 

comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimento.  Segundo os 

autores os bancos de controle estrangeiro têm papel relevante no mercado de créditos 

livres referenciais para taxa de juros, respondendo por pouco mais de 25% do volume 

ofertado, à frente dos bancos públicos, porém em função dessas instituições estarem 

mais sujeitas aos choques externos, o estudo indicou que a crise financeira os afetou 

de forma mais intensa e por um maior período de tempo do que os bancos privados 

nacionais.  Entretanto o crescimento das concessões ocorreu de forma superior, a 

partir do terceiro trimestre de 2010 até o final de 2011 às dos bancos de controle 

nacional. No exterior há estudos também  que relacionam o fato de que, em geral, os 

bancos estrangeiros concedem crédito prioritariamente para grandes corporações. 

Por outro lado, se com a entrada dos estrangeiros, os bancos domésticos acabam 

operando portanto com clientes menores, o que, os fazem operar com maiores taxas 

e sem dúvida  com riscos maiores.  

Coutinho e Amaral (2010) realizaram um estudo buscando identificar se os 

bancos estrangeiros são mais eficientes do que os nacionais no período de 2001 à 

2005 com uma amostra de 70 bancos sendo 41 privados nacionais e 12 públicos e 17 
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estrangeiros. Como conclusão verificou-se que o fato do o banco ser controlado por 

capital estrangeiro não significou melhor desempenho em termos de minimização de 

custos. 

A abordagem de estudo do LOF difere dos objetivos propostos nos estudos 

da área de banking e eficiência bancaria, porém utiliza algumas variáveis em comuns 

em seus estudos. Nachum (2010) utilizou como variável dependente o retorno sobre 

o ativo ROA que segundo ele é considerado uma medida padrão para avaliação do 

desempenho em serviços financeiros. Outros autores como Kim e Yu (2012) também 

utilizaram o ROA na indústria de Gestão de Ativos em sua pesquisa. Adicionalmente 

ao ROA inserimos o ROE por sua relevância com indicador de performance utilizado 

no mercado brasileiro com destaque inclusive nos relatórios anuais divulgados pelas 

instituições.   

 

2.5 Hipóteses  

 

As hipóteses serão avaliadas considerando: 

 

H1:  O mercado bancário brasileiro possui LOF - medidos através do conjunto 

de variáveis indicadas pela literatura com impacto no ROA, ROE. 

 

H2:  Os Banco estrangeiros com experiência no Brasil (tempo); distancia da 

matriz e número de subsidiárias ao redor do mundo apresentam um menor LOF entre 

eles, em função de operar no Brasil.  -  ROA, ROE. 

 

 

As variáveis independentes foram agrupadas em custos e vantagens. Os 

custos foram classificados ainda como: Os custos das filiais isoladamente (também 

vivida por empresas locais) e os custos das filiais de multinacionais (experimentado 

somente por filiais). As vantagens também obedeceram ao mesmo critério com: 

vantagens dos afiliados sozinho (possuído também por empresa local) e vantagens 

das filiais de multinacionais (possuído apenas por filiais). 

Como contribuições adicionais para este estudo, além do ROA utilizado no 

estudo de Nachum (2010), incluímos o ROE também como variável dependente por 

entender a sua relevância para o mercado brasileiro e sua larga utilização como 
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medida de rentabilidade e performance e também a variável independente somente 

para os bancos estrangeiros do Tempo de Atuação da instituição no mercado 

brasileiro. Com esta variável queremos mensurar de forma inédita se as instituições 

financeiras apresentaram uma alguma evidência de que há curva de aprendizagem 

em relação ao mercado brasileiro e sua respectiva influencia no LOF. 

 

3. Desenho da Pesquisa 

 

3.1 População e Amostra  

 

A nossa pesquisa envolveu a população de Bancos Comerciais, Bancos 

Múltiplos com Carteiras Comercial ou Caixa Econômica classificados como (b1) e os 

Bancos Múltiplos sem Carteira Comercial ou Bancos de Investimento ou Bancos de 

Câmbio classificados como (b2). Estas instituições detêm 85,4% dos ativos 

brasileiros. Foram utilizados inicialmente os dados contábeis dos demonstrativos 

financeiros padronizados obtidos junto à publicação dos 130 bancos na modalidade 

conglomerados prudenciais e instituições financeiras independentes classificados, 

divulgados pelo Banco Central do Brasil entre os anos de 2015 e 2016. Deste total 67 

são instituições de controle nacionais e 63 estrangeiras. O período foi escolhido em 

função de não terem ocorrido grandes processos de fusões ou aquisições, e da 

redução da possibilidade de os dados conterem quaisquer omissões ou erros em sua 

publicação de 2017.  

Em função da modelagem do matching e da exclusão dos outliers foram 

retirados da população um total de 16 bancos que representam 12,3% da quantidade 

de instituições e 74,9% do total de ativos.  Essa disparidade ocorre em função da alta 

concentração do mercado bancário brasileiro. Após esses ajustes a amostra utilizada 

para as regressões da hipótese H1 contaram com um total de 114 instituições sendo 

57 de controle estrangeiro e 57 nacionais.  

Para a investigação da H2 utilizamos a amostra das instituições de origem  

estrangeira que totalizam 57 instituições que também foram utilizadas no modelo H1. 

Apesar da relevância dos Bancos de Desenvolvimento representado por 4 

instituições que detém juntas 11,1% dos ativos não inserimos no experimento também 

por entender que estas possuem objetivos e modelos de atuação voltados ao 

desenvolvimento social e regional, funding fornecido pelo tesouro nacional e com 
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operações de crédito remuneradas a taxas diferenciadas, o que, portanto, distorceria 

os resultados em uma comparação com os demais bancos. Não consideramos as 

cooperativas, instituições não bancarias de crédito e de mercado de capitais em 

função dessas instituições não possuírem o mesmo espectro de atuação dos bancos 

múltiplos.  

  

3.2 Métodos e Variáveis 

 

Para identificar se existe LOF nas instituições que atuam no Brasil 

ajustamos um modelo de regressão linear estimada.  

 

3.2.1  Modelo para hipótese H1 

 

A estratégia de identificação utilizada foi o ajuste de regressões estimadas 

foi ajustada uma regressão para cada hipótese de estudo. Como disposto em Nachum 

(2010), e também ocorre nesse estudo, as variáveis controle do nível dos bancos 

normalmente utilizadas em modelagem de lucratividade bancária compõem os 

constructos de vantagem e custo e não são adicionados ao modelo (e.g. total de ativos 

e índice de liquidez). Ao contrário do artigo de Nachum (2010), o presente trabalho 

atua somente sobre uma indústria com foco em bancos comerciais e multiplos, de 

forma que não existiria variação crosseccional se adicionados controles no nível da 

indústria, e, portanto, eles se tornam supérfluos. Nachum (2010) utilizou conjunto de 

empresas de financial service tais como seguradoras, assets e corretoras. Desta 

forma utilizamos o marketshare de ativos da amostra somente como variável de 

controle. 

O tamanho da amostra e natureza dos bancos que atuam no Brasil (em 

que o capital está fortemente concentrado em alguns players), tornou o modelo muito 

sensível a observações extremas. Para remediar o impacto desses bancos, utilizamos 

a distância de Cook para retirar da amostra os bancos mais influentes sobre os 

coeficientes do modelo. Essa medida mensura o impacto de uma observação nos 

coeficientes estimados do modelo. São definidas como influentes, observações com 

D de cook maior que D, sendo: 
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𝐷 =
4

(𝑛 − 𝑚 − 2)
 

𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 

𝑚: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

 

 Foram excluídos os bancos BANIF, BEXS, Banco Porto Real e Banco 

Komatsu do Brasil por esse critério. 

Obtida a amostra que compreenderia o modelo, mais uma ação foi 

necessária para a replicação do modelo de Nachum (2010) e para conferir mais 

robustez aos resultados: foi performado um matching via de vizinhos mais próximos 

entre as observações controle e os bancos internacionais. O matching foi realizado 

minimizando-se uma medida de distância com base no tipo do banco (Bancos 

Comerciais, Bancos Múltiplos com Carteiras Comercial ou Caixa Econômica 

classificados como b1 e os Bancos Múltiplos sem Carteira Comercial ou Bancos de 

Investimento ou Bancos de Câmbio classificados como b2). 

A partir da amostra sem os pontos influentes e após o matching dos bancos 

nacionais e estrangeiros, obtivemos um total de 114 bancos, sendo 57 estrangeiros e 

57 nacionais. 

 

3.2.2  Modelo para hipótese H2 

 

Como inovação faremos também uma avaliação se os bancos estrangeiros 

possuem um LOF menor do que as instituições que estão a mais tempo no Brasil. 

Foram mantidos apenas os 57 bancos internacionais. Variáveis que integram os 

custos e vantagens das estrangeiras em atuar no Brasil agora atuam como controle 

no modelo: total de ativos, índice de Basileia, tipo do banco, ativos intangíveis. As 

variáveis de interesse para H2 são o tempo de atuação no país, a distância até o país 

de origem e o número de filiais estrangeiras que a multinacional controla serão 

calculadas em conjunto e em separado. 
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3.2.3 Variáveis independentes no contexto brasileiro 

 

Utilizando a teoria apresentada no artigo de Nachum (2010) as variáveis 

independentes para medição da hipótese H1 como custo: (I) Como os custos dos 

estrangeiros  (experimentado somente por filiais) os (1) custos de distância da filial da 

matriz no seu país de origem. No Brasil acreditamos que essa variável influencia 

principalmente pela diferença de fuso horário entre as matrizes europeias e asiáticas. 

(II) Os custos de estrangeiros e locais (2) acesso a recursos locais mensurados 

através dos níveis percentuais do salário em relação a receita; no  Brasil os bancos 

estrangeiros possuem exigências com relação ao idioma o que pode representar um 

acréscimo nos níveis salariais de seus profissionais, outros bancos ainda tem a pratica 

de trazerem funcionários expatriados da matriz para os cargos chaves, o que também 

pode elevar os gastos de pessoal com benefícios adicionais de moradia, escola 

bilíngue para esposa e filhos e passagens para visitar a família no pais de origem além 

dos benefícios padrões já oferecidos. 

 

Como vantagens (Nachum, 2010) as seguintes variáveis independentes 

foram consideradas: (III) Vantagens e estrangeiros (possuído apenas por filiais): (3) 

vantagens de ser parte de uma rede multinacional – remessa de lucros e 

transferências para a matriz, a rede global da MNE afiliados oferece acesso a recursos 

não disponíveis localmente (Bartlett; Ghoshal, 1989). Entendemos que no Brasil isso 

também é relevante, o Santander na década de 90 fez diversas aquisições no país 

com recursos advindos da Espanha, posteriormente a operação no Brasil fez 

remessas significativa para a matriz em função da crise na própria Espanha, em 2016 

a operação brasileira contribuía com 26% do resultado do grupo.  Em 2013 o CCB 

chinês fez uma aquisição do BIC Banco, já em 2014 fez uma OPA para aquisição das 

demais ações em movimento muito semelhante ao início do Santander; (4) O número 

de filiais estrangeiras que uma multinacional controla, redes maiores poderia 

potencialmente fornecer mais vantagens para afiliados (Nachum, 2010), mantivemos 

essa variável pois ela demonstra  a capacidade da instituição em operar em ambientes 

multiculturais com reflexo em todo processo de gestão – o levantamento de dados 

envolveu pesquisa nos sites e anual reports dessas instituições; Como vantagens de 

estrangeiros e locais (5) os  ativos intangíveis são uma reconhecida fonte de 

vantagens para multinacionais (Caves, 1996), mantivemos esse indicador pois o 
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goodwill de muitas das aquisições realizadas por instituições nacionais e estrangeiras 

são registradas no ativo intangível; (6) índice de liquidez,  base financeira sólida 

permite que as empresas de serviços financeiros para cumprir as suas obrigações 

financeiras e mitigar os riscos inerentes a estas atividades, mantivemos por se tratar 

de indicador importante,  em pesquisas futuras poderia se incorporar o índice Basileia, 

no caso especifico para a hipótese H2 o índice Basileia foi introduzido no modelo,  por 

ser um indicador importante de solidez financeira até mais significativo do que o índice 

de liquidez; (7) tamanho do ativo , é uma vantagem no Brasil e em qualquer lugar do 

mundo. Optamos pela manutenção do ativo total no modelo em função de manter as 

mesmas condições utilizadas por Nachum (2010), avaliamos adicionalmente a 

questão de conflito entre o regressor e a variável dependente e identificamos que há 

baixa correlação (0,017) com o ROA, o que também não compromete o modelo 

Como proxy para os (II) os custos de estrangeiros  isoladamente (também 

vivida por empresas locais): (8) preferências dos clientes locais (Hymer, 1960) no que 

tange a transações na moeda do país de origem, optamos em função dessa 

informação não estar disponível ou publica utilizar o volume em reais de transações 

de importação e exportação e transferências denominadas como transações primarias 

excluídos as transações interbancárias, disponível no banco central no IF-Data.  

Acreditamos que este número é uma proxy equivalente para refletir a preferência de 

clientes locais nesse quesito e por refletirem as transações de empresas 

multinacionais com seus bancos equivalentes ao também pais de origem.  

Como variáveis substitutas (II) aos custos estrangeiros isoladamente 

(também vividos por empresas locais): âmbito de aplicação com o número de serviços 

oferecidos que busca captar a diluição de custos entre diferentes produtos e 

relacionamento com empresas da cidade, auditores, corretores, advogados e grandes 

acionistas; por não serem dados disponíveis e públicos optamos por utilizar como 

variáveis alternativas mas que refletem também o resultado de produto e o 

relacionamento, (9) PDD s/ carteira crédito, essa variável reflete o resultado do seus 

produtos passivos, não em quantidade, mas em valores, os produtos financeiros em 

grande parte das instituições financeiras são bastante padronizados e extremamente 

regulados entre as instituições, inclusive os produtos de tesouraria e asset, o que 

proporciona uma escalabilidade natural, a diluição de custos abordada não dependerá 

necessariamente da quantidade de produtos, mas sim do volume de negócios gerados 

por ela. A questão do relacionamento da instituição com seus clientes e comunidade 
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local também está refletida nessa variável, no caso do PDD há reflexos com a 

estrutura de cobrança, empresas de advocacia e adquirentes da carteira de crédito, o 

que está intimamente ligado ao entendimento das regras locais. Acreditamos que uma  

distorção nesse indicadores podem ser uma evidência de LOF que segundo Nachum 

(2010) advém da falta de familiaridade com a cultura do país anfitrião e 

desconhecimento do ambiente local. Estas variáveis foram extraídas também do 

Banco Central IF-Data.  

Por fim inserimos no modelo afim de testar a hipótese H2 a variável tempo 

de atuação no pais somente os estrangeiros, distância e quantidade de filiais que 

foram testadas em conjunto e em separado. O objetivo é verificar se quanto maior o 

tempo de atuação no país a instituição teria uma maior familiaridade e conhecimento 

do ambiente local e um ROA e ROE maiores e, portanto, um LOF menor. A variável 

tempo foi extraída dos sites dos bancos, e relatório de if data.  Adicionalmente para o 

teste de H2 foi inserido o índice de Basileia como importante indicador de força 

financeira.  

 

As variáveis independentes foram agrupadas nos constructos abaixo: 

 

Tabela 4 – Constructos 

Custo estrangeiros Distância do pais de origem 
 

Custo estrangeiros e locais 
Operações de câmbio (2) 

PDD s/ Carteira de Crédito(3) 

Desp. Pessoal s/ Receita 

Vantagens estrangeiros e 
locais 

Índice de Liquidez 

Índice de Basileia  (1) 

Intangíveis  

Ativo Total 

Vantagem estrangeiros 

Número de filiais em países estrangeiros 

Remessa Lucros e JCP 
Experiência no pais - tempo de atuação no 
país (1) 

Observações 
(1) Variável nova utilizada somente na nova proposição de H2 
(2) Variável proxy 
(3) Variável substituta 

 

Os constructos foram estimados utilizando a mesma estratégia de Nachum 

(2010). Selecionadas as variáveis que integram cada dimensão (dispostas na tabela 
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acima). Cada variável foi normalizada e manipulada para que variações intra-

dimensão tivessem o mesmo significado e.g. distância até o país de origem e tempo 

de atuação no país são custos que afligem.  

Após realizados esses ajustes, as variáveis que compõe cada dimensão são 

normalizadas (subtraídas da média e escalonadas pelo desvio-padrão) e agregadas 

de forma que cada dimensão é a média das suas componentes. 

Para a construção dos modelos realizamos o teste de multicolinearidade em todas as 

regressões por meio do método da inflação da variância e a heterocedasticia.  Em H1, 

obtivemos VIF (Variance Inflation Factor) de 5,38, o que é aceitável para a construção 

do modelo.  Para H2 também realizamos o teste em todos os modelos propostos e 

eles também se mantiveram abaixo 10, o que mantem os modelos dentro dos limites 

aceitáveis. Os padrões de classificação multicolinearidade estabelecem que não 

existe multicolinearidade  quando o VIF é menor que 1, aceitável quando está entre 1 

e 10 e problemática acima de 10, o que necessitaria a revisão do modelo 

Para finalizar, realizamos os testes de heterocedasticidade, o teste utilizado 

foi de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg. Nos casos em que foram detectados a 

presença da heterocedasticia, os parâmetros foram estimados pelo GLS (Generalized 

Least Square) e não mais OLS. 

 

3.2.4. Variáveis dependentes 

 

A utilização do retorno sobre o ativo, ROA (Nachum, 2010), é considerado 

uma medida padrão para avaliação do desempenho em serviços financeiros. Neste 

estudo, incluímos adicionalmente o ROE (variável dependente) também por entender 

a sua relevância para os stakeholders em geral, visto que ele é largamente utilizado 

como medida de desempenho para os setores em geral e inclusive para o setor 

financeiro.  Cabe destacar ainda que estes fazem parte dos relatórios anuais 

divulgados pelas instituições, em especifico no caso do Itaú, que apresenta um 

desempenho diferenciado aonde o próprio presidente do conselho destaca o número 

em seu relatório anual de 2016, no Safra, Santander e Bradesco também observamos 

um destaque desse indicador, ao passo que o ROA não foi destacado neles apesar 

da sua relevância no contexto brasileiro de altas taxas reais praticadas no crédito. Na 

nossa amostra a correlação apurada entre o ROA e ROE foi calculada em 0,65. 
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Ambos indicadores são importantes para pesquisa pois sintetizam de forma 

uniforme as diferenças de desempenho tanto para os bancos nacionais quanto para 

os estrangeiros. Ainda que hajam diferenças de segmentos de atuação e modelo de 

negócio a sua importância é relevante, os possíveis desvios foram minimizados pela 

utilização do match entre nacionais e estrangeiro. 

 

3.2.5. Variáveis de Controle  

 

Para H1 apesar da amostra é constituída com atuação somente sobre 

uma única indústria com foco em bancos comerciais e múltiplos, de forma que não 

haveria variação crosseccional se adicionados controles no nível da indústria 

bancária. Adicionamos o Market Share de cada Instituição no mercado de ativos. 

Nachum (2010) trabalhou com diversos segmentos dentro do escopo de atuação de 

Financial Service de industrias diferentes tais como Seguradoras, Assets e Corretoras. 

Para teste da hipótese H2 como variáveis de controle estão o índice de liquidez, índice 

de Basiléia, o total de ativos do banco, os custos de captação e o valor dos intangíveis. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

4.1 Estatística Descritiva 

 

A estatística descritiva demonstrou que os desvios padrões do ROA e 

ROE são significativos em relação à média.  Com relação ao ROA se compararmos 

os respectivos coeficientes de variação verificamos a disparidade dos bancos 

internacionais em relação aos nacionais, 13,1 contra 5,7 respectivamente, o que 

demonstra que as variações dos resultados médios dos bancos internacionais são 

muito maiores. No ROE verificamos um comportamento semelhante dos 

coeficientes de variação de 9,6 nos bancos internacionais contra 2,8 nos bancos 

nacionais respectivamente. Os resultados das médias de ROE e ROA demonstram 

que há uma diferença de performance entre as instituições estrangeiras que vão 

de encontro a teoria do LOF. As instituições estrangeiras apresentam retornos 

médios inferiores aos das instituições nacionais. As medianas de ambos os 

retornos estão bem próximas.  
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Tabela 5 – Estatística descritiva  

  
Nacional Internacional Total teste-t 

  

Quantidade 67 63 130     

ROA             
 media (%) 0,63 -0,28 0,19 0,11   
 mediana (%) 0,51 0,49 0,50     
 desvio padrão (%) 3,65 3,72 3,71     
 coeficiente de variação 5,75 13,11 19,58     
ROE             
 media (%) 4,80 -6,20 -0,50 0,15   
 mediana (%) 4,57 3,30 3,96     
 desvio padrão (%) 13,70 59,60 42,80     
 coeficiente de variação 2,85 9,61 85,60     
Operações Câmbio            

 média (R$ milhões) 
             

11.258.101  
       

18.481.904  
           

14.825.411  0,4   

 desvio padrão (R$ Milhões) 
             

33.169.904  
       

43.036.242  
           

38.291.458      

 coeficiente de variação 
                         

2,9                    2,3  
                       

2,6      
PDD Carteira            
 media (%) 0,097 0,066 0,082 0,22   
 desvio padrão (%) 0,139 0,134 0,137     
 coeficiente de variação 1,4 2,0 1,7     
PCT Receita Pessoal           
 media (%) 31,1 34,7 32,8 0,84   
 desvio padrão (%) 97,6 118 107     
 coeficiente de variação 3,1 3,4 3,3     
Índice de Liquidez           
 média  1,60 2,78 2,17 0,2   
 desvio padrão 1,83 7,06 5,10     

Coeficiente de variação 
                         

1,1                    2,5  
                       

2,3      
Ativo Total            

 média (R$ milhões) 
             

85.490.344  
       

19.089.217  
           

53.311.336  0,08 * 

 desvio padrão (R$ Milhões) 
           

294.998.101  
       

88.261.247  
         

222.210.868      

 coeficiente de variação 
                         

3,5                    4,6  
                       

4,2      
Basileia             
 media (%) 27,3 41,2 34,0 0,03 ** 
 desvio Padrão 23,3 46,1 36,7     
 coeficiente de variação 0,9 1,1 1,1     
Captação             
 media (%) 6,3 8,9 7,6 0,324   
 desvio Padrão 3,6 19,8 14,0     
 coeficiente de variação 0,6 2,2 1,8     
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Intangíveis             

 média (R$ milhões) 
        

1.283.576.741  
           

107.233  
         

661.587.672  0,32   

 desvio padrão (R$ Milhões) 
      

10.503.075.160  
           

634.391  
      

7.540.201.912      

 coeficiente de variação 
                         

8,2                    5,9  
                     

11,4      
Remessas Lucro e JCP           

 média (R$ milhões) 
                 

399.830  
           

194.575  
               

300.360  0,39   

 desvio padrão (R$ Milhões) 
               

1.665.723  
        

1.029.343  
             

1.392.632      

 coeficiente de variação 
                         

4,2                    5,3  
                       

4,6      
Fonte:  Base de dados IF-Data elaborada pelo autor 

 

Se ajustarmos a amostra para o um intervalo de ROEs, com diminuição 

de 6 instituições (4 outlyers e 2 pelo matching) os coeficientes de variação 

apresentam uma redução significativa, porém os estrangeiros mantiveram-se em 

desvantagem. Os resultados da regressão da amostra ajustada se mantiveram 

dentro do já observado – vide apêndice. 

 

Tabela 6 – Amostra ajustada ROE 

Amostra ajustada Nacionais Estrangeiros Total 
  ROE ROA ROE ROA ROE ROA 

Média (%)        4,12         0,46         2,79          0,39         3,48           0,43  
Mediana (%)        4,45         0,50         3,80          0,56         4,04           0,52  
Desvio Padrão (%)        8,62         2,14         5,14          1,57         7,18           1,88  
Coeficiente de Variação        2,09         4,66         1,84          4,04         2,07           4,43  
Qtd de insituições   64             60    124 

Fonte: Base de dados IF-Data elaborada pelo autor 

 

As correlações entre as variáveis independentes e o ROA e ROE utilizadas 

nas proposições H1 e H2 não se demonstraram elevadas. A correlação entre as 

variáveis dependentes ROE e ROA mostrou-se representativa com um coeficiente de 

Pearson de 0,65 considerando o total de 130 instituições. 
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 Tabela 7 - Correlações variáveis H1  

 

                     Fonte: Base de dados IF-Data elaborada pelo autor 

 

As correlações entre as variáveis independentes utilizadas nas proposições 

H2 também não se demonstraram representativas com o ROE e ROA. A correlação 

entre as variáveis dependentes ROE e ROA mostrou-se representativa e com uma 

significativa melhora, com um coeficiente de correlação de 0,82 entre os bancos 

estrangeiros, ante uma correlação de 0,65 na população considerando estrangeiros e 

nacionais. No caso das hipóteses H2 foi considerada somente o total 57 de instituições 

estrangeiras.  

  

  Tabela 8 - Correlações variáveis H2 

 

  Fonte: Base de dados IF-Data elaborada pelo autor 

 

4.2   Discussão e regressão H1 

 

 H1:  O mercado bancário brasileiro possui LOF - medidos através do conjunto 

de variáveis indicadas pela literatura com impacto no ROA, ROE. 

 

 

 

 

 

ROE ROA
OPERACO
ES_CAMB

IO

PDD_REC
EITA_INT
ERMEDIA

PDD_CAR
TEIRA

PCT_REC
EITA_PES

SOA

ATIVO_T
OTAL

BASILEIA
INDICE_LI

Q
CAPTACA

O
REMESSA

_JCP

vatagem
_filiais_lo

cais

custo_fili
ais_locais

INTANGI
VEIS

ROE 1 0,655903 0,044879 -0,02307 -0,03555 -0,03623 0,03624 0,13032 0,004154 -0,00895 0,035602 0,02545 0,003959 0,01006
ROA 0,655903 1 0,036369 -0,0146 0,058033 -0,15352 0,017327 0,011097 -0,04551 -0,04693 0,025902 -0,01369 -0,00509 0,001039
OPERACOES_CAMBIO 0,044879 0,036369 1 -0,01882 -0,03322 -0,04855 0,61637 -0,12753 -0,06274 -0,03584 0,71912 0,426472 0,662919 0,291832
PDD_RECEITA_INTERMEDIACAO -0,02307 -0,0146 -0,01882 1 0,030275 -0,26709 -0,0095 -0,05175 -0,02035 -0,02693 -0,01612 -0,01806 -0,5844 -0,00595
PDD_CARTEIRA -0,03555 0,058033 -0,03322 0,030275 1 -0,08025 -0,00798 0,095381 -0,02849 -0,04403 0,009842 -0,02319 -0,29507 -0,0095
PCT_RECEITA_PESSOA -0,03623 -0,15352 -0,04855 -0,26709 -0,08025 1 -0,04758 0,088144 0,056177 -0,07022 -0,04204 -0,00368 0,106886 -0,0159
ATIVO_TOTAL 0,03624 0,017327 0,61637 -0,0095 -0,00798 -0,04758 1 -0,11186 -0,05254 -0,02917 0,742875 0,748927 0,40685 0,537253
BASILEIA 0,13032 0,011097 -0,12753 -0,05175 0,095381 0,088144 -0,11186 1 0,417436 0,197694 -0,09556 0,135262 -0,09709 -0,03742
INDICE_LIQ 0,004154 -0,04551 -0,06274 -0,02035 -0,02849 0,056177 -0,05254 0,417436 1 0,053849 -0,04603 0,468011 -0,03334 -0,01965
CAPTACAO -0,00895 -0,04693 -0,03584 -0,02693 -0,04403 -0,07022 -0,02917 0,197694 0,053849 1 -0,02221 0,007292 -0,04006 -0,01022
REMESSA_JCP 0,035602 0,025902 0,71912 -0,01612 0,009842 -0,04204 0,742875 -0,09556 -0,04603 -0,02221 1 0,390101 0,462376 0,07651
vatagem_filiais_locais 0,02545 -0,01369 0,426472 -0,01806 -0,02319 -0,00368 0,748927 0,135262 0,468011 0,007292 0,390101 1 0,287215 0,765517
custo_filiais_locais 0,003959 -0,00509 0,662919 -0,5844 -0,29507 0,106886 0,40685 -0,09709 -0,03334 -0,04006 0,462376 0,287215 1 0,195878
INTANGIVEIS 0,01006 0,001039 0,291832 -0,00595 -0,0095 -0,0159 0,537253 -0,03742 -0,01965 -0,01022 0,07651 0,765517 0,195878 1

ROE ROA custo_filiais
vantagem_fi

liais
TEMPO_NO

_PAIS
DISTANCIA_

ORIGEM
FILIAIS_NO_

PAIS
ROE 1 0,82498472 -0,0429063 0,09744695 0,07432258 0,14105178 0,09580796
ROA 0,82498472 1 -0,1427316 0,15541311 0,02347031 0,24545069 0,16590019
custo_filiais -0,0429063 -0,1427316 1 0,12239136 0,77761487 -0,7776149 0,08917195
vantagem_filiais 0,09744695 0,15541311 0,12239136 1 0,12063298 -0,0697137 0,81024712
TEMPO_NO_PAIS 0,07432258 0,02347031 0,77761487 0,12063298 1 -0,2093698 0,10899226
DISTANCIA_ORIGEM 0,14105178 0,24545069 -0,7776149 -0,0697137 -0,2093698 1 -0,0296906
FILIAIS_NO_PAIS 0,09580796 0,16590019 0,08917195 0,81024712 0,10899226 -0,0296906 1
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Tabela 9 -  Regressão H1  

         

   Model 1 - ROA   Model 2 - ROE    

 

  
Coeficient Std. Error   Coeficient 

Std. 
Error    

 
(Intercept) 0,0043362 0,0030556   0,03665 0,01387 **  

 
Custo exclusivo estrangeiros 0,0099209 0,0036864 ** 0,03583 0,01675 *  

 
Custos estrangeiros e locais -0,034688 0,0193265   -0,10819 0,06628    

 
Vantagens estrangeiros e locais -0,008166 0,109717 * -0,01432 0,03713   

 

 

Vantagens exclusivo 
estrangeiros 

0,0030686 0,0015068 * 0,00817 0,00763   
 

 

Custo estrangeiros e locais * 
dummy internacional 

0,023202 0,0217682   0,05699 0,08054   
 

 

Vantagem estrangeiros e locais 
* dummy Internacional 

0,0219251 0,0106272 * 0,03074 0,03925   
 

 
Dummy Banco Internacional -0,010861 0,0058761   -0,05656 0,02877    

 
Market Share -0,216041 0,0908955 * 0,00367 0,13869    

 n 114    114     
 R² 0,2974     0,1829      
         

*  P value significativo a 5% 

** P value significativo a 1% 

 

No modelo 1 os coeficientes de custos de estrangeiros e locais estão com 

seus sinais negativos conforme o esperado no modelo de Nachun (2010) porém sem 

relevância estatística. O conjunto de variáveis que compõe este grupo são o volume 

de transações em moedas estrangeiras, percentual de PDD sobre a carteira e receita 

e a despesa de pessoal sobre a receita.  A baixa significância estatística pode ocorrer 

neste grupo de variáveis basicamente pela dispersão gerada em razão de fatores 

ligados a segmentação, modelos de atuação e concentração do mercado bancário 

brasileiro independentemente se o controle é nacional ou estrangeiro, os dados 

disponibilizados e públicos não possuem uma segmentação sistemática de varejo, 

middle, atacado e banco de investimento e dos respectivos resultados. Não 

realizamos qualquer tentativa para segmentar as informações afim de mantermos os 

critérios utilizados por Nachum (2010) que analisou o conjunto do mercado londrino. 

Essas diferenças de segmentação e modelos de atuação influenciam na precificação 

dos produtos bancários no caso do custo captação, pdd sobre a receita e carteira de 

credito. Clientes corporativos tem um alto poder de negociação, riscos e taxas 

diferenciadas no momento do investimento ou da concessão de empréstimos, com 
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altos volumes e preços menores, já o cliente pessoa física de baixa renda terá volumes 

menores e taxas elevadas no crédito com riscos de inadimplência muito maiores; uma 

instituição internacional que tem baixo conhecimento do mercado local pode 

eventualmente apresentar dificuldade na condução dos seus negócios e das equipes 

comerciais, mix de produtos ofertado, entendimento do perfis de clientes riscos que 

podem acarretar elevados níveis de pdd, aumentos ou reduções de volume de 

empréstimos e captações e respectivamente queda de receitas. Há também 

instituições que por sua vez atuam em todos os segmentos consolidados em um único 

CNPJ.  Por outro lado, a forte concentração e a falta de concorrência podem fazer 

com que os preços dos produtos bancários sejam todos muito semelhantes.  Quanto 

ao volume de transações em moeda estrangeira inserida no modelo de Nachum 

(2010) buscou capturar o efeito da preferência e discriminação do cliente, e é menos 

suscetível as variações de segmentação embora haja condições de preço embutidas 

nesse volume. As despesas de pessoal são também menos sensíveis as questões de 

segmentação principalmente nas suas áreas de caráter mais técnico como tesouraria 

própria, asset, research e desenvolvimento de produtos. Embora o conjunto de 

variáveis não tenha apresentado significância estatística semelhante aos resultados 

encontrados por Nachum (2010) no mercado londrino podemos verificar que os 

processos de aquisição por estrangeiros possuem um forte viés de desconhecimento 

das peculiaridades locais e que afetam significativamente a instituição.  A aquisição 

do Banco Noroeste que atuava no middle e varejo de pessoa física pelo Santander, 

mostrou algumas nuances interessantes, segundo o artigo de Crubellate, Mendes e 

Rossini (2001) as transformações gerenciais e operacionais, promovida por 

reengenharia de processos alteraram significativamente os padrões operacionais, 

sendo as exigências do adquirente justificadas pelo grupo Santander exigidas para o 

atendimento de padrões internacionais do Banco Santander. Dentre as medidas 

adotadas os espanhóis reduziram de forma abrupta os limites concessão de crédito 

para empresas buscando adequar a instituição ao padrão de riscos da matriz 

espanhola e como resultado muitas empresas deixaram de operar com o banco e 

passaram a operar com os grandes players nacionais. Caso semelhante também 

parece ter ocorrido recentemente no BIC Banco onde é possível verificar as 

expectativas dos gestores no laudo de avaliação versus o efetivamente realizado. 

Já o conjunto de vantagens comuns entre o estrangeiro e os locais 

apresentaram o sinal negativo diferentemente do esperado pelo modelo de Nachum 
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(2010) porém com significância estatística para o modelo. Esse conjunto de variáveis 

é composto pelo Índice de Liquidez, Tamanho de Ativos e Intangíveis convergiram 

para o resultado esperado na teoria. Embora o índice de liquidez para essa avaliação 

possa carregar um viés não tão representativo para o setor bancário em função de 

que as instituições financeiras ao final do dia promovem a equalização do caixa 

através do mercado interbancário ou de linhas acessórias emergenciais junto ao 

banco central, o que coloca todas as instituições praticamente no mesmo patamar, 

porém é indicador que reflete de forma indireta a capitalização da instituição e por isso 

é relevante a sua avaliação no modelo. Os ativos intangíveis em instituições 

financeiras brasileiras serão representativos somente nas instituições que realizaram 

algum tipo de aquisição com geração de benefícios econômicos futuros esperados 

atribuíveis tendo poucas instituições nessa condição, porém é uma vantagem efetiva 

para quem realizou boas aquisições. A pesquisa e desenvolvimento relatado por 

Nachum (2010) em instituições financeiras não apresentam relevância, mas a questão 

dos ativos intangíveis aonde é contabilizado o goodwill as aquisições são sem dúvida 

representativos e com alto potencial de vantagens. A questão dos Ativos também 

pode distorcer os resultados do modelo em função de que algumas instituições 

atuarem no mercado focadas na prestação de serviços, seguros, e na gestão de 

recursos porém é sem dúvida um item extremamente relevante para as instituições 

financeiras. O sinal invertido demonstra que o conjunto de variáveis não é conclusivo 

e adequado para explicar o fenômeno do LOF.  

O custo exclusivo de estrangeiros representado pela variável de distância 

da filial brasileira em relação a sua matriz no exterior apresentou o sinal do coeficiente 

positivo apesar da significância estatística no seu p-valor. As matrizes dessas 

instituições estão localizadas na Europa, Ásia e América do Norte em sua maioria. A 

distância geográfica e cultural entre os países de origem e de acolhimento envolvidas 

aumenta os custos de comunicação e coordenação entre as filiais e a dos pais e 

podem impactar no ROA e ROE. O sinal invertido demonstra que conjunto de variáveis 

que nesse caso é a distância não é adequado para explicar o fenômeno do LOF pois 

quanto maior a distância maior o custo.   

Ainda no ROA as vantagens exclusivas de estrangeiros são compostas 

pelo número de filiais e escritórios que instituição possui ao redor do mundo e as 

remessas de lucros realizadas pela sua filial local, que é direcionada aos acionistas; 

o conjunto apresentou o sinal esperado pelo modelo de Nachum (2010). Esse 
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conjunto de variáveis apresentaram a significância estatística esperada, o que 

demonstra que as experiências adquiridas por instituições estrangeiras em mercados 

globais podem contribuir para uma melhoria de performance. Ainda que no Brasil os 

bancos estrangeiros ao entraram sejam obrigados a ajustarem o seu portfólio de 

produtos, preços e serviços as regras locais tais como operações de crédito, cartões 

de credito, crédito imobiliário que apresentam muitas vezes diferenças significativas 

de estrutura de taxas, prazos e garantias e até abordagem comercial. Tais 

peculiaridades parecem não impedir que esse know-how adquirido em outros países 

possa ser implementado aqui. 

De grande importância no modelo, as variáveis dummy indicam se um 

banco é estrangeiro ou não. No modelo, ela quantifica a diferença média na medida 

de desempenho bancos, entre bancos nacionais e estrangeiros. A dummy também 

aparece como uma interação com as variáveis “vantagens estrangeiros e locais” e 

“custos estrangeiros e locais”. Nesse caso, tenta-se quantificar o efeito moderador do 

status do banco ser estrangeiro, na relação entre essa vantagem (custo) e a medida 

de desempenho da instituição financeira, ou seja, se essa interação tem o valor 

negativo, o desempenho dos bancos estrangeiros piora mais do que o dos nacionais 

conforme os custos sofridos por esse banco aumentam.  

As vantagens de estrangeiros e locais dummy apresentaram significância 

estatística para o modelo similar ao resultado encontrado no mercado londrino e em 

linha com o resultado encontrado por Nachum (2010). Com relação as vantagens, no 

estudo de Nachum (2010) as instituições de Londres apresentaram significância 

estatística em relação as nacionais. Já os custos de estrangeiros e locais dummy não 

apresentaram significância estatística.  No modelo de Nachum (2010) que se 

contrapõe a teoria do LOF, era esperado também que não houvesse custos adicionais 

para as instituições estrangeiras, nesse aspecto os resultados convergiram com o 

encontrado no mercado brasileiro porém o resultado esperado para a variável dummy 

internacional  apresentou sinal invertido ao esperado pelo modelo de Nachum (2010), 

o que torna os resultados da interação não conclusivos tanto em custos quanto em 

vantagens. 

Os mesmos parâmetros analisados utilizando uma nova perspectiva como 

o ROE no modelo 2 como variável dependente apresentaram os sinais iguais aos 

encontrados no modelo do ROA. Custos de estrangeiros e locais com sinal negativo. 

Vantagens de estrangeiros e locais vantagens estrangeiros com sinal negativo, ao 
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contrário do esperado pelo modelo Nachum (2010). Os custos estrangeiros 

apresentaram o sinal invertido e significância estatística. O modelo ROE como um 

todo não apresentou resultados explicativos para as variações de performance 

esperadas pela teoria. A interação dummy com sinal negativo torna os resultados não 

conclusivos.  Desta forma o conjunto das variáveis do modelo como um todo não 

possuem o poder explicativo para justificar as variações do ROE e o respectivo 

fenômeno do LOF. 

Fatores já citados como segmentação, modelos de atuação e concentração 

do mercado produzem diferenças nas composições de carteiras e tipos de ativos e 

tipos clientes das respectivas instituições que atuam no mercado. A concentração dos 

ativos em bancos públicos e em outros três grandes players (Bradesco, Itaú e 

Santander) pode fazer que os demais players do mercado operem com que os preços, 

e custos de produtos, modelos de atuação convergentes não sendo possível 

identificar qualquer variação estatística significativa nos custos assim como o mercado 

londrino.  Todos esses fatores combinados podem influenciar nas variáveis propostas 

por Nachum (2010) de forma que descaracterizem as influências do modelo proposto 

para o LOF. Essa complexidade do mercado brasileiro e as inconsistências 

encontradas nos resultados sugerem que o modelo Nachun (2010) não seja o mais 

adequado para estudar o fenômeno no mercado brasileiro. 

 

4.3   Discussão e regressão H2  

 

H2: Os Banco estrangeiros com experiência no Brasil (tempo); distancia da 

matriz e número de subsidiárias ao redor do mundo apresentam um menor LOF entre 

eles, em função de operar no Brasil.  -  ROA, ROE. 
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Tabela 10 – Regressão H2 

 

 
 

 

Como uma tentativa adicionalmente ao modelo de Nachum (2010) 

buscamos estudar o impacto de algumas variáveis nos retornos esperados através da 

introdução da variável experiência (tempo de atuação no pais) buscamos entender se 

há uma curva de aprendizagem para as instituições estrangeiras. A recente aquisição 

via oferta pública de ações do Banco BIC pelo CCB chinês. Com os chineses, no 

respectivo laudo público de avaliação verifica-se que a oferta foi precificada mediante 

a uma avaliação elaborada com base nas perspectivas (conhecimento do mercado 

local) dos controladores com relação ao crescimento da instituição, volume de ativos, 

rentabilidade, inadimplência e etc., ao confrontarmos estas expectativas constantes 

no laudo com o que de fato ocorreu verifica-se uma grande disparidade com impactos 

nos resultados esperados. Tal disparidade poderia ser explicada sob a perspectiva de 

que quanto menor o tempo de atuação no país a instituição teria menor familiaridade 

as regras locais e maior grau de desconhecimento do ambiente local, governo e dos 
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próprios clientes. Para a variável quantidade de filiais é esperado um resultado 

positivo e a distância do pais de origem com sinal negativo. Para as variáveis de 

controle como Ativos, Basileia, Liquidez e Intangíveis é esperado o sinal positivo, já o 

custo de captação é esperado o sinal negativo.  

Para calcularmos H2, retiramos da amostra os bancos nacionais, e 

testamos o impacto tendo como variáveis explicativas de distância até o país de 

origem e número de filiais que a multinacional possui em países estrangeiros, como 

novidade introduzimos nesse modelo o tempo de operação da instituição no Brasil –

experiência Brasil. Nos modelos 3 e 7 os cálculos consideraram as três variáveis 

simultaneamente no modelo.  Nos modelos 4 e 8 consideramos a experiência da 

instituição através do tempo de atuação da instituição no pais visando medir se esse 

tempo produziria algum conhecimento de mercado adicional de forma a proporcionar 

uma vantagem entre as instituições estrangeiras. Nos modelos 5 e 9 buscamos avaliar 

a variável distância e no modelo 6 e 10 a variável quantidade de filiais nos países fora 

do seu pais de origem. 

Nos modelos 3 com a variável dependente ROA a experiência (tempo de 

atuação no país) não apresentou significância estatística dentre as variáveis 

explicativas para H2, e de fato, seu sinal é o inverso do que a hipótese espera para o 

ROA; a variável distância até o país de origem apresentou o sinal invertido e sem 

significância estatística. A variável do número de filiais em países estrangeiros 

apresentou o sinal ao esperado, porém também sem significância estatística. O 

intercepto não apresentou significância estatística, as variáveis de controle 

apresentaram sinal invertido em custo de captação e intangíveis. No modelo 7 cuja 

variável dependente é o ROE a variável experiência também não apresentou 

significância estatística, apesar do sinal apresentar o comportamento esperado. A 

variável distância e número de filiais não apresentaram nenhuma significância 

estatística. Em linha com os resultados do ROA aparentemente a performance dos 

bancos internacionais (ROE) em atuação no país também não é afetada pelas 

variáveis de tempo de atuação, distancia ou quantidade de subsidiárias ao redor do 

mundo. Observamos ainda na estatística descritiva que as variáveis ativo, Basileia e 

e captação possuem coeficientes de variação superiores aos dos bancos locais, o que 

também é observado no ROE e no ROA. O ROA e ROE dos estrangeiros também é 

inferior aos das instituições locais. Tais resultados sugerem que as instituições 

estrangeiras que operam no mercado brasileiro apresentam uma complexidade maior 
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e que os modelos propostos não possuem a capacidade explicativa para identificar 

possíveis variações do ROA e ROE. No modelo 7 as variáveis distância, ativos e 

intangíveis apresentaram sinais invertidos o que nos leva a concluir que o modelo 

também não possui capacidade explicativa. 

Nos modelos 4 e 8 avaliamos de forma isolada a variável experiência no 

pais para variável dependente ROA e ROE e não identificamos também nenhuma 

significância estatística nas variáveis. No ROA a variável experiência apresentou sinal 

negativo e no ROE positivo como o esperado.  No modelo 8 todas as variáveis 

apresentaram o sinal esperado; no modelo 4 as variáveis ativos e basileia 

apresentaram o sinal esperado as demais apresentaram o sinal invertido.  Com isso 

também podemos concluir que os modelos 4 e 8 não possuem capacidade explicativa 

para determinar as variações de performance do ROE e ROA.    

De igual modo os modelos 5 e 9 com a variável distancia da operação em 

relação a sua matriz, de forma isolada apresentaram significância estatística em linha 

com os resultados encontrados em H1. O modelo 5 apresentou o sinal invertido 

enquanto que o modelo 9 o sinal foi o esperado. O intercepto e a variável de controle 

de ativos não apresentaram significância estatística nessa modelagem. O modelo 6 e 

10 que avaliaram a quantidade de filiais da instituição ao redor do mundo não 

apresentaram nenhuma significância estatística com alguns sinais invertidos.  

A complexidade do mercado brasileiro com uma reduzida participação dos 

estrangeiros e respectivo domínio dos grandes bancos nacionais e públicos aliado as 

disparidades oriundas de modelos de atuação, nichos e segmentação podem tornar 

inconclusivos os modelos propostos para explicar a performance das instituições 

estrangeiras. Na estatística descritiva podemos verificar que as variáveis ativos, 

intangíveis, captação e Basileia apresentam coeficientes de variação maiores dos que 

os concorrentes locais, o que demonstra que ao observamos os estrangeiros nos 

deparamos com uma complexidade maior oriundas das questões já colocadas. As 

variáveis quantidade de filiais e distancias utilizadas por Nachum (2010) aliado a 

inclusão adicional do variável tempo, como uma tentativa, não apresentaram 

resultados significantes de forma, que o conjunto de modelos não apresentaram a 

capacidade explicativa das variáveis dependentes para identificação de variações de 

performance no ROA e no ROE 
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4.4 Limitações Modelagem 

 

A natureza crosseccional do estudo impede a identificação de fatores que 

estão relacionado a lucratividade bancária como crescimento do PIB (FLAMINI; 

MCDONALD; SCHUMACHER, 2009) e taxa de juros (BERGER A. M., DEYOUNG e GESNAY 

(2000). Um estudo em painel permitiria incorporar a influência dessas variáveis 

macroeconômicas através do tempo sobre a lucratividade dos bancos. Essa estratégia 

de modelagem traz potencial para algumas inovações frente os resultados obtidos: 

menos efeitos confundidores que poderiam causar uma identificação mais precisa, 

especialmente em face da possibilidade de reação distinta de alguns estratos de 

bancos a variações nestas variáveis de controles. O modelo econométrico se tornaria 

mais preciso na identificação de efeitos significativos pela possibilidade de um menor 

erro padrão, uma vez que muito do ruído poderia ser atribuído a variáveis dinâmicas 

no tempo. 

A quantidade de instituições e a concentração de mercado podem distorcer 

os resultados. Os bancos públicos detêm 41% do total de ativos, 42% os nacionais 

privados e apenas 17% apenas dos bancos internacionais. As possibilidades de 

ganhos de escala dos públicos e privados nacionais são maiores em relação aos 

estrangeiros o que pode distorcer os números ao se analisar os respectivos retornos 

apresentados na estatística descritiva. O matching utilizado por Nachum (2010 

minimiza estes efeitos.  

Nas bases disponibilizadas pelo Banco Central não é possível a separação 

de segmentação de banco de investimento estrangeiro com banco de investimento 

local e banco de varejo estrangeiro com banco de varejo local.  Na condição de banco 

múltiplo a instituição possui a possibilidade de operar em diversos segmentos com 

diversos tipos de carteira.  O matching estatístico utilizado por Nachum (2010) também 

é uma das alternativas para se reduzir essas disparidades do mercado brasileiro, 

porem os efeitos do segmento de atuação da instituição, perfil de carteiras e 

concentração ainda permanecem. 
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5.  Conclusão 

 
Os retornos médios de ROE e ROA da estatística descritiva demonstram 

que há uma ligeira diferença de performance entre as instituições estrangeiras no 

mercado brasileiro, onde as instituições estrangeiras apresentam retornos médios 

de ROA e ROE inferiores aos das instituições nacionais, o que vai de encontro a 

literatura de LOF e a proposição inicial de Hymer (1960). As medianas de ambos 

os retornos estão muito próximas.  

Buscamos com a tentativa da introdução da variável relacionando o 

tempo de atuação da instituição no Brasil em H2 e se esta poderia explicar as 

performances medidas dos indicadores de ROA e ROE e um respectivo indicio de 

LOF. Os resultados não se mostraram aderentes e os modelos como um todo não 

apresentaram capacidade explicativa para as diferenças de performance medidas 

pelo ROE e ROA  

 Sob a perspectiva do ROA, na hipótese 1 o sinal da variável de 

interação apresentou o seu sinal invertido. Assim verificamos que apesar das 

vantagens de estrangeiros e locais e sua interação apresentaram significância 

estatística os mesmos tornam-se inconclusivos e indicando que o modelo não é 

adequado para a explicação das vantagens dos estrangeiros em relação as 

instituições locais.  Nos custos estrangeiros e locais e sua interação apesar de não 

apresentar significância estatística o problema ocorre novamente. Essas 

interações mostram que o modelo como um todo não apresenta a capacidade 

preditiva adequada para explicação das variações de ROA e respectivo LOF que 

prevê não só vantagens, mas também custos adicionais. Para o ROE ainda em H1, 

os custos e vantagens de estrangeiros e locais não apresentaram significância 

estatística. Os custos apenas dos estrangeiros apresentaram o sinal em linha com 

o esperado sem significância estatística. O modelo do ROE como um todo não 

apresentou a significância estatística e capacidade de explicativa adequada. 

Os resultados das análises mostraram que o Mercado Brasileiro apesar 

de aberto a competidores estrangeiros ainda apresenta uma forte concentração 

aliada a uma significativa participação de bancos estatais.  Tais condições e 

complexidade de mercado podem influenciar na entrada novas instituições e 

incentivar a saída de instituições como ocorreu recentemente com o varejo do 

Citibank e HSBC, duas grandes instituições globais; ou ainda dificultar o 
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crescimento das que já atuam no país. Dessa forma as consequências 

competitivas da entrada e atuação de instituições estrangeiras no Brasil são 

bastante complexas em nem sempre estão em linha com a previsão teórica das 

empresas multinacionais (MNE) que prevê que o diferencial de desempenho entre 

estrangeiros e as empresas locais são o resultado dos custos que as instituições 

estrangeiras experimentam estão acima daquelas que as locais possuem, porém, 

as vantagens das instituições que estrangeiras são consideradas superiores. O 

modelo proposto por Nachum (2010) utilizado no mercado londrino mostrou-se 

inconclusivo e não adequado quando aplicado para o mercado brasileiro. 

O LOF é um fenômeno que é susceptível de ser confundido com a noção 

de falta de ajuste da estratégia convencional e que aliado as particularidades do 

mercado brasileiro podem ser influenciados por fatores ainda não percebidos pela 

teoria disponível, assim os resultados nos levam a constatação de que devemos 

aumentar a nossa compreensão do fenômeno, o que com certeza exigirá expandir 

o campo das pesquisas e das perspectivas teóricas usadas para investiga-lo 

através de uma abordagem de estudos do LOF que contemple a complexidade e 

as particularidades do mercado brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

Bibliografia 
 
AJ Rossini, JM Crubellate, AA Mendes - Reação cultural à aquisição: estudo do 
caso Santander/Noroeste. Revista de Administração,  2001 -  SciELO Brasil. 
 
Brealey, R. A.; Myers, S. C.; Allen, F. Princípios de finanças corporativas. 10.  
ed. São Paulo: MacGrawHill, 2013. 
 
 
Banco Central do Brasil. IF DATA BACEN: https://www3.bcb.gov.br/ifdata/ 
 
Banks Around the world. https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/assets 
 
Coutinho, S. Eduardo, Amaral, F. Hudson, Abertura ao Capital Estrangeiro e 
Desempenho no Setor Bancário Brasileiro no Período de 2001/2005. RAE-eletrônica 
9. Junho – 2010. 
 
Deepak, Sethi. Judge, William. Reappraising liabilities of foreignness within an 
integrated  perspective of the costs and benefits of doing business abroad. 
International Business Review 18 (2009) 404–416 . 2009. 
 
Deepak, Sethi. Guisinger, Stephen. Liability of foreignness to competitive advantage: 
How multinational enterprises cope with the international business environment. 
Journal of  International  Management (2002) 223 – 240. 2002. 
 
Groppelli, A.A.; Nikbakht, E. Administração Financeira. Edição Especial. São 
Paulo. Editora Saraiva. 2010. 
 
Hymer, S. The international operations of national firms: A study of direct investment. 
Boston - MIT Press. 1960/1976 
 
Kim, Sung Soo. Yu, Jisun. Understanding liability of foreignness in an Asian business 
context: A study of the Korean asset management Industry. Springer 
Science+Business Media, LLC 2012 
 
Kindleberger, C.P. American Business Abroad. Yale Univ. Press, New Haven, CT. 1969. 
 
KPMG. Relatório 4º trimestre de 2016 de Fusões e Aquisições- Espelho das 
transações realizadas no Brasil (2016b) Disponível em: <www.kpmg.com.br>. Acesso 
em: 28 set. 
 
Leão, Sergio; Oliveira, Raquel; Schiozer Rafael. Atuação de Bancos Estrangeiros no 
Brasil: Mercados de Crédito e Derivativos de 2005 a 2011. Revista Mackenzie – 168-
198, março e abril de 2014. 
 
Luo, Yadong. Mezias, John M. Liabilities of foreignness: Concepts, constructs, and 
consequences. Journal of lntemational Management,  217–221. 2002. 
 
Luo , Shenkar, O., & Nyaw, M.-K. Mitigating liabilities of foreignness: Defensive versus 
offensive approaches. Journal of International Management, 8(3): 283–300. 2002. 
 
Miller, S. R., & Parkhe, A. Is there a liability of foreignness in global banking? An 
empirical test of banks’ X-Efficiency. Strategic Management Journal, 23: 55-75. 2002. 
 



59 
 

Mezias, J. M. Identifying liabilities of foreignness and strategies to minimize their 
effects: The case of labor judgments in the United States. Strategic Management 
Journal, 23: 229-344. 2002. 
 
Mezias, J.M. How to identify liabilities of foreignness and assess their effects on 
multinational corporations. Journal of International Management 8: 265-282. 2002. 
 
Nachum, L. When Is Foreignness an Asset or a Liability? Explaining the Performance 
Differential Between Foreign and Local Firms.  Journal of Management 
Vol. 36 No. 3, May 2010 714-739. 2010. 
 
Nachum, L. Liability of foreignness in global competition? Financial service MNEs in 
the City of London. Strategic Management Journal, 24: 1187-1208. 2003 
 
Paula, L.F; Marques, Maria Beatriz. Tendências Recentes da Consolidação Bancária 
no Brasil. Ano  24, n°45,  Revista Analise Econômica. 2006. 
 
Ross, S. A; Westerfield, R.; Jaffe, J. F.; Lamb, R.  Administração Financeira: 
Corporate Finance. 10. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2015. 
 

Tavares, Amauri Laino. Impacto   das   Fusões   e   Aquisições   na   Eficiência   de   
Instituições Financeiras Bancárias no Brasil.  FECAP  - São Paulo, 2014.  
 
Zaheer, S. Overcoming the liability of foreignness. Academy of Management Journal, 
38(2): 341–363. 1995. 
 
Zaheer, S. The liability of foreignness, redux: A commentary. Journal of International 
Management, 8(3): 351–358. 2002. 
 
Zaheer, S., & Mosakowski, E. The dynamics of the liability of foreignness: A global 
study of survival in financial services. Strategic Management Journal, 18(6): 439–464. 
1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Apêndice 

Tabela de Variáveis  

 
 Tabela 11 - Variáveis 
 
Variaveis  
Independentes   Descrição Sinal Literatura 

Custo 
Estrangeiros e 

Locais 

Os custos das 
filiais 

isoladamente 
(também vivida 
por empresas 

locais) 

 Preferências dos clientes 
locais  no que tange a 
transações na moeda do 
pais de origem;   

( - ) 
Preferências clientes locais 
(Hymer, 1960) 

Custo 
Estrangeiros 

Os custos das 
filiais de 

multinacionais 
(experimentado 

somente por 
filiais) 

Custos de distância – 
distancia da filial da 
matriz no seu pais de 
origem. 

( - ) 

A distância geográfica e 
cultural entre os países de 
origem e de acolhimento 
envolvidas aumenta os custos 
de comunicação e 
coordenação entre as filiais e 
a dos pais (Zaheer, 1995). 
Aumenta também os desafios 
de criar e manter a 
legitimidade externa (kostova 
& Zaheer, 1999) 

Custo 
Estrangeiros e 

Locais 

Os custos das 
filiais 

isoladamente 
(também vivida 
por empresas 

locais) 

 Acesso a recursos locais 
– níveis salariais em 
relação a receita. %. 

( - ) 

As empresas estrangeiras são 
susceptíveis a experimentar 
dificuldades em estabelecer e 
manter relações com os 
recursos locais, como, por 
exemplo, empregados e 
fornecedores (Hymer, 1960). 

Custo 
Estrangeiros e  

Locais 

Os custos das 
filiais 

isoladamente 
(também vivida 
por empresas 

locais) 

PDD s/ Carteira Crédito ( - ) 

falta de familiaridade com a 
cultura do país anfitrião; 
desconhecimento do 
ambiente local (Nachum 
2010) ;   

Vantagens 
Estrangeiros e 

Locais 

Vantagens dos 
afiliados sozinho 

(possuído também 
por empresa local) 

Índice da Basiléia ( + ) 

Base financeira sólida 
permite que as empresas de 
serviços financeiros para 
cumprir as suas obrigações 
financeiras e mitigar os 
riscos inerentes a estas 
atividades (Nachum 2010). 

    * considerado somente em H2 
como  variável de controle     
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Vantagem 
Estrangeiros  

Vantagem de 
multinacionais 
(experimentado 

somente por 
filiais) 

Tempo de atuação no 
pais 

( + ) 

Quanto menor o tempo de 
atuação no país a instituição 
teria menor familiaridade e  
conhecimento do ambiente 
local;  

Vantagens 
Estrangeiros e 

Locais 

Vantagens dos 
afiliados sozinho 

(possuído também 
por empresa local) 

A força financeira - 
índice de liquidez ( + ) 

Base financeira sólida 
permite que as empresas de 
serviços financeiros para 
cumprir as suas obrigações 
financeiras e mitigar os 
riscos inerentes a estas 
atividades (Nachum 2010). 

    * considerado somente em H2 
como  variável de controle     

Vantagens 
Estrangeiros e 

Locais 

Vantagens dos 
afiliados sozinho 

(possuído também 
por empresa local) 

 Tamanho -  total ativo ( + ) 

Preferências clientes locais 
(Hymer, 1960) e É  uma 
vantagem para a recolha e 
tratamento de informação e 
na gestão de grandes 
carteiras de instrumentos 
financeiros  (Zenios & 
Harker, 2000). 

    * considerado somente em H2 
como  variável de controle     

Vantagens 
Estrangeiros e 

Locais 

Vantagens dos 
afiliados sozinho 

(possuído também 
por empresa local) 

 Ativos Intangíveis  ( + ) 

Os  ativos intangíveis são 
uma reconhecida fonte de 
vantagens para 
multinacionais (Caves, 
1996).  R&D e publicidade 
não são significativos em 
relação às empresas de 
serviços financeiros. 

    * considerado somente em H2 
como  variável de controle     

Vantagem 
Estrangeiros  

Vantagens dos 
afiliados sozinho 

(possuído também 
por empresa local) 

Índice da Basiléia* ( + ) 

Base financeira sólida 
permite que as empresas de 
serviços financeiros para 
cumprir as suas obrigações 
financeiras e mitigar os 
riscos inerentes a estas 
atividades (Nachum 2010). 

    * considerado somente em H2 
como  variável de controle     
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Vantagem 
Estrangeiros 

Vantagens das 
filiais de 

multinacionais 
(possuído apenas 

por filiais) 

O número de filiais 
estrangeiras que uma 
multinacional controla 

( + ) 

Redes maiores poderia 
potencialmente fornecer mais 
vantagens para afiliados  
(Nachum 2010). 

Vantagem 
Estrangeiros 

Vantagens das 
filiais de 

multinacionais 
(possuído apenas 

por filiais) 

Vantagens de ser parte de 
uma rede multinacional – 
remessa de lucros e 
transferências para a 
matriz; 

( + ) 

A rede global da Enm 
afiliados oferece acesso a 
recursos não disponíveis 
localmente (Bartlett & 
Ghoshal, 1989). 

    * considerado somente em H2 
como  variável de controle     

Variáveis 
Dependentes   Descrição   Literatura 

ROA 

  

Lucro Líquido declarado 
na DRE e dividindo-o 
pela média do total de 
ativos. 

  

A utilização do retorno sobre 
o ativo, ROA (Nachum, 
2010), é considerado uma 
medida padrão para 
avaliação do desempenho 
em serviços financeiros.  

ROE 

  

Lucro Líquido declarado 
na DRE e dividindo-o 
pela média do 
Patrimônio Líquido 

  

Sua relevância para os 
stakeholders em geral, visto 
que ele é largamente 
utilizado como medida de 
desempenho para os setores 
em geral e inclusive para o 
setor financeiro.   
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Comparativo de Médias – População versus Amostra Ajustada 

 
Tabela 12 – comparativo de médias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

População
ROE ROA ROE ROA ROE ROA

Média -0,54% 0,19% 4,80% 0,63% -6,21% -0,28%
Mediana 3,96% 0,50% 4,57% 0,51% 3,30% 0,49%
Variancia 0,182126 0,0013794 0,0186 0,001334 0,349793 0,001384
Desvio Padrão 42,7% 3,7% 13,6% 3,7% 59,1% 3,7%
Coeficiente de Variação 79,69      19,58        2,84        5,75        9,53        13,11       
Qtd de insituições 130 67 63            
Amostra -31% > Roe < 31%

ROE ROA ROE ROA ROE ROA
Média 3,5% 0,4% 4,1% 0,5% 2,8% 0,4%
Mediana 4,0% 0,5% 4,5% 0,5% 3,8% 0,6%
Variancia 0,005158 0,0003551 0,007434 0,000456 0,002639 0,000247
Desvio Padrão 7,18% 1,88% 8,62% 2,14% 5,14% 1,57%
Coeficiente de Variação 2,07        4,43          2,09        4,66        1,84        4,04         
Qtd de insituições 124 64 60            

Total Nacionais Estrangeiros

Total Nacionais Estrangeiros
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Fonte quantidade de filiais 

Tabela 13 – Fonte quantidade de filiais 
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Tabela 14 – Fonte quantidade de filiais 

População Utilizada – Base BC IF Data 

 
Tabela 18 -  População BC IF Data – 31/12/2016 
 
  INSTITUICAO CODIGO ATIVO_TOTAL TCB 

1 SANTANDER - PRUDENCIAL 1000080185 
       
701.600.569  b1 

1 BTG PACTUAL - PRUDENCIAL 1000080336 
       
111.615.906  b1 

1 CITIBANK - PRUDENCIAL 1000080192 
          
71.852.763  b1 

1 BANRISUL - PRUDENCIAL 1000080154 
          
69.089.078  b1 

1 
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081593 

          
46.321.128  b1 

1 CREDIT SUISSE - PRUDENCIAL 1000080219 
          
42.919.801  b1 

1 SICREDI - PRUDENCIAL 1000080745 
          
40.245.518  b1 

1 BNP PARIBAS - PRUDENCIAL 1000080673 
          
36.462.615  b1 

1 BANCOOB - PRUDENCIAL 1000080879 
          
34.327.432  b1 

1 JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL 1000080116 
          
33.852.414  b1 

1 PAN 1000080257 
          
27.576.114  b1 

1 ABC-BRASIL - PRUDENCIAL 1000080312 
          
25.692.611  b1 

1 BANESTES - PRUDENCIAL 1000080147 
          
25.449.856  b1 

1 
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081555 

          
22.250.487  b1 

1 CCB - PRUDENCIAL 1000080295 
          
21.927.458  b1 

1 BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL 1000081744 
          
21.909.572  b1 

1 DEUTSCHE - PRUDENCIAL 1000080532 
          
18.711.885  b1 

1 
BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081713 

          
17.746.864  b1 

1 BOFA MERRILL LYNCH - PRUDENCIAL 1000080556 
          
17.686.497  b1 

1 VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL 1000080202 
          
17.300.428  b2 

1 BMG - PRUDENCIAL 1000080178 
          
15.667.162  b1 

1 BCO DA AMAZONIA S.A. - PRUDENCIAL 1000081249 
          
14.174.359  b1 

1 BRB - PRUDENCIAL 1000080288 
          
13.657.771  b1 
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1 SOCIETE GENERALE - PRUDENCIAL 1000080264 
          
13.593.851  b1 

1 ALFA - PRUDENCIAL 1000080570 
          
13.133.710  b1 

1 GMAC - PRUDENCIAL 1000080848 
          
11.724.227  b2 

1 ING - PRUDENCIAL 1000080501 
          
11.142.424  b1 

1 MERCANTIL DO BRASIL - PRUDENCIAL 1000080123 
          
10.585.444  b1 

1 CREDIT AGRICOLE - PRUDENCIAL 1000080491 
          
10.472.066  b1 

1 MORGAN STANLEY - PRUDENCIAL 1000080628 
          
10.139.112  b1 

1 MERCEDES-BENZ - PRUDENCIAL 1000080563 
            
8.811.566  b2 

1 HAITONG - PRUDENCIAL 1000080666 
            
8.801.827  b2 

1 BCO CLASSICO S.A. - PRUDENCIAL 1000081665 
            
8.778.946  b1 

1 ORIGINAL - PRUDENCIAL 1000080903 
            
8.723.334  b1 

1 GOLDMAN SACHS - PRUDENCIAL 1000080714 
            
8.304.057  b2 

1 PINE - PRUDENCIAL 1000080374 
            
8.147.275  b1 

1 
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A - 
PRUDENCIAL 1000081407 

            
7.399.992  b2 

1 
BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081720 

            
7.315.633  b1 

1 JOHN DEERE - PRUDENCIAL 1000080343 
            
6.782.018  b1 

1 BCO FIBRA S.A. - PRUDENCIAL 1000081483 
            
6.778.066  b1 

1 BCO CSF S.A. - PRUDENCIAL 1000081610 
            
6.459.934  b2 

1 BCO DO EST. DO PA S.A. - PRUDENCIAL 1000081586 
            
6.337.473  b1 

1 J.MALUCELLI - PRUDENCIAL 1000080233 
            
5.709.504  b1 

1 
BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081562 

            
5.181.634  b2 

1 
BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081421 

            
5.025.538  b2 

1 HONDA - PRUDENCIAL 1000080611 
            
4.904.473  b2 

1 SOFISA - PRUDENCIAL 1000080271 
            
4.766.297  b1 

1 BANCO FIDIS - PRUDENCIAL 1000081751 
            
4.754.211  b2 

1 MIZUHO - PRUDENCIAL 1000080697 
            
4.453.713  b1 

1 BCO DO EST. DE SE S.A. - PRUDENCIAL 1000081634 
            
4.367.074  b1 

1 BANCO IBM S.A. - PRUDENCIAL 1000081689 
            
4.340.208  b2 
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1 BCO CARGILL S.A. - PRUDENCIAL 1000081414 
            
4.295.862  b1 

1 INDUSVAL - PRUDENCIAL 1000080415 
            
4.127.022  b1 

1 VOLVO - PRUDENCIAL 1000080769 
            
4.036.192  b2 

1 BBM - PRUDENCIAL 1000080161 
            
4.003.770  b1 

1 SCOTIABANK BRASIL - PRUDENCIAL 1000081452 
            
3.951.582  b1 

1 BCO CATERPILLAR S.A. - PRUDENCIAL 1000081397 
            
3.480.393  b2 

1 INTERMEDIUM - PRUDENCIAL 1000080996 
            
3.185.767  b1 

1 BCO MODAL S.A. - PRUDENCIAL 1000081658 
            
2.999.308  b1 

1 INDUSTRIAL DO BRASIL - PRUDENCIAL 1000080477 
            
2.886.342  b1 

1 RODOBENS - PRUDENCIAL 1000080855 
            
2.870.091  b1 

1 SOCOPA - PRUDENCIAL 1000080381 
            
2.792.775  b1 

1 BCO TRIANGULO S.A. - PRUDENCIAL 1000081438 
            
2.283.768  b1 

1 CAIXA GERAL - PRUDENCIAL 1000080927 
            
2.223.222  b1 

1 
STANDARD CHARTERED BI S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081373 

            
2.111.132  b2 

1 BONSUCESSO - PRUDENCIAL 1000080422 
            
2.101.986  b1 

1 SCANIA - PRUDENCIAL 1000080776 
            
1.961.999  b2 

1 RENDIMENTO - PRUDENCIAL 1000080659 
            
1.640.740  b1 

1 BCO ABN AMRO S.A. - PRUDENCIAL 1000081579 
            
1.527.431  b1 

1 MÃ XIMA - PRUDENCIAL 1000080367 
            
1.301.329  b1 

1 BCO GUANABARA S.A. - PRUDENCIAL 1000081672 
            
1.232.022  b1 

1 BCO KDB BRASIL S.A. - PRUDENCIAL 1000081603 
            
1.160.519  b1 

1 BCO DA CHINA BRASIL S.A. - PRUDENCIAL 1000081816 
            
1.120.961  b1 

1 BCO FORD S.A. - PRUDENCIAL 1000081782 
            
1.096.152  b2 

1 BCO A.J. RENNER S.A. - PRUDENCIAL 1000081799 
            
1.038.630  b1 

1 FATOR - PRUDENCIAL 1000080350 
            
1.011.342  b1 

1 AGIPLAN - PRUDENCIAL 1000083694 
               
929.437  b1 

1 BRASIL PLURAL - PRUDENCIAL 1000080941 
               
907.171  b1 

1 OURINVEST - PRUDENCIAL 1000081012 
               
888.753  b2 
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1 BANCO MONEO S.A. - PRUDENCIAL 1000081500 
               
844.586  b2 

1 BANCO SEMEAR - PRUDENCIAL 1000081380 
               
836.918  b1 

1 ICBC DO BRASIL BM S.A. - PRUDENCIAL 1000081830 
               
698.787  b1 

1 YAMAHA MOTOR - PRUDENCIAL 1000080721 
               
694.340  b2 

1 
BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - 
PRUDENCIAL 1000081823 

               
647.967  b1 

1 BCO TRICURY S.A. - PRUDENCIAL 1000081696 
               
624.654  b2 

1 BANCO RIBEIRÃƒO PRETO - PRUDENCIAL 1000084349 
               
599.989  b1 

1 
INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - 
PRUDENCIAL 1000084057 

               
579.213  b1 

1 RANDON - PRUDENCIAL 1000080800 
               
525.983  b2 

1 UBS - PRUDENCIAL 1000080989 
               
491.380  b2 

1 BCO KEB DO BRASIL SA - PRUDENCIAL 1000081232 
               
467.044  b1 

1 BARCLAYS - PRUDENCIAL 1000080817 
               
412.191  b1 

1 BANCO TOPÃ ZIO S.A. - PRUDENCIAL 1000081517 
               
358.848  b1 

1 BR PARTNERS - PRUDENCIAL 1000080934 
               
328.192  b2 

1 CONFIDENCE - PRUDENCIAL 1000080783 
               
310.692  b2 

1 VR - PRUDENCIAL 1000080408 
               
276.768  b1 

1 
NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - 
PRUDENCIAL 1000081768 

               
216.717  b1 

1 WESTERN UNION - PRUDENCIAL 1000080886 
               
209.818  b1 

1 BANCO NEON S.A. - PRUDENCIAL 1000081218 
               
197.966  b1 

1 
BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE - 
PRUDENCIAL 1000081263 

               
187.046  b1 

1 BPN BRASIL BM S.A. - PRUDENCIAL 1000081490 
               
176.688  b1 

1 BCO ARBI S.A. - PRUDENCIAL 1000081201 
               
164.907  b1 

1 BNY MELLON - PRUDENCIAL 1000080910 
               
164.138  b1 

1 ANDBANK - PRUDENCIAL 1000081256 
               
146.592  b1 

1 BBVA BRASIL BI S.A. - PRUDENCIAL 1000081366 
               
135.356  b2 

1 BCO CEDULA S.A. - PRUDENCIAL 1000081469 
               
125.951  b1 

1 
BCO LA NACION ARGENTINA - 
PRUDENCIAL 1000081270 

               
118.992  b1 

1 
MSB BANK S.A. BCO CÃ‚MBIO - 
PRUDENCIAL 1000081294 

                 
79.220  b2 
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1 BCO FICSA S.A. - PRUDENCIAL 1000081737 
                 
69.047  b1 

1 
BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE - 
PRUDENCIAL 1000081287 

                 
66.006  b1 

1 PETRA - PRUDENCIAL 1000080790 
                 
44.149  b1 

1 BANCO VIPAL - PRUDENCIAL 1000081531 
                 
40.409  b2 

1 BCO CAPITAL S.A. - PRUDENCIAL 1000081641 
                 
37.691  b1 

1 BCO MAXINVEST S.A. - PRUDENCIAL 1000081775 
                 
36.071  b2 

1 
BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A - 
PRUDENCIAL 1000081342 

                 
23.301  b2 

     

  Estrangeiros 
    
1.199.988.596  17,3% 

  Nacionais 
       
539.086.614  7,8% 

114   Total ativo 
   
1.739.075.210  25,1% 

     

 INSTITUICAO CODIGO ATIVO_TOTAL  

1 BEXS - PRUDENCIAL 1000080862 
                 
92.835   

1 BANCO BM&FBOVESPA - PRUDENCIAL 1000081225 
               
529.125   

1 SAFRA - PRUDENCIAL 1000080109 
       
149.280.946   

1 ITAU - PRUDENCIAL 1000080099 
    
1.276.702.843   

1 BRADESCO - PRUDENCIAL 1000080075 
       
998.124.138   

 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - PRUDENCIAL 1000081706 
            
1.157.438   

1 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
PRUDENCIAL 1000080738 

    
1.256.345.823   

1 HSBC - PRUDENCIAL 1000080525 
            
1.215.707   

1 BB - PRUDENCIAL 1000080329 
    
1.403.675.567   

1 NATIXIS BRASIL S.A. BM - PRUDENCIAL 1000081627 
               
170.434   

1 
BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A - 
PRUDENCIAL 1000081359 

                 
30.411   

1 VOTORANTIM - PRUDENCIAL 1000080484 
       
102.827.281   

1 
BANCO KOMATSU DO BRASIL - 
PRUDENCIAL 1000084576 

               
101.485   

1 COMMERZBANK BRASIL - PRUDENCIAL 1000084583 
               
277.420   

1 BCO INBURSA INV S.A. - PRUDENCIAL 1000081335 
                 
93.727   

1 BANIF - PRUDENCIAL 1000080130 
               
773.318   
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  Estrangeiros 
            
2.632.091  0,0% 

  Nacionais 
    
5.188.766.407  74,9% 

16   Total ativo 
   
5.191.398.498  74,9% 

     

     

     

  Estrangeiros 
    
1.202.620.687  17,4% 

  Nacionais 
    
5.727.853.021  82,6% 

130  Total ativo 
   
6.930.473.708   

 
 

 


