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• CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Após o Plano Real, o setor bancário brasileiro vem passando por mudanças que tem

alterado de forma acentuada o seu perfil. Está em andamento um processo de

consolidação do setor, com incorporação de instituições menores por bancos maiores,

privatização de bancos públicos e fechamento de instituições sem condições

competitivas de se manter no mercado. Além disso, houve crescimento acentuado da

participação do capital estrangeiro no sistema financeiro em geral e no setor bancário em

particular; principalmente a partir da compra de grandes instituições de varejo por

bancos estrangeiros. O bom desempenho do sistema bancário brasileiro, atravessando

sem grandes problemas as diversas crises externas a partir de 1997, inclusive a

desvalorização do real, indica que essas mudanças fortaleceram a sua estrutura,

tornando-o mais sólido.

Para efeito didático, o processo de ajuste do sistema financeiro após o Plano Real pode

ser dividido, segundo MENDONÇA DE BARROS & ALMEIDA JR (1997), em três

fases distintas, mas que se sobrepõem em parte. A primeira, que se inicia com o Plano

Real e se estende até meados de 1996, é caracterizada "pela diminuição do número de

bancos na economia brasileira em decorrência da liquidação, incorporação, fusão e

transferência de controle acionário de várias instituições bancárias e pela implementação

do PROER em conjunto com as modificações adotadas pelo Banco Central referentes à

legislação e à supervisão bancária." (MENDONÇA DE BARROS & ALMEIDA JR,

1997, p.2). Em meados de 1996, inicia-se a segunda fase, que se caracteriza "pela

entrada de bancos estrangeiros e pelo início dos ajustes do sistema financeiro /:

público."(MENDONÇA DE BARROS & ALMEIDA JR, 1997, p.2). Finalmente, a

terceira fase refere-se ao período em que o sistema financeiro enfrenta uma profunda

mudança no modelo operacional em relação ao que era adotado antes do Plano Real.



Essa divisão é interessante, pois permite compreender em linhas gerais o que vem

ocorrendo no sistema financeiro brasileiro após o Plano Real. É importante destacar que

os resultados das duas primeiras fases em termos do tamanho do sistema bancário e da

participação do capital estrangeiro têm grande influência nas mudanças que vêm

ocorrendo no modelo operacional dos bancos. Entretanto,' pode-se dizer que os

resultados dessas duas primeiras fases ainda não são definitivos, pois o processo de

fusões e aquisições continua e a participação do capital estrangeiro ainda pode crescer.

Na verdade, vem ocorrendo uma superposição das três fases, com as mudanças no

modelo operacional dos bancos ocorrendo em maior ou menor grau ao longo de todo o

período pós-Real. Essas mudanças foram condicionadas pelo processo de reestruturação

do sistema financeiro e pelo ambiente macroeconômico vigente, o qual foi bastante

mutável em decorrência das diversas crises externas ocorridas no período.

Considerando o ajuste que o setor bancário vem realizando, com prívatização de bancos

estaduais, entrada de bancos estrangeiros, fusões e incorporações, espera-se que tenha

ocorrido crescimento da produtividade e melhoria do nível de eficiência do sistema

como um todo. Esta será a hipótese básica a ser verificada na dissertação: se o processo

de ajuste recente do setor bancário brasileiro levou ao crescimento da produtividade e a

uma melhoria no seu nível de eficiência. Tendo em vista essa hipótese básica, a

dissertação deverá responder às seguintes questões específicas: qual o nível de eficiência

dos bancos privados' (múltiplos e comerciais) brasileiros após o Plano Real? Houve

crescimento da produtividade e melhoria da eficiência destes bancos ao longo do

período 1994-1999?

o aumento da participação dos bancos estrangeiros na economia brasileira tem sido uma

política seguida deliberadamente pelo governo brasileiro, visando, por um lado,

fortalecer o sistema para enfrentar choques macroeconômicos adversos e, por outro lado,

I No capítulo 4, indicaremos as razões para considerar somente os bancos privados na amostra utilizada
neste trabalho,
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• aumentar a eficiência técnica e alocativa do sistema pela disseminação de téc mais

avançadas e pelo aumento da concorrência.

Estudo da McKinsey (MCKINSEY, 1999) sobre a produtividade dos bancos arejo

no Brasil indica que o governo parece ter razão ao abrir o mercado a< ncos

estrangeiros. O estudo mostra que a produtividade da mão-de-obra' de ncos

brasileiros está muito abaixo dos níveis observados nos bancos dos países torna orno

referência: Estados Unidos e Holanda. As principais causas para essa dif a de

produtividade estariam ligadas a questões de organização de funções t efas,

investimentos em tecnologia e capital, e mix de pagamentos (transações eleti lS X

transações não eletrônicas).

Cabe destacar que o estudo da McKinsey concentrou-se em estimar a produti' e da

mão-de-obra, conceito mais restrito em relação ao de produtividade total dos ~s,e

não levou em conta que diferenças nos níveis de eficiência dos banco :lem

influenciar a medida de produtividade.

É importante lembrar que os bancos são empresas que utilizam múltiplos insui iara

produzir múltiplos produtos. Assim, medidas de eficiência e produtividade em,
sempre que possível, levar isso em consideração. Neste trabalho buscou-se si : as

limitações das medidas unidimensionais, calculando-se a produtividade total de ires

e medidas de eficiência baseadas numa abordagem de múltiplos produtos e : lOS.

Esse tipo de abordagem consiste na construção de urna fronteira eficiente a p dos

dados observados, em relação à qual são comparadas as unidades não efici , O

deslocamento da fronteira (mudança na tecnologia de produção) e das posii das

unidades produtivas em relação à fronteira (mudança nos níveis de eficiência os

componentes da mudança no nível de produtividade.

Levando em conta o quadro de ajuste do setor bancário descrito anteriorrne as

políticas governamentais adotadas, a obtenção de urna medida da produtivida do

nível de eficiência dos bancos e sua evolução após o Plano Real pode ser con ida

3



• uma questão relevante tanto para os agentes reguladores quanto para os .agentes

econômicos em geral, pOIS assim podem ser avaliados os efeitos da política

governamental adotada e se o sistema bancário brasileiro tomou-se mais produtivo e

eficiente nesse período.

Além disso, de acordo com BERGER & HUMPHREY (2000, p.33), a informação

obtida sobre o nível de eficiência de instituições financeiras pode ser utilizada para

melhorar o desempenho gerencial dessas instituições na medida em que identifica as

'melhores práticas' a altos níveis de eficiência e as 'piores práticas' a baixos níveis,

contribuindo para encorajar as primeiras e desencorajar as últimas. LOVELL (1993, p.5)

lembra que o desempenho macroeconômico depende do desempenho microeconômico.

Daí, o conhecimento da performance das instituições bancárias como unidades separadas

pode revelar o nível de solidez do sistema bancário como um todo.

Esse é um assunto bastante abordado por trabalhos empíricos no exterior, com destaque

para a indústria bancária americana. Segundo BERGER & HUMPHREY (2000), a

literatura sobre eficiência de instituições financeiras é ampla e recente. No levantamento

realizado por esses autores de 130 estudos sobre eficiência de instituições financeiras em

21 países, verificou-se que 116 foram escritos ou publicados entre 1992 e 1997.

Apesar da relevância para os reguladores e para os agentes econômicos que se utilizam

do sistema bancário de se mensurar a produtividade e a eficiência dos bancos, os

trabalhos sobre esse tema são escassos no Brasil. Houve trabalhos pioneiros na década

de setenta (BOUZAN, 1972; VITAL, 1973; MEIRELLES, 1974), mas que visavam

apenas verificar a existência de economias de escala nos bancos brasileiros. No período

mais recente, e_xiste estudo de NAKANE (1999) sobre. eficiência .90__setor bancário

brasileiro no período de 1990 a 1997. Esse estudo se concentra na mensuração dos níveis

de eficiência e na identificação dos seus determinantes, mas não trata da questão da

produtividade. O pequeno número de estudos nessa área no Brasil é mais uma

justificativa importante para a realização do trabalho.
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• Este trabalho, portanto, tem como objetivo medir a eficiência e aprodutividade do setor

bancário privado brasileiro no período de 1994 a 1999. Além disso, são estabelecidas

relações entre as medidas de eficiência e de produtiyidade e características dos bancos

como origem do capital e tamanho dos bancos, medido pelo valor de seus ativos,

visando verificar se ocorreram desempenhos diferenciados entre essas classes de bancos.

o trabalho é composto de mais cinco capítulos além dessa introdução. O capítulo 2

concentra os aspectos teóricos e metodológicos do trabalho. Nele são definidos os

conceitos e a técnica a serem utilizados para medir a eficiência e a produtividade dos

bancos no Brasil. O capítulo 3 analisa a reestruturação do sistema financeiro brasileiro

entre o segundo semestre de 1994 e o final de 1999, destacando as mudanças

institucionais, regulatórias e de estrutura de mercado que possam ter influenciado a

eficiência e a produtividade dos bancos nesse período. O objetivo desse capítulo é traçar

o pano de fundo para a análise das medidas de eficiência e de produtividade. No capítulo

4 são definidas as variáveis, insumos e produtos, utilizadas no estudo. Houve a
I

preocupação de captar da melhor forma possível as especificidades da indústria bancária

brasileira. Além disso, é definida a amostra de bancos e realizada análise exploratória

dos dados, a partir das estatísticas descritivas das variáveis. No capítulo 5 são analisados

os resultados obtidos a partir da utilização da técnica Análise de Envoltória de Dados

(Data Envelopment Analysis - DEA) para estimar. a fronteira eficiente e seu

deslocamento, com base nos dados da amostra de bancos privados brasileiros definida

no capítulo 3. Finalmente, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e destacados os

principais resultados obtidos neste estudo.

. ~. .'
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CAPÍTULO 2
, A

ASPECTOS TEORICOS DA EFICIENCIA E DA

PRODUTIVIDADE

Neste trabalho, os bancos são vistos como firmas que utilizam um conjunto de insumos

para produzir um conjunto de produtos. O objetivo do trabalho é medir quão eficientes e

produtivas essas firmas são no Brasil. Entretanto, antes de medir a produtividade e a

eficiência, é necessário definir o que se está medindo e quais os tipos de medidas que

serão utilizadas. Essa não é uma tarefa trivial já que ainda não há consenso sobre o que

se deve considerar como insumos e como produtos da filma bancária. Há duas

abordagens principais, as quais veremos adiante, sobre como medir a atividade bancária

e classificar insumos e produtos: a abordagem da produção e a abordagem da

intermediação. Outro ponto ainda controverso na literatura sobre eficiência e

produtividade é qual a técnica mais adequada a ser utilizada para medir esses conceitos.

Nesse caso também há disputa entre duas abordagens: técnicas paramétricas e técnicas

não-paramétricas.

Este capítulo concentra os aspectos teóricos e metodológicos do trabalho. Nele são

definidos os conceitos e a técnica a serem utilizados para medir a eficiência e a

produtividade dos bancos no Brasil. A seção seguinte expõe os conceitos de eficiência

técnica, eficiência alocativa, eficiência de escala e como esses conceitos podem ser

mensurados. Na seção 2.2 é apresentado o conceito de produtividade e como a sua

mudança pode ser decomposta num componente tecnológico e num componente de

eficiência. As técnicas utilizadas para medir eficiência e produtividade são discutidas na

seção 2.3, justificando-se a opção pela técnica não paramétrica de Análise de Envoltória

de Dados. Na seção 2.4 é apresentado o índice de Malmquist e na seção 2.5, a técnica de

Análise de Envoltória de Dados. Finalmente, na seção 2.6 são apresentadas as

abordagens da produção e da intermediação, junto com a discussão em torno dos

insumos e produtos mais utilizados em estudos de eficiência e produtividade bancárias.
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• 2.1 - A Eficiência e suas Medidas

Uma unidade produtiva é considerada eficiente quando não há possibilidade dessa

unidade produzir mais produto(s) usando a mesma quantidade de insumos (abordagem

produto-orientada) ou reduzir a quantidade de insumos sem quese altere a quantidade de

produto (abordagem insumo-orientada). Esse é um aspecto do conceito de eficiência que

considera apenas quantidades de insumos e produtos. Outro aspecto da eficiência leva

em conta os preços dos insumos e produtos e se refere à capacidade da empresa de

combinar insumos e produtos em proporções ótimas tendo .em vista os preços

prevalecentes no mercado. Portanto, pode-se definir uma eficiência técnica, produzir o

máximo de produtos com um dado número de insumos ou produzir uma dada quantidade

de produtos com um mínimo de insumos, e uma eficiência alocativa, alcançar a melhor

proporção entre insumos e entre produtos levando-se em conta os seus preços.

(LOVELL, 1993, p.9-1 O)

Teoricamente, as empresas produzem de forma eficiente tanto em termos técnicos como

alocativos. Entretanto, na prática, o comportamento humano, falhas de comunicação,

incerteza e outros fatores podem causar o que é chamado X-inefficiency

(LEIBENSTEIN, 1966 e 1978; FRANTZ, 1988), levando a produção real para um ponto

aquém do que seria considerado ótimo. Se a produção no nível ótimo para uma empresa

é representada por pontos que irão formar o que se pode chamar de fronteira eficiente, o

nível de eficiência de uma determinada empresa pode ser medido pela distância entre a

produção observada e o que seria a sua produção na fronteira eficiente. FARREL (1957)

foi pioneiro na elaboração de uma medida de eficiência. Esta medida foi definida como

um menos a redução máxima, proporcionalmente igual, em todos os insumos que seria

possível realizar mantendo-se o produto num nível fixado (abordagem msumo-

orientada). Seguindo LOVELL (1993, p. 10-12), pode-se. expressar em notação

matemática essa definição na forma a seguir.
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Se as firmas utilizam insumos x = (x I, ..., xn) E R"+ para produzir produtos y = (yl, ...,

ym) E Rm+ , a tecnologia de produção pode ser representada, numa abordagem insumo-

orientada, como um conjunto insumo':

L(y) = {x: (y, x) é viável} (1)

o qual para todo y E R", tem isoquanta

IsoqL(y) = {x: x E L(y), Àx ~ L(y), À E [O,l)} (2)

A medida de eficiência insumo-orientada de Farrel é dada por:

EF, (y, x) = min{À : Àx E L(y)} (3)

onde EF, (y, x) s 1

Essa medida é o inverso da medida calculada pela função distância de Shephard (1970)

representada por:

D, (y, x) = max {À: xl): E L(y)} (4)

onde D, (y, x) ~ 1

Assim: EF, (y, x) = 1/D, (y, x) (5)

Numa abordagem produto-orientada, a tecnologia de produção pode ser representada por

um conjunto produto':

P(x) = {y : (x, y) é viável} (6)

o qual para todo x E Rn+ tem isoquanta

2 L(y) representa o conjunto de todos os vetores de insumos x que podem produzir o vetor de produto y.
3 P(x) representa o conjunto de todos os vetores de produtos y que podem ser produzidos usando o vetor de insumos x.

8



IsoqP(x) = {y: y E P(X), ey é P(x), e E (l,+oo)} (7)

A medida de eficiência produto-orientada de Farrel é dada por:

EFo (x, y) = max {e : ey E P(x)} (8)

onde EFo (x, y) z l

E a função distância de Shephard é representada por:

Do (x, y)= minjê : (y/e) E P(x)} (9)

onde DI (y, x) ~ 1

Assim: EFo (x, y) = lIDo (x, y) (10)

Pode-se ilustrar a eficiência técnica e a eficiência alocativa por meio do gráfico 1

(COELLI, RAO e BATTESE, 1998, p. 135). Esse gráfico representa uma abordagem

insumo-orientada, ou seja, a fronteira eficiente é representada por uma isoquanta no

plano dos dois insumos xl-x2, por unidade de produto y. A isoquanta SS' representa as

combinações de insumos mínimas necessárias para produzir determinada quantidade de

produto, utilizando-se uma determinada tecnologia. A linha de isocusto AA' representa a

restrição orçamentária da firma e sua inclinação é dada pela razão entre os preços dos

dois insumos.

A firma que ocupa a posição do ponto P é ineficiente, já que é sempre possível,

utilizando-se a mesma tecnologia, produzir a mesma quantidade de produto com uma

quantidade menor .~os dois insumos, como no ponto Q. Essa ineficiência refere-se

apenas ao aspecto técnico da produção, pois a firma não está levando em conta os preços

dos insumos. Assim, a distância QP é uma medida absoluta da ineficiência técnica da

firma, a qual é mais usualmente medida em termos percentuais pela razão QP/OP.

9



• Quando a firma considera os preços dos insumos x 1 e x2, a combinação ótima de

insumos deixa de ser representada pelo ponto Q e se desloca para o ponto Q', onde

ocorre a tangência da linha de isocusto AA' com a isoquanta SS'. Não é possível a firma

produzir no ponto Q, pois este ponto está acima da sua restrição orçamentária. Verifica-

se, neste caso, a existência de ineficiência alocativa, a qual é medida pela distância RQ

ou, em termos percentuais, pela razão RQ/OQ.

Gráfico 1

x2/y I S

S'

o A' xl/y

As medidas acima refletem o grau de ineficiência das firmas. Entretanto, as medidas

mais utilizadas são as que mensuram a proximidade da firma ineficiente em relação à

fronteira eficiente. Essas medidas podem ser calculadas diminuindo-se da unidade os

percentuais calculados para ineficiência técnica ou para a ineficiência alo cativa ou

diretamente pelas razões OQ/OP e ORlOQ, que representam, respectivamente, a

eficiência técnica (ET) e a eficiência alocativa (EA). Temos assim a medida de

eficiência de Farrell: EFI = OQ/OP = A. O ponto Q na fronteira eficiente é alcançado

quando o nível de insumos do ponto P é reduzido proporcionalmente pelo fator A até

alcançar o ponto Q, onde a redução alcançou o ponto máximo: Q = AP.
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• A eficiência econômica (EE) da firma é calculada como o produto da eficiência técnica

pela eficiência alocativa: EE = ET x EA = (OQ/OP) x (ORlOQ) = (ORlOP).

A eficiência técnica pode ser ilustrada numa abordagem produto-orientada por meio do

gráfico 2. Mantendo-se a quantidade do insumo x 1 fixa em determinado nível, pode-se

representar a tecnologia pela curva de possibilidades de produção ZZ'. Na curva de

possibilidades de produção só é possível produzir mais de um determinado produto se

houver diminuição na produção do outro produto. Portanto, no ponto A só é possível

aumentar a produção de yl se houver diminuição na produção de y2 e vice-versa. Isto

não é o que ocorre no ponto B. Neste caso, é possível, utilizando-se a mesma quantidade

de insumos, aumentar simultaneamente a produção dos dois produtos. Se isso é possível,

então B não é tecnicamente eficiente e seu nível de eficiência pode ser medido pela

razão OB/OA.

Gráfico 2

o z' y2/xl

yl/xl

z

De acordo com (8), a medida de eficiência de Farrell numa abordagem produto orientada

assume um valor maior ou igual a 1. Assim, essa medida pode ser representada pela
"

razão ONOB = EF, = a. O ponto A na fronteira eficiente é alcançado quando o nível de

produtos do ponto B é aumentado proporcionalmente pelo fator a até alcançar o ponto

A, onde a elevação alcançou o ponto máximo: A = aB.
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Além dos aspectos técnicos e alocativos, a medida de eficiência tem ainda um

componente de escala que depende da tecnologia utilizada pela unidade produtiva. Se a

tecnologia exibir retornos constantes de escala (CRS), não existirá o componente de

escala da medida de eficiência, mas se a tecnologia permitir retornos variáveis de escala

(VRSt, a eficiência técnica terá um componente puramente técnico e outro decorrente

da escala em que a unidade produtiva está operando. Assim, a firma pode ser

tecnicamente eficiente, mas não operar na escala adequada, gerando um grau de

ineficiência devido ao componente de escala. A eficiência de escala pode ser ilustrada

pelo gráfico 3 (COELLI, RAO e BATTESE,-1998, p. 152).

Gráfico 3

y Fronteira CRS
Fronteira VRS

x

O gráfico 3 traz duas funções de produção de um produto (y) e um insumo (x). A reta

partindo da origem é a fronteira eficiente com retornos constantes de escala (fronteira',
I

CRS) e a linha pontilhada é a fronteira eficiente com retornos variáveis de escala

(fronteira VRS). A eficiência é medida horizontalmente, pois utiliza-se uma abordagem

insumo-orientada, ou seja, mede-se quanto a firma ineficiente está utilizando a mais do'

insumo x para produzir uma determinada quantidade do produto y: A firma ineficiente

(;
1,

4 Optou-se por utilizar as siglas em inglês: CRS-constant retums to scale e VRS-variable retums to scale.
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produz no ponto P. Se a tecnologia exibir retornos constantes de escala, a firma eficiente

produzirá no ponto R e a eficiência técnica da firma no ponto P será calculada pela razão

AR!AP. Contudo, se a tecnologia exibir retornos variáveis de escala, a firma eficiente

deverá produzir no ponto Q e a eficiência técnica da firma no ponto P será dada pela

razão AQ/AP. O componente de escala (ES) da eficiência técnica é calculado tomando-

se o quociente entre as duas razões anteriores: ES = (AR!AP) / (AQ/ AP) = AR!AQ.

Assim, quando a tecnologia exibe retornos variáveis de escala, a eficiência pode ser

decomposta em um componente de eficiência técnica "pura" e um componente de

escala. A eficiência técnica "pura'" é a razão AQ/AP e a eficiência de escala, a razão

AR!AQ. O produto dessas duas razões (AR!AP) nos fornece o grau de ineficiência total

da firma.

Com base em evidências apresentadas em MALLMANN & RABI JR. (1996) e

NAKANE (1999), neste trabalho supõe-se que os bancos brasileiros exibem retornos

variáveis de escala. Portanto, serão calculadas as medidas de eficiência técnica, de

eficiência de escala e de eficiência total para os bancos da amostra.

É importante ressaltar que, supondo-se retornos constantes de escala, os resultados das

medidas de eficiência calculadas são os mesmos independente da orientação escolhida,

produto ou insumo. No caso de retornos variáveis de escala, isto não acontece devido ao

componente de escala da eficiência. Entretanto, não há consenso entre os autores sobre o

tipo de orientação a ser seguida no caso de bancos. Para WHEELOCK & WILSON

(1999, p.215), essa escolha é geralmente arbitrária no caso de bancos. GRIFELL- TATJÉ

& LOVELL (1997, p.367) justificam a escolha de uma orientação para produto por esta

ser mais consistente com as restrições enfrentadas pelos administradores dos bancos,

cuja liberdade para ajustar insumos é limitada por um relativamente inflexível mercado

de trabalho.

5 Num contexto de retornos variáveis de escala, a eficiência técnica "pura" será chamada apenas de eficiência técnica.
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• No caso brasileiro, dadas as estruturas de captações e aplicações dos bancos, parece

haver maior flexibilidade no direcionamento de recursos, com a escolha de produtos

sendo mais flexível do que a composição de ins~mos. Dessa forma, optou-se pela

utilização de uma abordagem produto-orientada para o cálculo das medidas de eficiência

e produtividade.

2.2 - A Produtividade e suas Medidas

LOVELL (1993, p.3) define a produtividade de uma unidade produtiva como a razão

entre seu(s) produto(s) e seus insumo(s). Se a unidade produtiva utiliza apenas um tipo

insumo para produzir somente um tipo produto, essa razão é mais fácil de ser calculada.

Na situação mais comum, em que a firma utiliza vários insumos para produzir vários

produtos, o numerador e o denominador da razão devem ser agregados de uma forma

economicamente representativa para se calcular a medida de produtividade. Quando se

utiliza todos os produtos e insumos para se calcular a medida de produtividade, temos o

que se pode chamar de Produtividade Total dos Fatores (PTF). Na literatura econômica é

comum também se encontrar medidas de produtividade parcial para cada fator, como se

faz, por exemplo, com o cálculo da produtividade da terra no caso de atividades

agrícolas ou da produtividade do trabalho em atividades industriais ou de serviços.

Segundo LOVELL (1993, p.3), a produtividade de"uma empresa pode variar ao longo do

tempo "devido a diferenças na tecnologia de produção, diferenças na eficiência do

processo produtivo, e diferenças no ambiente no qual a produção é realizada." (trad. pelo

autor) Neste estudo, o interesse está centrado nas fontes de variação da produtividade

ligadas a mudanças na tecnologia de produção e nos níveis de eficiência, que

correspondem, respectivamente, a deslocamentos da própria fronteira eficiente e a

mudanças na posição em relação a essa fronteira. Isso pode ser visto por meio do gráfico

4.
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Gráfico 4

x

Y /SI+I

SI
• (XI+I, YI+!l

As fronteiras eficientes estão representadas pelas retas Ste St+1que partem da origem. A

quantidade de insumo é representada por x e a quantidade de produto é representada por

y. Os pontos com as coordenadas (x., yD e (Xt+1,Yt+1)representam, respectivamente,

firmas produzindo fora da fronteira eficiente no período t e no período t+ 1. Uma medida

de produtividade total dos fatores deve levar em consideração não só o deslocamento de

S, para St+1como também as distâncias das firmas ineficientes em relação às respectivas

fronteiras em t e em t+ 1.

Um índice de PTP para o caso mais simples de uma firma que produz apenas um

produto utilizando apenas um insumo pode ser escrito da seguinte forma:

PTP = YI+'/YI
1,1+' /XI+1 XI

(11)

Se a firma fosse eficiente nos dois períodos, as quantidades produzidas seriam aquelas

previstas pelas funções de produção SI e St+l, ou seja, os dois pontos no gráfico 4

estariam em cima das duas retas. No caso das firmas serem ineficientes, pode-se

representar os produtos observados corno:
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YI=ÀI SI onde O::; ÀIs 1. (12)

Da mesma foram, pode-se expressar o produto em t+Í, Substituindo (12) em (11), pode-

se obter uma decomposição do índice PTP (ver COELLI, RAO e BATTESE, 1998, p.

100-101):

(13)

Supondo que o nível de insumo permaneça o mesmo nos dois períodos, a expressão (13)

pode ser simplificada e resulta em:

PTP = ÀI+ISI+I
1.1+1 À S

I I

(14)

A expressão (14) expressa a decomposição do índice PTP em duas frações. A primeira

fração reflete a variação na distância entre o produto observado e a fronteira eficiente em

t e t+ 1, ou seja, mede a mudança na produtividade da firma decorrente de alterações no

seu nível de eficiência. A segunda parte da expressão (14) representa o deslocamento da

fronteira eficiente, medindo, portanto, a mudança na produtividade em virtude de

mudança na tecnologia.

Há autores que não levam em conta as variações no nível de eficiência no cálculo da

produtividade. Esses autores trabalham com a suposição implícita de que todas as firmas

são tecnicamente eficientes, ou seja, fazem parte da fronteira". Não é essa abordagem

que será seguida aqui, pois o interesse deste estudo é medir a variação na produtividade

total dos bancos tanto em decorrência da mudança da tecnologia como da variação dos

6 Para um resumo dessa abordagem com indicação dos autores, ver GROSSKOPF (1993, p. 170-174).
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níveis de eficiência. Portanto, de acordo com a terminologia de GROSSKOPF (1993,

p.174) será utilizada uma abordagem de fronteira para medir a produtividade.

2.3 - Técnicas Paramétricas X Técnicas Não-paramétricas

Medir a eficiência e a produtividade na forma como foi descrita acima supõe o

conhecimento da fronteira eficiente de produção. Isso porque, por um lado, a eficiência é

medida comparando-se a performance observada de uma firma com um determinado

padrão de eficiência que é representado pela fronteira eficiente e, por outro lado, a

variação na produtividade é mensurada pelo deslocamento da própria fronteira e das

distâncias entre as performances observadas e as fronteiras eficientes.

FARRELL (1957, p. 255) aponta duas maneiras de se determinar a fronteira eficiente: a

determinação da fronteira de acordo com uma função teórica especificada por

engenheiros e a determinação da fronteira baseada nos melhores resultados observados

na prática. O mesmo autor ressalta que embora a função teórica talvez seja o melhor

. conceito para medir a eficiência de uma máquina ou de um único processo de produção,

a sua aplicação para medir a eficiência de uma firma como um todo ou de uma indústria

.fica comprometida devido à complexidade dos processos e à dificuldade de .se

determinar uma função teórica que represente acuradamente todos os processos. Daí a

necessidade de serem estimadas fronteiras eficientes a partir dos dados observados e é

isso o que se denominou de abordagens de fronteira.

GROSSKOPF (1993, p. 174-189) analisa dois tipos de abordagem de fronteira existentes

na literatura sobre produtividade: abordagem não-paramétrica e abordagem paramétrica.

As duas abordagens de fronteira têm em comum o fato de construírem fronteiras

eficientes a partir dos dados observados com o objetivo de medir a variação na

produtividade em função do deslocamento da fronteira (mudança tecnológica) e da

distância das observações em relação à fronteira (variação no nível de eficiência). A
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diferença básica entre essas duas abordagens está na forma como a fronteira é

construída. As técnicas paramétricas assumem uma determinada forma funcional

(geralmente translog), cujos parâmetros são estimados por métodos como mínimos

quadrados ou estimação por máxima verossimilhança. As técnicas não-paramétricas não

assumem nenhuma forma funcional e utilizam a técnica. de Análise de EnvoItória de

Dados (Data Envelopment Analysis - DEA) para construir a fronteira eficiente. Isso traz

maior flexibilidade às técnicas não-paramétricas, evitando o problema de erro de

especificação (GROSSKOPF, 1993, p.l90). Além disso, as técnicas paramétricas podem

ser estocásticas, as quais incorporam a possibilidade de existir erro aleatório na

estimação dos parâmetros, ou determinísticas, não admitem a possibilidade de erro

aleatório, enquanto as técnicas não-paramétricas são determinísticas.

Dois outros pontos devem ser comentados a respeito das técnicas paramétricas. O

primeiro diz respeito à utilização da função de produção para estimar a fronteira

eficiente. Só é possível a sua utilização quando a empresa produz apenas um produto, o

qual é a variável resposta. No caso de multi-produtos, é necessário utilizar outros tipos

de funções tais como: funções de custo, funções de lucro ou funções de receita'. Para

estimar funções de custo, de receita ou de lucro é necessário que se disponha dos preços

dos produtos além das quantidades (o que nem sempre é possível) e que se suponha

algum tipo de comportamento otimizador. O segundo ponto está relacionado ao número

de parâmetros a serem estimados, Pode-se ter problemas de graus de liberdade quando a

amostra não é muito grande já que as formas funcionais mais utilizadas (translog)

exigem a estimação de um grande número de parâmetros. Se a amostra for pequena, não

haverá graus de liberdade suficientes para a estimação dos parâmetros.

Além da questão da flexibilidade no que se refere à especificação da forma funcional, as

técnicas não-paramétricas têm ainda as seguintes vantagens: estimam diretamente a

7 BERGER & MESTER (1999) utilizam funções de lucro e funções de custos para estimar mudanças na performance
dos bancos americanos. Nas p. 5-7, esses autores indicam uma série de outros estudos sobre produtividade que
utilizam funções de custo ou funções de lucro para estimar a fronteira eficiente.
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função de produção, mesmo quando a firma produz vários produtos; e podem utilizar

amostras menores, pois não há grande quantidade de parâmetros a serem estimados.

Assim, optou-se por uma abordagem não-paramétrica, utilizando-se o índice de

Malmquist (o qual será definido adiante) para medir as mudanças na produtividade total

dos fatores e estimando-se a fronteira eficiente com o método de DEA.

2.4 - O Índice de Malrnquist

A abordagem do índice de Malmquist utilizada neste trabalho é baseada em FARE et aI.

(1994). Esses autores utilizaram uma medida da mudança na produtividade total dos

fatores com base na média geométrica de dois índices de Malmquist. Esses índices

foram definidos por CAVES, CHRISTENSEN e DIEWERT (1982) como:

(15)

M _ D~+I (xt+l, Yt+I)

t+1 - Dt+1 ( )
o Xt,Yt

(16)

Cada um desses índices mede a mudança na produtividade de uma firma entre dois

períodos diferentes numa abordagem produto-orientada", tendo como referência a

tecnologia em um dos períodos. Assim, M, mede a mudança na produtividade da firma

entre t e t+ 1 com base na tecnologia em t enquanto Mt+1 mede a mudança na

produtividade da firma entre t e t+ 1 com base na tecnologia em t+ 1. Para evitar a escolha

arbitrária de um determinado período base para a tecnologia, FARE et aI. (1994)

utilizaram uma medida da mudança na produtividade total dos fatores com base na

média geométrica dos dois índices de Malmquist acima definidos:

8 Pode-se definir o mesmo índice utilizando-se uma abordagem insumo-orientada.
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M (x X )=[(D~(Xt+I'Yt+I))-(D~+\(Xt+\'Yt+\))]\/2 (17)
o t+\,yt+\, t,Yt o: ( ) Dt+\( )

o x!'Yt o xpYt

o índice acima mede a mudança na Produtividade Total dos Fatores (PTF) entre os

períodos t e t+ 1. Como em (14), esse índice pode ser decomposto em duas partes que

refletem a mudança no nível de eficiência e a mudança na tecnologia. Essa

decomposição produz a expressão a seguir (FARE et al., 1994, p. 71):

(18)

Assim,

(19)

- 1/2

Mudança na tecnologia = [( D~ (xt+\, Yt+\) )( D~ (x!, Yt) )]
D~+\(xt+\,Yt+\) D~+\(x!'Yt)

(20)

Essa decomposição é interessante, pois permite avaliar qual a principal fonte de

mudança na produtividade: mudanças no nível de eficiência ou na tecnologia. Um caso

especial verifica-se quando as firmas são eficientes. Neste caso a expressão (19) torna-se

igual a 1. Daí, toda a mudança na produtividade origina-se de mudanças na tecnologia.

2.5 - A Análise de Envoltória de Dados (DEA)

Deve-se notar que os índices de Malmquist são construídos com base em funções

distância como definidas em (4) e (9). Essas funções distância são a recíproca da medida
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de eficiência de FARRELL (1957) como se viu em (5) e (10). Para se calcular o índice

de Malmquist definido pela expressão (18) será utilizada a técnica de DEA. O trabalho

seminal sobre DEA é de autoria de CHARNES, COOPER e RHODES (1978). Estes

autores utilizaram programação linear para calcular as medidas de eficiência propostas

por FARREL.

No período mais recente, DEA vem sendo bastante utilizada em trabalhos no exterior

para medir eficiência e produtividade tanto em entidades públicas como em empresas

privadas. Em trabalhos sobre eficiência e produtividade no setor bancário, BERGER &

HUMPHREY (2000, p.4I) reportam que de 122 estudos de eficiência bancária

realizados em diferentes países, 62 utilizaram DEA. No Brasil, a utilização de DEA vem

aumentando e sendo empregada em diferentes objetos de estudo. MARINHO (2001)

utilizou DEA para medir eficiência de hospitais públicos e privados. NEVES (2000)

aplicou DEA para avaliação de fornecedores numa cadeia logística. PEREIRA (1999)

utilizou DEA e o índice de Malmquist para estudar a evolução da produtividade total dos

fatores do setor agropecuário brasileiro de 1970 a 1996.

MARINHO (2001, p.6) aponta as seguintes características interessantes da técnica DEA:

a) caracteriza cada DMU9 como eficiente ou ineficiente através de uma única medida resumo de
eficiência;

b) não faz julgamentos a priori sobre os valores das ponderações de inputs e outputs que levariam
as DMUs ao melhor nível de eficiência possível;

c) pode prescindir (mas não rejeita) de sistemas de preços;
d) dispensa (mas pode acatar) pré-especificações de funções de produção subjacentes;
e) pode considerar sistemas de preferências de avaliadores e de gestores;
t) baseia-se em observações individuais e não em valores médios;
g) permite incorporação, na análise, de insumos e de produtos avaliados em unidades de medidas

diferentes;
h) possibilita a verificação de valores ótimos de produção e de consumo respeitando restrições de

factibilidade;
i) permite a observação de unidades eficientes de referência para aquelas que forem assinaladas

como ineficientes; e
j) produz resultados alocativos eficientes no sentido de Pareto.

9 Do inglês decision making unit (unidade tomadora de decisão).
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li
o modelo de DEA utilizado neste trabalho está exposto em COELLI, RAO e BATTESE

(1998, p.226-227). Estes autores mostram que para calcular o índice de Malmquist

definido anteriormente, é necessário solucionar os se~intes programas lineares:

[
1+1 ]-1 .D o (x 1+1' Y1+1) =- maxo.À. 8,

sujeito a:

(21)

sujeito a : -8Ykl + YI/..,~ 0,

Xkl - XI/'" ~ O,

(22)

sujeito a:

(23)

sujeito a:

(24)

onde 8 é um escalar que representa a medida de eficiência da finna k; À é um vetor de

dimensão Kxl de variáveis de intensidade'"; Yk é um vetor Mxl de produtos da firma k;

10 Tratam-se de pesos que possibilitam a construção dos segmentos lineares que definem a fronteira eficiente.
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Xk é um vetor Nx I de insumos da firma k; Y é uma matriz MxK de produtos de todas as

firmas e X é uma matriz NxK de insumos de todas as firmas.

É preciso ressaltar. que as soluções desses programas lineares fornecem os níveis de

eficiência supondo retornos constantes de escala. Utilizando-se uma abordagem com

retornos variáveis de escala, que permite decompor a eficiência total nos componentes

de eficiência técnica e eficiência de escala, é necessário repetir os programas lineares

(21) e (22) com a restrição de convexidade (Nl 'Â.=I) adicionada a cada um deles.

2.6 - Insumos e Produtos da Firma Bancária

A solução dos programas lineares fornecerá as funções distâncias necessárias para o

cálculo do ínidice PTP. Entretanto, para realização desses cálculos, é necessário definir

quais os produtos e os insumos da firma bancária. Essa última questão não é trivial.

Segundo SEALEY & LINDLEY (1977, p.1252), " ...uma das principais confusões da

teoria da firma financeira resulta da ausência de acordo no que se refere à definição

apropriada de medidas para os insumos e produtos das instituições financeiras." (trad.

pelo autor). A questão continua controversa, existindo a disputa entre duas abordagens

principais sobre como medir os produtos das instituições financeiras: a abordagem da

produção e a abordagem da intermediação (ver COLWELL & DAVIS, 1992, p.

SI12-S116; BERGER & HUMPHREY, 2000, p. 66-68 e PREIXAS & ROCHET11,

1997, p. 77-79).

A abordagem da produção considera os bancos como produtores de depósitos e

empréstimos para os seus clientes. Os bancos utilizam capital e trabalho como insumos

para produzir todos os tipos de contas de depósitos e empréstimos demandados por seus

II FREIXAS & ROCHET identificam ainda uma terceira abordagem, a abordagem moderna. Seguimos os outros
autores e consideramos apenas duas abordagens principais.
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clientes. Assim, para essa abordagem, os produtos bancários são as contas de depósitos e

de empréstimos, medidas pela sua quantidade ou pelo número de transações realizadas, e

os insumos são capital fisico e trabalho.

Na abordagem da intermediação, os bancos são vistos como intermediários de

recursos entre agentes poupadores e agentes investidores, ou seja, captam fundos, na

forma de depósitos ou outros tipos de captação, e transformam esses recursos em

empréstimos ou investimentos em títulos. Os produtos são medidos em valores e não em

número de contas ou transações. Como os valores dos fluxos representativos dos

produtos e insumos geralmente não estão disponíveis, a maioria dos autores assume que

os mesmos são proporcionais aos valores dos estoques das contas patrimoniais,

utilizando os valores dessas contas como produtos ou como insumos (BERGER &

HUMPHREY, 2000, p. 66). Alguns autores (BERG, FORSUND e JANSEN, 1992;

FUKUYAMA, 1995; GRIFELL-TATJÉ & LOVELL, 1997; LEIGHTNER & LOVELL,

1998) utilizaram também os valores das contas de receitas e/ou despesas relacionadas a

algumas contas patrimoniais como produtos ou insumos, visando contornar o problema

da indisponibilidade dos valores dos fluxos ou quando não estavam disponíveis os

valores das contas patrimoniais representativas.

Para BERGER & HUMPHREY (2000, p. 66), "nenhuma das duas abordagens é perfeita

porque nenhuma delas captura o papel dual das instituições financeiras como (i)

fornecedores de serviços de processamento' de transações/documentos e (ii)

intermediários que transferem fundos de poupadores para investidores." (trad. pelo

autor) Entretanto, para esses autores, cada abordagem tem suas vantagens. "A

abordagem da produção pode ser melhor para avaliar a eficiência de agências de

instituições financeiras, porque é nas agências que os documentos dos clientes são

processados para a instituição como um todo e os gerentes das agências geralmente têm

pouca influência sobre decisões de financiamento e investimento da instituição. A

abordagem da intermediação pode ser mais apropriada para avaliar o conjunto das

instituições financeiras porque esta abordagem inclui despesas com juros, as quais
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(dependendo da fase do ciclo da taxa de juros) freqüentemente representam metade a

dois terços dos custos totais." (BERGER & HUMPHREY, 2000, p. 67, trad. pelo autor)

Uma distinção básica entre as abordagens da produção e da intermediação é que a

primeira tem um enfoque mais fisico da produção bancária enquanto a segunda tem um

enfoque monetário. Essa diferença de enfoque teve reflexos sobre a aplicação de cada

uma dessas abordagens nos estudo de eficiência e produtividade bancária. Segundo

FAVERO & PAPI (1995, p. 389-390), em linha com a posição de BERGER &

HUMPHREY (2000), a abordagem da produção "tem sido aplicada na avaliação da

eficiência relativa de agências individuais dentro de uma determinada firma. Neste caso,

é mais fácil medir os produtos em unidades fisicas, porque os dados estão mais

prontamente disponíveis e todas as agências adotam a mesma tecnologia." (trad. pelo

autor) COL WELL & DAVIS (1992, p.S 114) também ressaltaram que as dificuldades

empíricas no levantamento de dados têm impossibilitado a utilização da abordagem da

produção em estudos de produtividade na indústria bancária. Assim, parece haver

consenso entre 0S autores que a abordagem da produção presta-se mais à avaliação da

produtividade e eficiência de agências de instituições financeiras e, por isso, a

abordagem da intermediação é a que vem sendo mais utilizada. em estudos que envolvem

a indústria bancária como um todo.

É interessante observar que a utilização da abordagem da intermediação por diferentes

autores resultou numa variedade de classificações de insumos e produtos, ou seja,

surgiram variantes da abordagem da intermediação que são utilizadas de acordo com o

objeto de estudo e com a disponibilidade de dados. Assim, pode-se dizer que certos

aspectos empíricos influenciam a definição dos insumos e produtos da firma bancária a

serem utilizados em estudos sobre eficiência e produtividade. Dois desses aspectos são

fundamentais na definição dos insumos e produtos: 1) o tipo e a abrangência dos dados a

que o pesquisador tem acesso; 2) a estrutura do sistema financeiro sendo estudado; por

exemplo, se é preponderante a organização dos bancos como universais ou se existe

regulamentação que determina a segmentação do mercado.
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Para ilustrar essa questão, serão discutidas a seguir algumas definições de insumos e

produtos utilizadas por diversos autores em estudos de produtividade e eficiência de

setores bancários de diferentes países"

BERG, FORSUND e JANSEN (1992), analisando os efeitos da desregulamentação do

sistema bancário da Noruega na década de 80 sobre o crescimento da sua produtividade,

adotaram a abordagem de valor adicionadol3 para identificar os produtos. Por esta

abordagem, tanto os ativos quanto os passivos bancários podem ser considerados

produtos na medida em que eles incorporem um montante substancial de valor

adicionado, ou seja, que grande parte dos custos operacionais esteja associado à sua

produção, Duas categorias de ativos, empréstimos de curto e empréstimos de longo

prazo, e uma categoria de passivo, depósitos, foram consideradas como produtos. A

única qualificação que os autores fizeram dos depósitos foi que eles eram do público, e

não dos bancos, não especificando se eram depósitos à vista ou a prazo. Os

investimentos, do lado do ativo, e os outros fundos captados, do lado do passivo, não

foram considerados produtos porque ·0 valor adicionado associado a estes itens do

balanço era pequeno. Foram especificados dois insumos: trabalho, medido em homens-

horas, e "materiais", medidos por certas despesas operacionais detlacionadas por um

índice de preços de materiais. Estas despesas incluíam custos operacionais de transporte,

de operação de máquinas e equipamentos, de postagem, de telefone e telex, e de outros

materiais. Segundo os autores, o insumo representado pelo ativo imobilizado (prédios)

tinha pequena participação no valor adicionado dos bancos e seria ignorado em virtude

de não existirem dados disponíveis que permitissem uma medida satisfatória desse tipo

de insumo. Adicionalmente, os autores introduziram, numa nova especificação, as

perdas com empréstimos (com valores negativos) no vetor de produtos como um

indicador da qualidade dos empréstimos concedidos.

12 Foram escolhidos estudos que utilizaram a mesma técnica (DEA) a ser empregada neste trabalho para medir
eficiência e produtividade. Buscou-se também incluir estudos em diferentes países para verificar como a organização
dos sistemas financeiros influi nas escolhas dos insumos e produtos.
13 A abordagem de valor adicionado é considerada uma das variantes da abordagem da intermediação.
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GILBERT & WILSON (1998), também analisando os efeitos da desregulamentação

sobre a produtividade de bancos, sendo que na Coréia no período de 1980 a 1994,

identificaram e discutiram duas das variantes da abordagem da intermediação: a

abordagem de valor adicionado e a abordagem de user cost'", A primeira, como foi

visto em BERG, FORSUND e JANSEN (1992), classifica como produtos atividades em

que os bancos criam alto valor adicionado. A abordagem de user cost considera um ativo

bancário como produto se o retomo financeiro desse ativo superar o seu custo de

oportunidade, enquanto os passivos bancários são classificados como produtos se o

custo financeiro desse passivo for menor que seu custo de oportunidade. Segundo os

autores, apesar das diferenças teóricas, empiricamente as duas variantes da abordagem

da intermediação 'Sugerem classificações similares para os insumos e produtos bancários,

com a principal exceção sendo a classificação dos depósitos à vista como um produto na

maioria dos estudos com a abordagem de user cost e simultaneamente como produto e

insumo quando a abordagem de valor adicionado é utilizada. Os autores adotaram a

abordagem de user cost com a justificativa de que a medida de produtividade que é

utilizada por eles depende de uma distinção mutuamente exclusiva entre insumos e

produtos. Foram definidos três insumos: trabalho, medido pelo número de empregados;

capital, medido pelo valor contábil de ativos fixos; fundos captados, medidos pela soma

dos valores de depósitos a prazo e de poupança, outros depósitos (exceto os depósitos à

vista), e outros fundos captados. Os produtos definidos foram quatro: depósitos à vista;

empréstimos em moeda local; empréstimos em moeda estrangeira; e empréstimos por

trust account.

WHEELOCK & WILSON (1999) avaliaram a evolução da produtividade da indústria

bancária americana no período 1984-1993 utilizando também a abordagem de user

cost. Os insumos definidos foram três: trabalho, medido pelo número de empregados de

tempo integral no final do período; capital, medido pelo valor contábil de instalações e

ativos fixos; fundos captados, medidos pela soma dos valores de depósitos a prazo e de

poupança, fed funds, operações compromissadas e outros fundos captados. Os produtos

14 Para maiores detalhes da abordagem de user cost, ver HANCOCK (1991).
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foram cinco: empréstimos imobiliários; empréstimos industriais e comerciais;

empréstimos ao consumidor; outros empréstimos; e depósitos à vista. As diferenças

entre os insumos e produtos definidos por estes. autores e aqueles utilizados por

GILBERT & WILSON (1998) decorreram basicamente das distintas características dos

sistemas bancários dos Estados Unidos e da Coréia. Entretanto, é relevante observar que

apesar das características bastante diferentes dos dois sistemas bancários, os insumos e

produtos utilizados nos dois estudos eram bastante semelhantes.

GRIFELL-TATJÉ & LOVELL (1997), examinando a evolução da produtividade dos

bancos espanhóis no período de 1986 a 1993, identificaram três abordagens: a

abordagem de valor adicionado, a abordagem de ativo e a abordagem de user cost. Na

abordagem de valor adicionado, os bancos são tratados como ofertantes de serviços;

depósitos e empréstimos são classificados como produtos porque são responsáveis pela

maior parte do valor adicionado; capital e trabalho são tratados como insumos. Na

abordagem de ativo, os bancos são vistos como intermediários financeiros; empréstimos

e outros ativos são tratados como produtos; depósitos e outros passivos são tratados

como insumos. Na abordagem de user cost, a classificação de produtos e insumos

depende da sua contribuição líquida para a receita bancária. Segundo os autores, em

termos gerais, a abordagem de valor adicionado é preferida quando o interesse do estudo

é a produtividade bancária enquanto as outras duas abordagens são indicadas quando o

interesse é a lucratividade bancária. Como o interesse dos autores era sobre a evolução

da produtividade dos bancos na Espanha, eles optaram pela abordagem de valor

adicionado. Foram especificados dois insumos: número de empregados; e a soma das

despesas operacionais (excluídas às de pessoal), das despesas diretas com edificações e

das despesas de amortização. Foram definidos três produtos: empréstimos; depósitos de

poupança; e depósitos à vista.

Uma abordagem alternativa, que não se enquadra exatamente em nenhuma das

abordagens consideradas até aqui, é a adotada por LEIGHTNER & LOVELL (1998)

para analisar o impacto da liberalização financeira sobre a performance dos bancos na

Tailândia. Foram definidos dois conjuntos de produtos a serem utilizados nas
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estimativas dos índices de produtividade e eficiência de acordo com o objetivo que os

autores querem avaliar. Para avaliar se os bancos estavam conseguindo alcançar seu

objetivo de maximização de lucros, os autores utilizaram como produtos rendas

financeiras líquidas e rendas não financeiras. Para avaliar se o sistema bancário estava

atendendo aos objetivos do Banco da Tailândia de estimular o crescimento econômico,

mas mantendo a saúde e a segurança do sistema, os autores definiram outros dois

produtos: créditos concedidos e investimentos em títulos. Os insumos utilizados nos dois
. .

casos foram: despesas de pessoal; despesas com equipamentos e instalações; provisão

para perdas com empréstimos. Esse último insumo visava capturar o custo relacionado
ao risco envolvido em emprestar.

Um problema da abordagem de LEIGHTNER & LOVELL (1998) é a definição de um

dos produtos como rendas financeiras líquidas. Nesse caso há a possibilidade de

existirem produtos com valores negativos, quando a receita financeira líquida de um

banco for negativa. Não se justifica teoricamente produtos com valores negativos. É

importante lembrar (ver seção 2.2) que as firmas utilizam insumos x = (xl, ..., xn) E Rn+

para produzir produtos y = (yl ,..., ym) E R'", , portanto não é possível haver produtos

com valores negativos. No Brasil, no período analisado neste trabalho, houve vários

casos de apuração de receitas financeiras líquidas negativas pelos bancos.

FUKUYAMA (1995) afirma que utilizou uma versão da abordagem da intermediação

para investigar a natureza e a extensão da mudança na eficiência e na produtividade dos

bancos no Japão no período de 1989 a 1991. Os produtos utilizados foram: receitas de

empréstimos; receitas de investimentos. Os insumos foram os seguintes: trabalho,

medido pelo número de empregados em tempo integral; capital, medido pelo valor

contábil de instalações e ativos fixos; fundos captados, incluindo depósitos, CDB, títulos

vendidos, captações no exterior, e outros passivos. É interessante que o autor utilizou

receitas como proxies dos produtos, justificando da seguinte forma: medidas de produtos

devem ser fluxos, não estoques; o montante de transações de empréstimos e

investimentos não estava disponível; valores de mercado de empréstimos e
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investimentos não estavam disponíveis. O uso de valores de receita como produtos

significa que os preços dos produtos são constantes entre as firmas, do contrário poderia

haver viés nos resultados. O autor ressalta que as taxas juros eram relativamente

uniformes entre os bancos do Japão no período abrangido pelo estudo em virtude de

regulamentação. Em países em que não exista regulamentação dos mercados de crédito,

com definição de limites ou de valores para as taxas de juros, a utilização de valores de

receitas como produtos podem levar a resultados viesados em decorrência das diferenças

de preços embutidas nos valores das receitas.

Da análise dos trabalhos citados, depreende-se que os insumos que são mais comumente

considerados na abordagem da intermediação, independente da sua variante, são:

trabalho e capital físico. A forma como são medidos esses insumos é que varia entre os

autores. O insumo trabalho é o que apresenta maior consenso quanto à forma de medi-lo,

com a maioria dos autores utilizando número de empregados para representar a

quantidade utilizada desse insumo. 'Quanto ao capital físico, o menor consenso parece

refletir a disponibilidade de dados sobre o insumo. Quando disponíveis dados sobre os

valores de capital físico (ativo imobilizado) dos bancos, essa parece ser a melhor

solução. Alguns autores utilizam os valores das contas patrimoniais e outros os valores

de despesas relativas a esses insumos.

FUKUYAMA (1995), GILBERT & WILSON (1998) e WHEELOCK & WILSON

(1999) consideraram fundos captados na forma de depósitos a prazo, de poupança, de

títulos, ou outros tipos de captação como o terceiro insumo utilizado pelos bancos, além

de trabalho e capitaL Os autores que utilizaram a abordagem do valor adicionado

(BERG, FORSUND e JANSEN, 1992; GRIFELL-TATJÉ & LOVELL, 1997)

restringiram seus insumos a apenas trabalho e capitaL Independente da variante da

abordagem da intermediação que se utilize no estudo, a definição de fundos captados

como um dos insumos é essencial para a correta mensuração da eficiência e

produtividade da indústria bancária, pois decorre da própria qualificação dos bancos

como intermediários de recursos, conceito que é inerente à abordagem da intermediação.
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Quanto aos produtos utilizados nos estudos comentados, eles confirmam a afirmação de

BERGER & HUMPHREY (2000, p. 67) de que já há um certo consenso em considerar

empréstimos como produtos dos bancos. Todos os autores consideraram empréstimos,

de forma agregada ou desagregada, como produto(s),"com a maioria deles utilizando os

valores das contas patrimoniais para medi-los. Apenas FUKUYAMA (1995) utilizou os

valores das receitas com empréstimos como medida desse produto.

o mesmo consenso em relação aos empréstimo não se verificou quanto à definição dos

depósitos, que foi o segundo produto mais utilizado pelos diversos autores. Há uma

divisão entre. os autores que utilizaram a abordagem de valor adicionado e aqueles que

utilizaram a abordagem de user cost. Os primeiros (BERG, FORSUND e JANSEN,

1992; GRIFELL-TATJÉ & LOVELL, 1997) consideraram tanto os depósitos à vista

quanto os depósitos remunerados como produtos, enquanto os últimos (GILBERT &

WILSON, 1998; WHEELOCK & WILSON, 1999) consideraram os depósitos à vista 00·

como produtos e os depósitos remunerados como insumos.

Essa divergência ilustra Q caráter híbrido dos depósitos. Eles podem ser considerados

como insumo, pois representam uma fonte de captação de recursos que serão

direcionados para crédito, ou como produto, já que embutem uma série de serviços

ofertados ao depositante, como pagamento, guarda de valores e oferta de liquidez. Uma

solução possível no sentido de levar em conta este caráter híbrido é, por um lado,

considerar depósitos à vista como produto, pois esse tipo de depósito é que melhor pode

representar os serviços ofertados ao cliente, além de não haver custo na sua captação, e,

por outro lado, definir os depósitos remunerados (a prazo, poupança, outros) como

insumo, já °queesses têm um custo definido.

Justificando a definição dos depósitos como produtos, RBsTI (1997, p. 224) afirma que

"parece paradoxal dizer que os depositantes incorrem em um custo quando eles são

fornecedores de um insumo; além disso, não parece razoável excluir do conjunto de

produtos bancários típicos um segmento de mercado (depósitos de varejo) que é

responsável por quase 50% dos custos operacionais - e uma parte relevante dos lucros -
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das instituições de crédítov" (trad. pelo autor). Apesar de RESTI (1997) considerar

depósitos remunerados de varejo como produto, a sua argumentação é mais apropriada

para os depósitos à vista, ou seja, se os depositantes têm o custo de oportunidade

relacionado à não remuneração dos depósitos à vista, não faz muito sentido considerar

essa atividade realizada pelo banco como um insumo, pois neste caso os depositantes

-seriam um caso inusitado de fornecedor de insumo que tem que pagar pelo

fornecimento.

Resta ainda comentar um importante produto/insumo, que foi utilizado em apenas dois

dos estudos analisados. BERG, FORSUND e JANSEN (1992) utilizam "perdas com

empréstimos" corno indicador da qualidade dos empréstimos. LEIGHTNER &

LOVELL (1998) utilizam "provisão para perdas com empréstimos" com o intuito de

"capturar o custo de exposição ao risco de conceder crédito, um problema recorrente no

segmento doméstico do sistema bancário tailandês, como também em outros mercados

emergentes." (trad. pelo autor) BERGER & MESTER (1997, p.908) ressaltam que'

quando a comparação entre as eficiências de dois bancos é realizada, supõe-se,

teoricamente, que eles produzem produtos da mesma qualidade. Mas isso não é o que

ocorre na realidade e os dados utilizados não conseguem capturar totalmente as

diferenças entre a qualidade dos produtos. Por isso, alguns autores utilizam dados de

créditos em liquidação, ou provisão para perdas com empréstimos, como uma variável

de controle para a qualidade dos produtos.

IS o autor cita HljMPHREY (1992) como fonte dos dados sobre a participação de quase 50% dos custos relacionados
aos depósitos de varejo nos custos operacionais.
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CAPÍTULO 3
, -

ANALISE DA EVOLUÇAO RECENTE DO SISTEMA
, .

BANCARIO BRASILEIRO (1994-1999)

No período analisado neste trabalho (1994-1999), o sistema financeiro brasileiro passou

por uma reestruturação que modificou acentuadamente o seu perfil. A redução da

inflação para taxas muito mais baixas do que as existentes anteriormente levou os

bancos a buscarem novas fontes de receitas que compensassem o fim dos ganhos

inflacionários. Houve, inicialmente, uma mudança operacional, com os bancos

direcionando mais recursos para operações de crédito, aproveitando o elevado patamar

das taxas de juros no início do Plano Real. Além das receitas provenientes do

crescimento das operações de crédito, houve também crescimento das receitas de tarifas ;

após a nova regulamentação estabelecida pelo governo. Entretanto, mesmo com o ~.

crescimento dessas receitas, alguns bancos não conseguiram adaptar-se ao novo

ambiente de estabilização de preços. A possibilidade de crise sistêmica levou o governo

a adotar uma série de medidas para fortalecer o sistema financeiro e incentivar a sua

consolidação, entre as quais, a abertura ao capital estrangeiro e o Programa de Estímulo

à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER) estão

entre as mais importantes.

o objetivo desse capítulo é analisar a reestruturação do sistema financeiro brasileiro

entre o. segundo semestre de 1994 e o final de 1999, destacando as mudanças

instituci6ií"ã~~,.regulatórias e de estrutura de mercado que possam ter influenciado a

eficiênci~;~ ip.r~dutividade dos bancos nesse período. Na próxima seção são discutidos
- ~. . ","

os efeitos iniciais do Plano Real sobre o sistema financeiro, apresentando-se alguns

dados que ilustram o impacto da redução da inflação. O processo de ajuste propriamente

dito do sisteríla bancário entre 1994 e 1999 em suas dimensões operacional, fisica e de

estrutura de mercado é analisado na seção 3.2. Na seção 3.3, a abertura do mercado

bancário ao capital estrangeiro e os efeitos esperados sobre a eficiência e a
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competitividade do sistema são avaliados, comparando-se três trabalhos sobre o tema.

Finalmente, na seção 3.4 são. resumidas as principais mudanças institucionais e

regulatórias que o governo adotou no período e que podem ter tido algum efeito sobre a

produtividade e eficiência do sistema bancário.

3.1 - Efeitos Iniciais do Plano Real sobre o Sistema Financeiro

o Plano Real foi lançado em julho de 1994 dando seqüência ao conjunto de medidas

destinadas a viabilizar a redução da inflação para patamares civilizados. Nos primeiros

doze meses de vigência da nova moeda, a taxa de inflação, medida tanto por índices de

preços ao consumidor como por índices gerais de preços, reduziu-se drasticamente: de

níveis entre 40% a.m. e 50% a.m., no primeiro semestre de 1994, para níveis entre 1%
~~--

a.m. e 3% a.m., no primeiro semestre de 1995.
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A redução pronunciada da inflação teve conseqüências importantes e imediatas sobre o

sistema financeiro. Por um lado, determinou a quase extinção do imposto inflacionário,
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apropriado pelo Banco Central, e das transferências inflacionárias (o chamado ganho de

fioat), apropriadas pelo setor bancário. Por outro lado, o fim das transferências

inflacionárias totais da sociedade para o sistem~ financeiro (soma do imposto

inflacionário e das transferências inflacionárias) gerou um efeito riqueza positivo para o

setor não financeiro da sociedade, levando a uma elevação dos seus gastos de consumo,

financiados tanto por maior renda pessoal disponível quanto por crescimento das

operações de crédito. A maior demanda de crédito foi sancionada pelo sistema bancário,

o que levou a um crescimento significativo das operações de crédito na fase inicial do

Plano Real.

o impacto da perda da receita inflacionária foi bastante significativo e sentido de forma

imediata pelo sistema bancário. Segundo CYSNE & COSTA (1997, p.330),

"considerando-se a média mensal das transferências inflacionárias de janeiro de 1990 a

junho de 1994 e o período de julho de 1994 a maio de 1995 posterior ao Plano Real, a

queda das transferências inflacionárias para o sistema bancário comercial foi da ordem

de US$ 8.631 milhões ao ano". Esse número explica a significativa perda de

participação do sistema financeiro no PIB e no valor adicionado após o .Plano Real,

como pode ser visto nas tabelas 1 e 2. .

Tabela 1
Participação das Instituições Financeiras no Pffi

Ano %doPffi
1990 12,78
1991 10,53
1992 12,13
1993 15,61
1994 12,37
1995 6,94

Fonte: IBGElANDlMA
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Tabela 2
Participação das Instituições Financeiras no

Valor Adicionado a Preços Básicos
Ano %
1990 17,66
1991 13,94
1992 25,49
1993 32,76
1994 15,90
1995 8,02
1996 6,91
1997 6,45
1998 6,55
1999 6,37

Fonte: IBGE

Os dados da tabela 2 mostram que o impacto do Plano Real em temios de perdas de

receitas para as instituições financeiras foi do tipo once and for al!, pois a participação'

das instituições financeiras no valor adicionado estabiliza-se num patamar mais baixo "

após 1995.

A magnitude das perdas indicava que o sistema financeiro deveria passar por um

processo de ajuste bastante forte após o Plano Real. A manutenção do percentual de

participação (tabela 2) num patamar muito mais baixo a partir de 1995 confirma o ajuste

que o sistema financeiro atravessou nos anos posteriores ao Plano Real. Entretanto, esse

ajuste foi diluído ao longo do tempo, com os bancos buscando formas de compensar a

perda da receita inflacionária e adequando o seu modelo operacional às novas

necessidades do sistema econômico.

:c:. _

Como já" foi ressaltado anteriormente, o início do processo de estabilização foi

acompanhado por um crescimento da demanda agregada que foi em parte baseado na

oferta de crédito novo pelo sistema financeiro. Segundo MENDONÇA DE BARROS &

ALMEIDA JÚNIOR (1997, p.4), "uma das formas encontradas pelo sistema bancário

para compensar a perda da receita inflacionária, antes de fechar agências e efetuar os

ajustes que se faziam necessários no modelo operacional, foi expandir as operações de
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crédito, lastreadas pelo crescimento abrupto dos depósitos bancários trazidos com o

Plano Real. Os depósitos à vista, por exemplo, mostraram crescimento de 165,4% nos

seis primeiros meses do Plano Real, e os depósitos ~ prazo crescimento de quase 40%

para o mesmo período."

o gráfico 6 mostra o crescimento mais acentuado das operações de crédito no primeiro

ano do real. É importante observar que esse crescimento foi acompanhado de forte

elevação da taxa de inadimplência, calculada como o percentual dos créditos em atraso e

em liquidação'" sobre o total das operações de crédito. Esse fato indica que os bancos

não estavam preparados, em termos de técnicas e recursos de análise de risco de crédito,

para redirecionar suas atividades para operações típicas das instituições bancárias num

ambiente de baixa inflação. Além disso, a política econômica teve que responder a

choques externos - a crise cambial mexicana de fins de 1994, sudeste asiático em

meados de 1997 e a russa em meados de 1998 -, elevando as taxas de juros, o que :

contribuiu também para a elevação da inadimplência.
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Fonte: Banco Central do Brasil

\1 As operações de crédito são líquidas de rendas a apropriar

16 De acordo com a legislação vigente no período (Resolução CMN n° 1.748, de 30.8.90), consideravam-se créditos
em atraso as operações vencidas há mais de 60 dias e reclassificadas pelo valor atualizado e créditos em liquidação as
operações vencidas há mais de 180 dias com garantias consideradas insuficientes e há mais de 360 dias com garantias
suficientes.
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A forma inicial de compensação da perda das receitas inflacionárias foi por meio do

crescimento das operações de crédito, cobrando ta~as de juros muito elevadas. Essa

opção mostrou-se problemática para alguns bancos na medida em que a inadimplência

cresceu mais que proporcionalmente às operações de crédito. Outra forma de compensar

as perdas, que foi mais consistente ao longo do tempo, originou-se da elevação das

receitas com tarifas bancárias. A tabela 3 mostra as tarifas bancárias como percentual

das despesas administrativas e das receitas operacionais. Verifica-se que os percentuais

cresceram consistentemente ao longo de todo o período. As tarifas bancárias que

cobriam apenas 6% das despesas administrativas em dez/93 passaram a cobrir 27% em

dez/98. Contribuiu para isso a Resolução CMNI7 2.303, de 25.07.96, que estabeleceu

novas regras para a cobrança de tarifas, dando maior flexibilidade aos bancos em

estabelecer a sua estrutura tarifária, mas exigindo, ao mesmo tempo, maior transparência

nas informações prestadas aos clientes.

Tabela 3
Evolução das Tarifas Bancárias frente ao Total das Despesas

Administrativas e Receitas Operacionais/I

Tarifas BancáriaslDespesas
Administrativas

Tarifas BancáriaslReceitas
Operacionais

Dez/93
Dez/94
Dez/95
Dez/96
Dez/97

;.,;Dez/98 .

6,07
13,32
18,35
20,49
23,94
27,03

0,46
2,41
3,91
5,88
5,19
6,26

Fonte: Banco Central do Brasil

íl;,Os'i>ercentuais foram calculados com base nos valores referentes a uma amostra dos dez
maiores bancos em termos de redes de agências, A totalização das tarifas foi obtida pela soma
dos saldos, ao final de junho e dezembro de cada ano, das rubricas Rendas de Cobranças e
Rendas de Outros Serviços do COSIF, (para maiores detalhes, ver BANCO CENTRAL DO
BRASIL, 1998, p.13)

17 Resolução CMN é Resolução do Conselho Monetário Nacional.
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Apesar do forte crescimento do total das operações de crédito, os bancos começaram a

incorrer em grandes perdas devido à elevação da. inadimplência. Isso pressionou ainda

mais o sistema bancário no sentido de realizar o ajuste necessário ao novo ambiente de

inflação baixa.

Em suma, pode-se afirmar que as receitas decorrentes do crescimento das operações de

crédito no início do Plano Real, as quais embutiam taxas de juros muito elevadas,

compensaram, num primeiro momento, a perda associada ao fim das transferências

inflacionárias e permitiram que os bancos pudessem adaptar-se de forma mais lenta à

nova realidade pós-estabilização. Além disso, é importante também ressaltar a

possibilidade de que algumas instituições tenham relutado em realizar o ajuste em suas

estruturas considerando o histórico de insucessos dos planos de estabilização anteriores

ao Plano Real e que só com a comprovação do seu sucesso, após um ano de inflação ..

baixa, decidissem realizar tal ajuste. O problema com esse tipo de estratégia é que o -

ajuste poderia não ser mais possível, levando a instituição a uma situação

excessivamente frágil. O grande número de instituições que enfrentaram problemas de

liquidez ou de solvência após o Plano Real parece indicar que houve relutância ou

impossibilidade financeira de realizar os ajustes, levando essas empresas a serem

liquidadas pelo Banco Central ou adquiridas por outras instituições.

3.2 - O Ajuste do Sistema Bancário Brasileiro (1994-1999)

Na seção anterior foram destacados os efeitos iniciais do Plano Real sobre o sistema

financeiro, Primeiro, li queda abrupta da inflação para níveis baixos determinou o fim

das receitis· inflacionárias extraordinárias que os bancos auferiam no período anterior e

que lhes proporcionavam a possibilidade de manter estruturas operacionais que não

seriam viáveis de outra forma. Segundo, o crescimento das oper~ções de crédito no

início do Plano Real permitiu uma adaptação mais lenta ao novo ambiente. Finalmente,
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o crescimento da inadimplência junto com a manutenção da inflação em níveis baixos

forçaram o processo de ajuste de forma mais acelerada a partir do final de 1995.

De fato, como pode ser visto na tabela 4, o número total de dependências em

funcionamento do sistema financeiro permaneceu praticamente o mesmo até o final de

1995, tendo o número de agências, dependência que tem maior custo operacional para as

instituições financeiras, sido reduzido num percentual muito pequeno. Após esse período

inicial, que corresponde à fase de grande crescimento das operações de crédito e da

inadimplência, o sistema financeiro .entra com maior ênfase num processo de ajuste

fisico e operacional caracterizado pela diminuição da estrutura fisica tradicional de

atendimento à clientela, formada por agências e PABs, e pelo crescimento da estrutura

ligada a um modelo operacional mais moderno, que são os postos de atendimento

eletrônico (PAE). Enquanto a rede de agências e PABs apresentou redução de 17% entre

dez/94 e dez/99, o número de PAEs cresceu 253%.

Tabela 4
Sistema Financeiro - Quantidade de Dependências em Funcionamento

Tipo de Ponto de Atendimento Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99

AGÊNCIA 17.400 17.181 16.583 16.255 16.002 16.189
PAB 10.125 9.075 8.268 7.787 7.211 6.614
PAE - Rede Individual 2.874 3.922 4.841 6.015 6.709 10.808
PAE - Rede Associada 572 674 696 744 1.010 1.369
PCO 216 213 190 96 93 92
PAC 48 305 361 445 600 849
UAD 456 476 420 412 412 414
PACRE 10 9 8 7 7 5
PAP 1.786 1.643 1.340 1.164 942 719
PAAIl 52 334 503
TOTAL 33.487 33.498 32.707 32.977 33.320 37.562

Fonte: Banco Central do Brasil
/I A abertura de PAA foi instituída pela Resolução CMN 2.396, de 25.06.97
PAA - Posto Avançado de Atendimento PAB - Posto de Atendimento Bancário
PAE - Posto de Atendimento Bancário Eletrônico PCO - Posto de Compra de Ouro
PAC - Posto de Atendimento Cooperativo PACRE - Posto Avançado de Crédito Rural
PAP - Posto de Arrecadação e Pagamentos UAD - Unidade Administrativa Desmembrada
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o ajuste fisico e operacional ilustrado na tabela 4 foi acompanhado por um processo de

consolidação do setor, com diminuição do número de instituições no mercado por meio

de fusões, incorporações ou liquidações. Na tabela 5, pode-se verificar o efeito do ajuste

do sistema financeiro sobre o número de bancos múltiplos e comerciais. Constata-se que

o ajuste foi mais intenso a partir de dez/95 e no início concentrou-se nos bancos

múltiplos. A partir de dez/97, os bancos comerciais também passaram a apresentar

redução mais acentuada em seu número. Os números da tabela 5 mostram que o

processo de consolidação foi bastante intenso, tendo em vista que o número total de

bancos em funcionamento caiu cerca de 20% entre dez/94 e dez/99.

Tabela 5
Quantidade de Bancos em Funcionamento

Múltiplo Comercial I Total

Dez/93 206 35 241
Dez/94 210 34 244
Dez/95 205 35 240
Dez/96 191 38 229
Dez/97 179 36 215
Dez/98 173 28 201
Dez/99 168 25 193

Fonte: Banco Central do Brasil

II Inclui as Filiais de Bancos Estrangeiros

Esse processo de consolidação não foi neutro em termos de controle do capital das

instituições bancárias. O governo foi bastante ativo na definição de diretrizes para o

ajuste do sistema financeiro, com conseqüências diretas sobre o controle das instituições.

Primeiro, diante do quadro extremamente grave das instituições financeiras públicas, em

especial as estaduais, o governo decidiu promover um programa de diminuição da

participação pública no sistema financeiro. Em 28.02.97, por meio da Resolução CMN

n° 2.365, foi instituído o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na

Atividade Bancária (PROES). Os bancos estaduais que entrassem no programa seriam

privatizados, extintos ou transformados em instituição não financeira, inclusive agência

de fomento. Segundo, como será visto com mais detalhes na próxima seção, o governo

incentivou a entrada de instituições financeiras estrangeiras no mercado brasileiro com o
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intuito de fortalecer a sua estrutura de capital, incentivar a concorrência na indústria

bancária e melhorar suas condições operacionais, aumentando a eficiência do sistema.

Na tabela 6 pode-se verificar os efeitos dessas duas políticas governamentais sobre o

controle do capital do sistema bancário. Houve claramente diminuição no número de

instituições controladas' pelo capital privado nacional e pelo capital público estadual em

favor do capital estrangeiro e do capital público federal. No entanto, neste último caso, o

crescimento do número de instituições federais é transitório, pois se tratam apenas de

bancos estaduais que foram federalizados como parte dos seus processos de

privatização. Portanto, pode-se afirmar que somente o capital estrangeiro ganhou

participação, considerando-se o número de instituições sob o seu controle.

Tabela 6
Quantidade de Instituições e Dependências por Segmento

TIPO Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99
Públicos Federais
Sedes 4 4 4 4 4 7
Dependências 3662 3539 3468 3405 3659 3916
Públicos Estaduais
Sedes 26 26 26 24 17 11
Dependências 3844 3851 3782 3663 2267 1842

BANCOS Privados Nacionais
MÚLTIPLOS E Sedes 145 144 132 118 105 96
COMERCIAIS Dependências 6899 6597 6095 4931 5301 4863

ParticipoEstrangeira
Sedes 30 28 26 22 16 12
Dependências 693 1005 903 864 784 724
Controle Estrangeiro
Sedes 39 38 42 48 59 67
Dependências 367 360 628 1825 2390 3145

TOTAL
Sedes 244 240 230 216 201 193
Dependências 15.465 15.352 14.876 14.688 14.401 14.490
Fonte: Banco Central do Brasil

Isso fica ainda mais claro quando se observa que o número de instituições com

participação estrangeira caiu de 30 para 12 entre dez/94 e dez/99, enquanto as
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instituições sob controle estrangeiro passaram de 39 para 67 no mesmo período. Isto

evidencia uma mudança na estratégia do capital estrangeiro no mercado brasileiro,

deixando de ser apenas um coadjuvante na administração de instituições bancárias onde

detinha participação e assumindo papel ativo nas instituições sob seu controle.

A atuação do governo no processo de ajuste do setor bancário não se restringiu às

políticas mencionadas em relação ao capital estrangeiro e às instituições públicas.

Quando se iniciou o período de crise mais aguda do sistema bancário, a partir do final de

1995, no qual grandes instituições de varejo tomaram-se insolventes, o governo

implantou o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema

Financeiro Nacional (PROER)18.0 programa previa um conjunto de incentivos fiscais,

uma linha de crédito especial de assistência financeira e a flexibilização temporária de

limites operacionais para instituições que adquirissem outras instituições financeiras

com problemas. O objetivo principal do governo era evitar a propagação do risco

sistêmico e os altos custos econômicos e sociais envolvidos na quebra de grandes

instituições.

Ó PROER propiciou soluções extramercado para equacionar problemas de insolvência

de grandes instituições de varejol9.Nos casos em que a instituição insolvente, pelo seu

tamanho e importância, não oferecia risco para a estabilidade do sistema e não havia

outra instituição interessada em adquiri-la, com ou sem recursos do PROER, o resultado

foi a sua liquidação pelo Banco Central. Entretanto, nem sempre as instituições que

estiveram envolvidas em processos de fusão ou foram adquiridas por outras instituições

exibiam problemas de insolvência. Nestes casos, houve rearranjos da estrutura do setor

sem nenhuma interferência do Banco Central.

18 o PROER foi instituído pela Medida Provisória 1.179, de 3 de novembro de 1995, convertida na Lei n" 9.710, de 19
de novembro de 1998.
19 As três grandes instituições de varejo vendidas ou incorporadas por outras instituições com recursos do PROER
foram Banco Econômico, Banco Nacional e Banco Bamerindus.

43



No sentido de separar as soluções de mercado das soluções que envolveram algum tipo

de intervenção do Banco Central, MOURA (1998) dividiu o processo de consolidação

do setor bancário brasileiro em um componente voluntário e outro involuntário:

o involuntário é um processo de redução no número de empresas no setor financeiro, decorrente das
intervenções que o Banco Central foi obrigado a realizar nos bancos (e em inúmeras instituições
fmanceiras não bancárias), por razões de liquidez e insolvência, promovendo a liquidação
extrajudicial daqueles intermediários, ou a transferência de parte de suas atividades bancárias para
outras instituições. De outro lado, o ajuste voluntário, embora levando à diminuição de firmas no
setor, resulta de decisões dos próprios banqueiros, ao promover a consolidação do setor bancário,
através de aquisições, fusões, incorporações de empresas bancárias. Inclui-se neste processo a
abertura controlada do setor financeiro ao exterior, ao abrigo da Exposição de Motivos n" 311, de 23-
8-1995 do ministro da Fazenda, que regulamenta a autorização para a entrada de investidores
estrangeiros no mercado brasileiro. (MOURA, 1998, p.32)

Tanto nas operações realizadas via mercado sem interferência do banco Central (ajuste

voluntário) quanto nos processos de resgate de instituições com problemas

implementados sob a iniciativa do Banco Central (ajuste involuntário), as instituições

estrangeiras tiveram papel fundamental. Isto se refletiu, como foi visto, no aumento do

número de instituições financeiras sob controle de capital estrangeiro. Na próxima seção

será analisado o processo de abertura recente do sistema bancário brasileiro ao

investimento direto estrangeiro, buscando delinear quais os efeitos esperados dessa

iniciativa.

3.3 - A Abertura Recente do Setor Bancário ao Capital Estrangeiro

A Constituição de 1988 remeteu a regulamentação da entrada de capital estrangeiro à lei

complementar, a qual até hoje não foi aprovada. A ausência de regulamentação deveria,

em princípio, inviabilizar a entrada de capital estrangeiro até que a mesma fosse

aprovada. A regulamentação anterior estava definida na Lei 4.595, de 31.12.64, que

estabelecia que a entrada de instituições estrangeiras dependia de prévia autorização do

Banco Central ou decreto do Poder Executivo, aplicando-se em cada caso o princípio da
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reciprocidade'". Contundo, seguindo provavelmente o espírito da Lei 4.595, os

constituintes admitiram no parágrafo único do art. 52 das Disposições Constitucionais

Transitórias a possibilidade de entrada ou de elevação da participação do capital

estrangeiro no sistema financeiro nacional mediante autorização do governo brasileiro

caso a caso. As autorizações podem ser realizadas desde que resultem de situações em

que se aplique o princípio da reciprocidade, de acordos internacionais ou nos casos em

que o governo considere de "interesse nacional".

Em agosto de 1995, diante da perspectiva de ocorrência de problemas de liquidez ou de

solvência no sistema bancário decorrentes dos efeitos iniciais do Plano Real e do

crescimento da inadimplência, foi aprovada pelo Presidente da República a Exposição

de Motivos n° 311, de 23.08.95, encaminhada pelo Ministro da Fazenda, na qual o

governo brasileiro definiu como de seu interesse a entrada e/ou a elevação da

participação do capital estrangeiro no sistema financeiro nacional. O governo apontou as

seguintes razões para justificar a sua posição em favor do capital estrangeiro:

a) o capital estrangeiro "se apresenta como complemento da disponibilidade interna

necessária ao desenvolvimento do País";

b) representa colaboração ao processo de abertura da economia brasileira, corroborando

diretriz do governo no sentido da maior integração do país à economia mundial, com

a conseqüente redução do chamado "risco Brasil", e maior globalização do setor

financeiro;

c) "resultará em reforço financeiro para o país, representado pela captação de poupança

externa e acréscimo nas reservas internacionais";

d) pelos "ganhos econômicos decorrentes da introdução de novas tecnologias de

gerenciamento de recursos e inovações de produtos e serviços, possibilitando maior

eficiência alo cativa da economia brasileira";

20 Pelo princípio da reciprocidade só era admitida a entrada de instituições estrangeiras originárias de países que
permitiam a entrada de instituições brasileiras. Além disso, as instituições estrangeiras que se instalassem no Brasil
estariam sujeitas às mesmas restrições e proibições aplicadas aos bancos brasileiros nas suas praças de origem.
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e) pela eficiência operacional e capacidade financeira detidas pelas instituições

estrangeiras que, certamente, trarão maior concorrência dentro do sistema financeiro,

com reflexos substancialmente positivos nos preços dos serviços e no custo dos

recursos oferecidos à sociedade brasileira.

Pelas razões apresentadas acima, depreende-se que o governo brasileiro acreditava que o

capital estrangeiro seria muito importante na melhoria da eficiência operacional e

alocativa e contribuiria com sua maior capacidade financeira para se alcançar maior

estabilidade e solidez no sistema financeiro doméstico. Além disso, ainda havia o

benefício da entrada de divisas, com acréscimo nas reservas internacionais do país, num

momento em que a manutenção de uma taxa de câmbio valorizada era a principal âncora

do processo de estabilização"da inflação.

Como foi visto na seção anterior, tabela 6, a política de abertura do sistema financeiro ao

capital estrangeiro foi utilizada de forma intensa pelo governo brasileiro, resultando

numa elevação substancial da sua participação no sistema financeiro. Diferentes autores

(BEVILAQUA & LOYO, 1998; PUGA, 1999 e FREITAS, 1999) analisaram esse

processo de internacionalização do sistema financeiro, buscando verificar se os efeitos

esperados pelo governo em termos de ganhos de eficiência e solidez do sistema bancário

e de eficiência alocativa da economia realmente aconteceram. A seguir realizamos

resenha desses textos concentrado-nos nos aspectos relativos à avaliação da entrada de

capital estrangeiro no sistema financeiro doméstico.

BEVILAQUA & LOYO (1998), analisando a abertura recente do mercado bancário

brasileiro à entrada de capitais estrangeiros, destacaram que o progresso já alcançado

nesse campo não seria de esperar levando-se em conta a posição brasileira em

negociações regionais e multilaterais sobre comércio de serviços financeiros. Para eles, a

posição do Brasil na abertura foi uma posição unilateral. Os autores examinaram os

possíveis benefícios que o país poderia obter de tal liberalização unilateral e

apresentaram estimativas de um determinado tipo de. benefício que parecia ser o mais

promissor: ganhos de eficiência de custos na produção de serviços bancários.
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Um ponto interessante ressaltado pelos autores foi que, surpreendentemente, os bancos

estrangeiros tinham ficado de fora até aquele momento, o ano de 1998, do canal de

entrada no mercado que era declaradamente aberto para estrangeiros: a privatização de

bancos estaduais e federais. A recente compra do Banespa pelo Santander, em 2000,

mudou esse quadro.

Entre os beneficios que o país poderia alcançar com a abertura unilateral, os autores

listaram os seguintes:

a) Ganhos clássicos do comercio: esses beneficios estariam ligados à possibilidade de alcançar
vantagens comparativas advindas da especialização. Mas esse tipo de beneficio não seria tão fácil de
ser alcançado no caso de serviços financeiros quando comparado com as vantagens que se pode
alcançar no comércio de mercadorias.
b) Menos poder de mercado: a competição extra dos bancos estrangeiros pode reduzir poder de
mercado dos bancos existentes e trazer a economia para um nível mais próximo do equilíbrio
competitivo, com um nível mais elevado de produto e preços mais baixos para os serviços
financeiros.
c) Preços mais baixos: a competição pode levar à redução das margens de lucros com ganhos para
os consumidores por meio da redução nos preços.
d) Reflexos em outros setores: preços de serviços financeiros são custos de produção em todo o
restante da economia e também custos de transação para os compradores de mercadorias e serviços.
Redução desses preços poderia ter efeito sobre toda a economia tanto do lado da oferta quanto da
demanda.
e) Custos mais baixos: bancos estrangeiros podem ter custos mais baixos ou porque buscam a
minimização dos custos mais ativamente ou por conta de economias de escala e escopo decorrentes
de suas atividades globais. Assim, sua presença pode reduzir o custo médio da intermediação
fmanceira e incentivar os bancos nacionais a buscarem também reduções de custos.
f) Melhor alocação dó crédito: os bancos brasileiros não têm uma cultura de concessão de crédito
muito desenvolvida em virtude do longo período de inflação. Os bancos estrangeiros podem
contribuir trazendo suas experiências na concessão de crédito.
g) Mais estabilidade: alguns autores acreditam que mercados bancários de países emergentes podem
ser mais estáveis se abertos à participação estrangeira. Esse argumento fica mais forte se a abertura
do mercado é realizada de forma a selecionar instituições sólidas e de boa reputação. Este pode ser
um ponto de defesa da abertura unilateral e discricionária realizada no Brasil, onde as entradas são
analisadas caso a caso.
h) Modernização do sistema de pagamentos: existem ineficiências no sistema de pagamentos
brasileiro o qual requer muito processamento de papéis e viagens aos bancos para realizar transações.
A maior utilização de meios eletrônicos no processamento de pagamentos pode melhorar a eficiência
do sistema. Os bancos estrangeiros já utilizam mais processamento eletrônico nos seus países de
origem e podem ajudar a disseminar essa prática no Brasil. (BEVILAQUA & LOYO, 1998, p.14-17,
trad. pelo autor)

Os autores buscaram medir o avanço em termos de redução de custos (item "e" na lista

anterior) no setor bancário a partir da abertura ao capital estrangeiro. Eles ressaltaram
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que estavam preocupados apenas com custos que representassem absorção real de

recursos na produção de serviços bancários - principalmente despesas administrativas e

de pessoal. Para medir a redução ou não de custos, eles utilizaram uma medida de

eficiência de custos que seria calculada como a razão custos/produtos:

cu=------
Jt», 'Y2 , ... ,y,,)

Segundo os autores, o método padrão para obter uma medida escalar da eficiência é

rearranjar a equação acima como uma regressão:

Os autores estimaram uma equação em que a variável dependente era os custos

representados pelas despesas de salários, beneficios e despesas administrativas e as

variáveis independentes são: empréstimos totais; depósitos à vista; depósitos de

poupança; depósitos a prazo; variáveis dummies representando cada um dos trimestres

do ano (primeiro, segundo, terceiro e quarto); número de trimestres antes do Plano Real

que entraram na demonstração de resultado; e tempo, medido em trimestres. Foi

utilizada uma amostra de 38 bancos comerciais e múltiplos com dados trimestrais de

balanços e demonstrações de resultados de 94.IV a 98.11.

As estimativas da eficiência calculadas pelos autores indicaram que houve considerável

melhoria na eficiência de custos dos bancos desde 1994. Os bancos públicos, os maiores

bancos de varejo e os bancos de varejo voltados para público de alta renda foram os que

apresentaram avanços mais significativos. Bancos de varejo médios e pequenos e alguns

bancos nacionais de atacado apresentaram alguma melhoria, embora menos

significativa, em relação à sua performance inicial, a qual já era superior à dos outros
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grupos. °banco "representativo" apresentou uma melhoria de 20% na sua eficiência no

período analisado. (BEVILAQUA & LOYO, 1998, p. 27)

Finalmente, BEVILAQUA & LOYO (1998) concluem que apesar da evidência de que

os bancos estrangeiros contribuíram para a melhoria da eficiência do sistema bancário,

não se pode atribuir toda a melhoria a único fator:

Nossos resultados confirmam a 'hipótese da tranqüilidade'<' de reduções de custos não exploradas
que só são perseguidas quando as condições de mercado tomam-se adversas. Mas deve-se resistir à
tentação de atribuir toda a melhoria observada à entrada de bancos estrangeiros. Outra grande
mudança nas condições do mercado precedeu a onda corrente de entrada de bancos estrangeiros: a
súbita queda da inflação a partir de meados de 1994. A eliminação do float inflacionário teve efeitos
negativos significativos sobre a lucratividade bancária, e, portanto, seria uma reação natural dos
bancos buscar reduções de custo mesmo se o mercado permanecesse fechado. Por outro lado, a
substancial entrada de bancos estrangeiros que começou em 1996, mas somente ganhou maior ênfase
em 1997 e 1998, pode ser muito recente para explicar os ganhos de eficiência já observados. Seus
efeitos poderiam ser retroativos se os agentes fossem capazes de antecipar que haveria a abertura da
forma como foi realizada. Mas os fatos apresentados na seção 2 tomam essa hipótese bastante
improvável. (BEVILAQUA & LOYO, 1998, p. 28, trad. pelo autor)

Ao contrário dos outros dois autores (BEVILAQUA & LOYO, 1998; FREITAS, 1999)

que abordaram o tema específico da abertura ao capital estrangeiro do sistema financeiro

e seus efeitos, o trabalho de PUGA (1999) trata de forma mais geral a reestruturação

recente do sistema financeiro. Apesar do foco mais geral do trabalho, o autor coloca

duas questões específicas importantes em relação à abertura ao capital estrangeiro:

"O ingresso de bancos estrangeiros tem contribuído para dar mais solidez e eficiência ao

sistema financeiro?"

"Os bancos privados nacionais têm condições de sobreviver ao ingresso de bancos

estrangeiros?"

Respondendo a primeira questão, PUGA (1999, p.461) afirmou na conclusão do trabalho

que:

2\ No original 'quiet life hypothesis'.
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"O ingresso de bancos estrangeiros tem contribuído para dar maior solidez e eficiência ao sistema
financeiro nacional. Durante a maior parte do período analisado, entre dezembro de 1994 e junho de
1997, os bancos com controle estrangeiro foram os mais eficientes. Vale mencionar a aquisição do
Bamerindus pelo HSBC, pela qual, pela primeira vez no Brasil, a falência de uma grande instituição
foi resolvida com a transferência de controle para uma instituição estrangeira. Além disso, houve
expressivo aumento de eficiência da instituição após a transferência do controle acionário."

Analisando a segunda questão, PUGA (1999, pp.461-462) apresentou os seguintes

argumentos:

"O grau de incerteza quanto ao impacto da maior presença estrangeira no sistema financeiro nacional
ainda é bastante elevado. Em especial, existe a preocupação a respeito de quantos bancos privados
nacionais devem resistir ao aumento da concorrência. Dificilmente, porém, deve se repetir no Brasil a
experiência da Argentina, onde somente restou um banco privado nacional entre os 10 maiores do
país. No final de 1998, os bancos privados nacionais eram largamente hegemônicos em comparação
com os bancos estrangeiros, tanto em relação aos créditos concedidos, aos ativos, aos depósitos e ao
patrimônio líquido, quanto no ranking das principais instituições financeiras em termos de ativos.
Nos últimos dois anos, tais instituições absorveram importantes bancos estaduais privatizados.
Enquanto isso, a presença de bancos estrangeiros nesse processo tem sido bastante tímida, embora
isso possa mudar, dependendo de quem vier a comprar o Banespa. Finalmente, conforme já
assinalado, os dados de balanço revelam que os bancos privados nacionais estão bastante sólidos e,
além disso, têm reagido à maior presença de bancos estrangeiros buscando ser mais eficientes."

Além das duas questões acima, é relevante mencionar a análise realizada pelo autor da

eficiência do setor bancário brasileiro, a qual inclusive fundamenta a resposta à primeira

questão. Diferentemente da medida utilizada por BEVILAQUA & LOYO (1998) para

medir a eficiência, que é baseada num modelo econométrico relacionando custos e

produtos bancários, o índice de eficiência utilizado por PUGA (1999), e que segundo ele

é o utilizado internacionalmente, é calculado através da divisão do total das despesas

administrativas e de pessoal pelo resultado bruto de intermediação financeira acrescido

pela receita de serviços.

Os resultados apresentados por PUGA (1999) em relação à evolução da medida de

eficiência são bastante diferentes daqueles apresentados por BEVILAQUA & LOYO

(1998). Enquanto as estimativas destes últimos, como visto anteriormente, indicaram

que houve considerável melhoria na eficiência de custos dos bancos desde 1994, a

medida calculada por PUGA (1999) mostrou significativa diminuição na eficiência das

bancos nos primeiros anos pós-Plano Real. Além disso, durante a maior parte do período
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analisado=', os bancos privados nacionais com controle estrangeiro foram os mais

eficientes e, no extremo oposto, os bancos comerciais e múltiplos púbicos federais foram

os menos eficientes. A tendência do índice de eficiência dos bancos privados nacionais

não foi possível ser definida em função da elevada volatilidade desse indicador.

Finalmente, segundo o autor, há evidências de que houve expressivo aumento da

eficiência dos bancos comerciais e múltiplos estaduais após o estabelecimento do

PROES.

A avaliação realizada por FREITAS (1999) da abertura do sistema bancário brasileiro ao

capital estrangeiro traz os argumentos positivos e negativos apontados em pesquisa

realizada junto a executivos de importantes bancos nacionais e estrangeiros em atividade

no mercado brasileiro. Como entre os argumentos negativos nenhum está relacionado a

aspectos de eficiência e produtividade do sistema financeiro, eles não serão examinados

neste trabalho. No que se refere aos argumentos positivos, a autora destaca que, nas

entrevistas realizadas na pesquisa, os seguintes pontos foram apontados com mars

freqüência como contribuições potenciais dos bancos estrangeiros:

impacto sobre a estrutura de capital dos bancos nacionais, os quais, à exceção do Bradesco e do
Itaú, apresentam baixo nível de capitalização;
aumento da eficiência a partir do aporte de tecnologias, de melhor estrutura operacional e de
recursos humanos;
aporte de tecnologia de crédito e de controle de risco, pois os bancos nacionais não estão
aparelhados para conceder créditos de longo prazo, devido à falta de experiência nessa área. Já os
bancos estrangeiros adotam controles internos com o objetivo de limitar as perdas, utilizando
stress tests que consideram a volatilidade histórica e mecanismos de interrupção dos prejuízos
(stop loss). O fortalecimento dos controles de risco é positivo para o investidor e para o sistema
como um todo;
aprimoramento da atividade de administração de recursos. A estratégia especulativa era
dominante no mercado brasileiro e não havia tradição na realização de projeções de longo prazo
para a formação das carteiras;
Competição mais sofisticada, devido ao know-how trazido para o país, aos procedimentos mais
transparentes e aos padrões éticos e de compliance (respeito e aderência às normas e regras em
vigor); e
benefícios significativos para o consumidor: produtos mais sofisticados e mais baratos.
(FREITAS, 1999, pp.128-129)

22 O período analisado por PUGA (1999) se estendeu de jun/94 a dezí98.
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Nota-se que várias contribuições apontadas pelos executivos na pesquisa coincidem com

beneficios potenciais da abertura unilateral do sistema financeiro listados por

BEVILAQUA & LOYO (1998). Os pontos que têm ~aior interesse para este trabalho e

que também são objeto de avaliação no trabalho de PUGA (1999) são os beneficios

potenciais que os bancos estrangeiros podem trazer em termos- de eficiência operacional

e reduções de custos, a -partir do uso de tecnologias mais sofisticadas que tenham efeito

positivo sobre a produtividade total dessas instituições. O efeito demonstração e a

elevação do nível da competição também são importantes como incentivo para as

instituições nacionais melhorarem seus padrões operacionais.

O desnível dos bancos nacionais em relação aos bancos estrangeiros no que se refere à

eficiência operacional foi apontado na pesquisa realizada por FREITAS (1999, p.129) da

seguinte forma: "Embora reconheçam que os bancos brasileiros têm grande competência

operacional no processo de transferência de recursos, devido à convivência prolongada

com altas taxas de inflação, os entrevistados foram unânimes em apontar o atraso das

instituições nacionais nas áreas de relacionamento com clientes e de back-office

(processo operacional), na qual predominariam arcaicos procedimentos manuais de

elevados custos." Os entrevistados também ressaltaram que essas áreas já tinham

começado a ser redesenhadas como resposta defensiva à concentração do sistema e à

entrada de novos concorrentes.

FREITAS (1999) avalia criticamente as contribuições potenciais apontadas na pesquisa.

Segundo a autora, "não existe nenhuma garantia prévia de que a entrada de novos

competidores refletirá na diminuição de tarifas e dos custos dos empréstimos."

(FREITAS, 1999, pp.133-134) Isto porque as instituições estrangeiras estariam entrando

no país atraídas pela possibilidade de ganhos expressivos e, assim, seria dificil imaginar

que elas cortariam tarifas e margens, beneficiando o consumidor mas perdendo parte ou

todo o ganho advindo de sua vantagem competitiva.
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Outra questão ainda mais relevante avaliada pela autora diz respeito à melhoria da

eficiência operacional do sistema financeiro decorrente da entrada dos bancos

estrangeiros. Neste aspecto, a autora apresenta os seguintes argumentos:

"Quanto à maior eficiência operacional, do ponto de vista microeconômico, dos bancos estrangeiros,
há diferenças importantes na institucional idade monetária e financeira em vigor nos distintos sistemas
bancários domésticos, bem como nas legislações trabalhistas e nos serviços prestados pelos bancos à
população, as quais se refletem nas estruturas de custo das instituições. Apenas a título de exemplo,
cabe mencionar que, ao contrário do que se verifica no Brasil, em diversos países desenvolvidos a
população não utiliza os serviços da rede bancária para efetuar pagamentos de impostos e de contas
de serviços básicos, tais como luz, telefone, gás e água. Essas diferenças sugerem que as estruturas de
custo não são facilmente transportáveis de um país a outro. " (FREITAS, 1999, p.136)

o que se pode concluir da análise dos três trabalhos é que não existe consenso sobre o

papel que o capital estrangeiro pode ter na melhoria da eficiência do sistema financeiro

brasileiro. Os autores concordam que os bancos estrangeiros são mais eficientes que os

bancos nacionais, mas isso não significa dizer que as suas práticas serão disseminadas

por todo 9 sistema. BEVILAQUA & LOYO (1998) e PUGA (1999) avaliam que a

entrada d~ capital estrangeiro contribuiu para a melhoria da eficiência de todo o sistema

financeiro, embora não tenha sido o único fator, enquanto FREITAS (1999) é mais

cética a respeito do papel dos bancos estrangeiros, principalmente quando se leva em

conta os benefícios a serem transferidos à população.

A estimativa da eficiência e da produtividade dos bancos a ser realizada neste trabalho

contribuifá] portanto, para a avaliação dos efeitos da entrada recente de' bancos

estrangeiros no sistema financeiro brasileiro.

3.4 - Mudanças Institucionais e Regulatórias (1994-1999)

No período em exame, dada a rápida e extensa reestruturação que o sistema financeiro

brasileiro enfrentou, houve a necessidade de mudanças institucionais e regulatórias que

permitissem e incentivassem as instituições a promoverem os ajustes exigidos à

adaptação ao novo ambiente macroeconômico. Fazem parte desse processo de mudanças
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a adoção. dos padrões de exigência de capital definidos pelo acordo da Basiléia, a

reestruturação da supervisão bancária realizada pelo Banco Central, a aprovação de

legislação dotando o Banco Central de instrumentos mais efetivos. para realizar a

intervenção e liquidação de instituições financeiras, a criação do Fundo Garantidor de

Créditos, a criação da Central de Risco de Crédito, etc. Essas medidas foram adotadas

pelo governo tendo por objetivos, principalmente, o fortalecimento e a reestruturação do

sistema financeiro, diminuindo-se, assim, a possibilidade de crises sistêmicas.

Entre as medidas adotadas para promover a reestruturação e o fortalecimento do sistema,

houve algumas cujos efeitos esperados estavam mais relacionados à melhoria da

competitividàde e da eficiência do sistema financeiro. Entre estas se incluem a abertura

ao capital estrangeiro, a regulamentação da cobrança de tarifas, a criação da Central de

Risco de Crédito, a securitização de recebíveis imobiliários e de créditos bancários e a

adoção de sistemas de controles internos nos bancos. Os efeitos esperados dessas

medidas eram melhorar a competitividade e eficiência dos bancos, mas não se pode

dizer a priori que esse resultado tenha sido alcançado plenamente. Em alguns casos,

problemas conjunturais e a falta de regulamentação complementar necessária limitaram

o alcance das medidas. Foi o caso da securitização de recebíveis imobiliários que não
t

teve maior desenvolvimento em virtude das altas taxas de juros ainda vigentes no

mercado brasileiro.

Mesmo considerando o efeito limitado de algumas das medidas adotadas, pode-se

assumir que o impacto geral foi benéfico para o sistema financeiro, reduzindo a sua

fragilidade e afastando-o das crises sistêmicas. A hipótese a ser verificada neste trabalho

é se houve melhoria na eficiência e produtividade dos bancos durante o período em

análise. Verificando-se que essa hipótese é verdadeira, parece razoável considerar que

parte dessa melhoria pode ser creditada às mudanças institucionais e regulatórias,

embora a determinação dessa relação não seja objeto deste trabalho.
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A seguir são listadas as principais mudanças institucionais e regulatórias que o governo

adotou desde o segundo semestre de 1994 até o final de 199923;

Acordo da Basiléia - Resolução CMN n° i.099, de 17 de agosto de 1994 - o

objetivo desse normativo foi adequar a situação brasileira às melhores práticas

internacionais relativas à regulamentação prudencial. Esse normativo disciplinou

a observância do Acordo da Basiléia, estabelecendo a obrigatoriedade de

manutenção, pelas instituições financeiras, de valor de patrimônio líquido

compatível com o grau de risco de sua estrutura de ativos. Inicialmente, o

patrimônio líquido exigido equivalia a 8% dos ativos ponderados pelo risco. Os

fatores de ponderação variavam de 0%, para títulos públicos federais e outros

ativos considerados sem risco, até 100%, para operações de crédito e outros

ativos classificados como de risco máximo. Com a Resolução CMN n° 2.399, de

25 de junho de 1997, foi elevado o patrimônio líquido exigido das instituições

financeiras de 8% para 10% dos ativos ponderados pelo risco. Em 27 de

novembro de 1997, a Circular BACEN24 n'' 2784 alterou novamente o

patrimônio líquido exigido para 11% dos ativos ponderados .pelo risco,

concedendo o prazo até 31 de dezembro de 1998 para as instituições se

enquadrarem às novas exigências. Esses novos percentuais estavam acima do que

era estabelecido no Acordo da Basiléia, demonstrando que o governo estava

preocupado em adotar medidas que aumentassem a solidez do sistema financeiro

e permitissem enfrentar de forma mais segura as crises financeiras internacionais.

Abertura do sistema financeiro ao capital estrangeiro - Exposição de

Motivos n° 311 do Ministério da Fazenda, de 23 de agosto de 1995

estabeleceu que eram do interesse do governo brasileiro a entrada e/ou o

aumento da participação estrangeira no sistema financeiro brasileiro+'.

23 Para uma exposição detalhada das mudanças institucionais e regulatórias ver ANDREZO & LIMA (1999, pp.244-
314).
24 Circular BACEN é Circular do Banco Central do Brasil.
25 Ver seção 3.3 deste capítulo.
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Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema

Financeiro Nacional (PROER) - Medida Provisória 1.179, de 3 de novembro

de 1995, convertida na Lei n° 9.710, de 1? de novembro de 1998; Medida

Provisória 1.182, de 17 de novembro de 1995, convertida na Lei n° 9.447, de

14 de março de 1997; Resolução CMN n" 2.208, de 3 de novembro de 1995 e

Circular BACEN n" 2.636, de 17 de novembro de 1995 - segundo a Resolução

CMN n° 2.208, o PROER foi instituído com vistas a assegurar liquidez e

solvência ao Sistema Financeiro Nacional e a resguardar os interesses de

depositantes e investidores. Como visto anteriormente, o programa previa um

conjunto de incentivos fiscais, uma linha de crédito especial de assistência

financeira e a flexibilização temporária de limites operacionais para instituições

que adquirissem outras instituições financeiras com problemas. Além disso,

possibilitava a liberação de recursos do recolhimento compulsório/encaixe

obrigatório sobre recursos à vista para aquisição' de Certificado de Depósitos

Bancários (CDB) de emissão de instituições participantes do PROER. O objetivo

principal do governo era evitar a propagação do risco sistêmico e os altos custos

econômicos e sociais envolvidos na quebra de grandes instituições.

Fundo Garantidor de Créditos (FGC) - Resolução CMN n" 2.211, de 16 de

novembro de 1995, e Circular BACEN n° 2.657, de 17 de janeiro de 1996-

entre as medidas adotadas para fortalecer o sistema financeiro e reduzir o risco

sistêmico, destaca-se a criação do FGC com o objetivo específico de diminuir o

risco de perda pelos depositantes e investidores, principalmente os pequenos, dos

recursos aplicados em instituições financeiras que venham a enfrentar processos

de intervenção, liquidação extrajudicial, falência ou reconhecimento pelo Banco

Central de estado de insolvência. Os seguintes créditos, até o valor máximo de

vinte mil reais por pessoa contra a mesma instituição ou contra todas as

instituições do mesmo conglomerado financeiro, são garantidos pelo FGC:

depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio; depósitos de poupança;

depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado; letras de câmbio; letras

imobiliárias; e letras hipotecárias. O FGC foi criado sob a forma de associação

civil sem fins lucrativos, administrada por representantes das instituições
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financeiras e cujos participantes são as instituições financeiras e as associações

de poupança responsáveis pelos créditos garantidos listados anteriormente'". A

garantia proporcionada pelo FGC é custeada por: contribuições ordinárias dos

participantes (contribuição mensal de 0,025% do montante dos saldos das contas

correspondentes às obrigações objeto de garantia); taxas de serviço decorrentes

da emissão de cheques sem provisão de fundos; recuperação de direitos nos quais

o FGC houver sub-rogado, em virtude de pagamento de indenizações a credores

cobertos pela garantia; resultado líquido dos serviços prestados pelo FGC e

rendimentos de aplicação de seus recursos; e receitas de outras origens.

Ampliação dos poderes do Banco Central para sanear o sistema financeiro-

Medida Provisória n" 1.182, de 17 de novembro de 1995, convertida na Lei

n" 9.447, de 15 de março de 1997 - essa medida provisória permitiu que o

Banco Central, ao detectar uma situação de insuficiência patrimonial ou

financeira, possa determinar as seguintes medidas preventivas visando assegurar

a normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos depositantes,

investidores e demais credores: a capitalização da empresa financeira, no valor

definido como necessário para o seu soerguimento; a transferência do controle

acionário; a reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou

cisão. Outros pontos importantes da Lei 9.447 são: a criação do conceito de

responsabilidade solidária dos controladores também para as instituições

financeiras submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial,

figura que já existia para os casos de Regime de Administração Especial

Temporária; a extensão da indisponibilidade dos bens aos acionistas

controladores; a agilização da possibilidade de desapropriação das ações de

bancos em dificuldades pela União para fins de posterior privatização.

Cobrança de tarifas - Resolução CMN n° 2.303, de 25 de julho de 1996 -

estabeleceu novas regras para a cobrança de tarifas, dando maior flexibilidade

aos bancos em estabelecer a sua estrutura tarifária, mas exigindo, ao mesmo

26 Exceto as cooperativas de crédito e as seções de crédito das cooperativas.
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tempo, maior transparência nas informações prestadas aos clientes. Como visto

anteriormente, a cobrança de tarifas passou a ser uma importante fonte de

receitas para as instituições financeiras, facilitando o processo de adaptação ao

cenário de estabilização da economia.

Central de Risco de Crédito - Resolução CMN n° 2.390, de 22 de maio de

1997 - esse normativo determinou que as instituições financeiras enviassem ao

Banco Central informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades dos

clientes, identificando-os nominalmente quando as operações ultrapassassem

determinado limite (atualmente em R$ 5.000,00, Circular BACEN n" 2.999, de

24 de agosto de 2000). Essas informações são consolidadas na Central de Risco

de Crédito. As instituições financeiras podem ter acesso às informações de cada

cliente, desde que o cliente conceda autorização específica para esse fim,

permitindo verificar o grau de exposição total do devedor em todo o sistema

financeiro e facilitando, assim, a avaliação da sua capacidade de pagamento.

Essa medida também facilita o processo de supervisão do sistema financeiro pois

permite melhor análise do risco de crédito.

Securitização de recebíveis imobiliários - Lei n° 9.514, de 20 de novembro

de 1997, e Resolução CMN n° 2.517, de 29 de junho de 1998 - a Lei 9.514

. instituiu o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) com a finalidade de promover o

financiamento imobiliário em geral por meio do incentivo à criação de um

mercado secundário de créditos imobiliários. As instituições financeiras que

operam no SFI podem realizar cessão dos créditos de sua carteira imobiliária a

uma Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários, que tem por finalidade

securitizar esses recebíveis emitindo um novo título de crédito (Certificado de

Recebíveis Imobiliários - CRI). A Resolução CMN 2.517 estabeleceu que os

CRI são valores mobiliários, sujeitos à regulamentação da Comissão de Valores

Mobiliários - CVM, o que possibilitaria maior transparência e liquidez a esses

papéis.

Securitização de créditos bancários - Resolução CMN n" 2.493, de 7 de maio

de 1998 - esse normativo visou regular de forma adequada a securitização de

créditos oriundos de operações de empréstimo, de financiamento e de
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arrendamento mercantil de bancos, financeiras, sociedades de arrendamento

mercantil e companhias hipotecárias, permitindo, com isso, que essas instituições

possam vender as operações que estiverem comprometendo os níveis de
,

concentração de risco ou os contratos problemáticos para empresas de propósito

específico, as Companhias Securitizadoras de Créditos Financeiros (CSCF).

Essas empresas devem ser sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo

a aquisição de tais créditos. Por centralizar a cobrança dos créditos adquiridos, as

CSCF possibilitam a redução dos custos administrativos. Além disso, a

securitização da carteira de crédito traz novas possibilidades e alternativas para

gerenciar melhor o risco de crédito, com efeitos positivos na qualidade e no

retorno dos ativos bancários.

Sistema de controles internos - Resolução CMN 2.554, de 24 setembro de

1998 - determinou às instituições financeiras a implementação de sistemas de

controles internos em conformidade com os Princípios de Basiléia. O objetivo é ~.

fazer com que os controles internos, independentemente do porte da instituição, ..

sejam efetivos, eficientes e consistentes com a natureza, complexidade e risco

das operações realizadas pela instituição. O normativo também dá poderes ao

Banco Central para determinar a adoção de controles mais efetivos quando

aqueles em uso se revelarem inadequados, estabelecendo limites operacionais

mais restritivos para aquelas instituições que não se enquadrarem no prazo

estabelecido.
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CAPÍTULO 4

DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS E DA AMOSTRA E

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

No capítulo 2 foram tratados os aspectos teóricos deste estudo, englobando as definições

de eficiência, de produtividade e da técnica a ser utilizada para medi-las, junto com uma

discussão a respeito dos insumos e produtos geralmente utilizados neste tipo de estudo.

No capítulo 3 foi traçado o pano de fundo para a análise a ser realizada na parte empírica

do trabalho, que consistiu de avaliação geral do sistema bancário brasileiro no período

de 1994-1999.

Neste capítulo inicia-se a parte empírica do estudo que é finalizada no próximo capítulo,

com a análise dos resultados. Na seção seguinte são definidas as variáveis, insumos e

produtos, utilizadas no estudo. Houve a preocupação de captar da melhor forma possível

as especificidades da indústria bancária brasileira. A amostra de bancos e suas

características são apresentadas na seção 4.2. Finalmente, na seção 4.3 é realizada

análise exploratória dos dados, a partir das estatísticas descritivas das variáveis.

4.1 - Definição das Variáveis

A discussão realizada no capítulo 2 sobre insumos e produtos utilizados em estudos de

eficiência e produtividade bancárias em diferentes países serve como base para a

definição dos insumos e produtos no caso da indústria bancária brasileira. É importante

ressaltar, inicialmente, que foi escolhida a abordagem da intermedição como critério

para a definição dos produtos e insumos. Além da justificativa teórica para a utilização

da abordagem da intermediação (bancos como intermediários de recursos), existe uma

justificativa empírica para a sua utilização no caso brasileiro. O sistema bancário tem um
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papel preponderante na intermediação de recursos entre agentes superavitários e

deficitários na medida em que não existe um mercado de capitais desenvolvido o

bastante para também realizar essa função, no caso de:,recursos de longo prazo.

Não há preferência em relação a nenhuma das variantes da abordagem da intermediação,

sendo a escolha dos produtos e insumos realizada de acordo com o enfoque teórico desta

abordagem, mas sem nenhuma definição a priori determinada por uma daquelas

variantes. A definição, respeitado o marco teórico escolhido, deve levar em conta as

especificidades da indústria bancária brasileira.

Uma característica importante dessa indústria que deve ser levada em conta na definição

dos insumos e produtos é a predominância dos bancos universais (múltiplos) como

forma de organização das instituições bancárias. Permitiu-se a criação de bancos

múltiplos a partir de 198827 e houve grande crescimento desse tipo de banco nos

primeiros anos da década de 1990, com a transformação de antigas instituições isoladas,

como corretoras, distribuidoras, financeiras, etc., em bancos múltiplos. A partir do Plano

Real, algumas. das instituições que haviam sido criadas naquele período não

conseguiram sobreviver no novo ambiente de estabilidade de preços (perda das receitas

inflacionárias) e de maior competição. Em dez/1999 existiam 193 bancos em

funcionamento, dos quais 168 eram múltiplos e 25 eram comerciais.

Assim, com base nos produtos e insumos mais utilizados em estudos de eficiência e

produtividade bancária a partir da abordagem da intermediação, e considerando as

especificidades da indústria bancária brasileira, definiu-se a seguinte relação de insumos

e produtos a serem utilizados neste trabalho:

27 Resolução CMN n° 1.524, de 21.09.1988.
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Tabela 7 - Produtos e Insumos
PRODUTOS
Nome Nome da conta cõdlgo COSIF
Títulos e Valores Mobiliários Títulos e valores mobiliários - Livres 13100007

Títulos e valores mobiliários -Vinculados a 13200000
operações compromissadas.

Operações de crédito Operações de Crédito 16000001
Depósitos à Vista q,~ósitos à Vista 41100000

INSUMOS
Nome Nome da conta código COSIF
Trabalho N° de empregados
Capital Imobilizado de Uso 22000002

Reserva de reav. de imóveis de uso próprio 61410000
Depósitos Remunerados Dep~sitos totais menos depósitos à vista 41000007-41100000
Fundos Captados Obrigações por Operações Compromissadas 42000006

Recursos de Aceites Cambiais, Letras 43000005
Imobiliárias e Hipot.
Obrigações por Empréstimos e Repasses 46000002

Provisão para CL Provisão para Operações de Crédito de 16999002
Liquidação Duvidosa

Como foi visto no capítulo 2, a maioria dos estudos utilizou empréstimos e depósitos à

vista como produtos. Apenas LEIGHTNER & LOVELL (1998) utilizou investimentos

em títulos como produto bancário, talvez refletindo o fatode que os bancos da Tailândia,

após a desregulamentação do mercado, foram autorizados a aplicar seus recursos em

títulos públicos ou privados. A aplicação em títulos de renda fixa, públicos ou privados,

tais corno títulos públicos federais, debêntures, certificados de depósito bancário, etc, e

em títulos de renda variável, como ações, é permitida aos bancos brasileiros. Daí, a

utilização do produto "Títulos e Valores Mobiliários", que é composto por esses tipos de

aplicações em títulos públicos e privados. Na verdade, os recursos direcionados para

aplicações nessa rubrica são concentrados de forma acentuada em títulos públicos

federais. Essa concentração reflete deficiências do mercado financeiro brasileiro, em

especial do mercado capitais, que inviabilizam o desenvolvimento de um mercado de

títulos privados de empresas não financeiras, seja de renda fixa ou renda variável.

Portanto, essa rubrica é mais representativa do direcionamento dé crédito do sistema

bancário para o setor público.
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Optou-se por utilizar de forma agregada as operações de crédito dos bancos. Essa

rubrica compõe-se dos seguintes subitens: I) empréstimos e títulos descontados; 2)

financiamentos; 3) financiamentos rurais e agroindustriais; 4) financiamentos

imobiliários; 5) financiamentos de títulos e valores mobiliários; 6) financiamentos de

infraestrutura e desenvolvimento. A opção pela agregação justifica-se em virtude do

interesse do trabalho em avaliar a produtividade e eficiência dos bancos como
intermediários de recursos entre os agentes, não importando qual o destino destes

recursos. Os valores das operações de crédito consideradas como produto incluem

apenas as operações em curso normal ou em atraso, não incluindo, portanto, as

operações de crédito em Iiquidação ".

Depósitos à vista são considerados produtos e depósitos a prazo são definidos como

insumos com o intuito de refletir O caráter híbrido dos depósitos, como foi visto no .

capítulo 2. A propósito, BERGER & HUMPHREY (1991, p.126) justificaram da:

seguinte forma a utilização dos depósitos como produtos e dos fundos remunerados ';

como insumos:

Depósitos são tratados como produtos enquanto fundos remunerados são tratados como insumos
porque, embora ambos sejam 'matéria prima' para fundos emprestáveis a serem investidos, a forma
pela qual eles são captados é bastante diferente. Depósitos são pagos em grande parte com os
serviços que o banco proporciona tais como provisão de liquidez, transações, e serviços de
pagamentos para os depositantes....Em contraste, fundos remunerados são pagos quase que
exclusivamente com pagamentos de juros ao invés de oferta de serviços. (trad. pelo autor)

Apesar desses autores referirem-se aos depósitos em geral, eles nos dão uma boa

justificativa para considerar os depósitos à vista como produtos e os depósitos

remuneradoscorno insumos. Os primeiros são, no caso brasileiro, os tipos de depósitos

que sã~/pagos.' implicitamente com os serviços que o banco proporciona aos

depositaiit~i, taiscomo os listados pelos autores, enquanto os últimos têm remuneração

explícita por meio de pagamentos de juros. No mesmo sentido, justifica-se a definição

dos fundos captados como insumos. Neste caso, da mesma forma que os depósitos

remunerados, há pagamento explícito, na forma de juros, pela 'compra' do insumo.

28 Para uma definição de créditos em atraso e em liquidação, ver nota de rodapé 16 do capítulo 3.
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A forma como é medido o. insumo trabalho, pelo número de empregados, segue a

maioria dos autores analisados no capítulo 2. Quanto ao insumo capital, optou-se pelo

valor contábil registrado nas contas patrimoniais, que reflete o capital fisico da

instituição. A rubrica Imobilizado de Uso compõe-se de: 1) móveis e equipamentos em

estoque; 2) imobilizações em curso; 3) imóveis de uso; 4) instalações, móveis e

equipamentos de uso; 5) e outros (sistemas de comunicação, sistemas de processamento

de dados, sistemas de segurança e sistemas de transporte).

A "Provisão para CL" foi incluída como uma variável de controle para a qualidade dos

produtos ofertados pelos bancos, em especial das operações de crédito. A inclusão de

uma variável que reflita a qualidade dos produtos é importante no caso brasileiro, já que

no período recente houve grande oscilação na inadimplência decorrente de choques

exógenos de política econômica ou de má administração das carteiras de crédito pelos

bancos. É importante lembrar novamente que quando a comparação entre as eficiências

de dois bancos é realizada, supõe-se, teoricamente, que eles produzem produtos da

mesma qualidade. Mas isso não é o que ocorre na realidade e os dados utilizados não

conseguem capturar totalmente as diferenças entre a qualidade dos produtos (BERGER

& MESTER, 1997, p.908). Por isso, alguns autores utilizam dados de créditos em

liquidação, ou provisão para perdas com empréstimos, como uma variável de controle

para a qualidade dos produtos.

Apesar da provisão para créditos em liquidação não representar exatamente a

inadimplência dos bancos, essa conta foi utilizada devido às distorções existentes nos

saldos da conta cr~ditos em liquidação dos bancos no Brasil. Essas distorções decorrem

da regra contábil que determinava a apropriação de encargos na própria conta em

contrapartida de rendas a apropriar, gerando crescimento no saldo mesmo na ausência de

novas ocorrências de inadimplência. A provisão para CL não representa exatamente a

inadimplência, mas pode ser considerada uma boa proxy também em virtude das regras

contábeis vigentes no período. Por estas regras, os bancos tinham que provisionar cem

por cento dos créditos normais ou em atraso transferidos para créditos em liquidação.
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Assim, em geral, o nível da provisão estava refletindo o patamar em que se encontrava a

inadimplência.

Finalmente, cabem alguns comentários sobre os dados. Foram utilizados dados contábeis

(todas as variáveis, exceto n" de empregados) e extracontábeis (n" de empregados), com

periodicidade anual, relativos ao período de dez/94 a dez/99. Os dados contábeis

refletiam posições de final de período, dezembro de cada ano, contidas no documento

4010 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Os

valores foram atualizados para preços de dez/99 pelo IGP-DI centrado/".

4.2 - Definição da Amostra

O primeiro corte da amostra refere-se à separação entre bancos comerciais e bancos

múltiplos com carteira comercial, por um lado, e bancos múltiplos sem carteira

comercial, por outro. Como um dos produtos bancários que foram definidos ria seção

anterior é depósitos à vista, não utilizaremos os bancos múltiplos sem carteira comercial,

pois eles não podem ofertar este produto aos seus clientes.

Outra definição importante diz respeito à utilização dos bancos públicos. É preciso

primeiro considerar que a supervisão do Banco Central sobre esses bancos era muito

deficiente no período anterior ao Plano Real (comprovada pelo grande número de

problemas de liquidez e até de insolvência que essas instituições enfrentaram no período

recente). Segundo o próprio Banco Central do Brasil:

Alguns bancos estaduais encontram-se, há muito, com problemas estruturais devido à excessiva
concentração de créditos, com elevado grau de inadimplência, em particular junto ao controlador e a
empresas ligadas. Outro problema é o significativo volume de títulos públicos de emissão dos
próprios Estados, o que os toma altamente dependentes de recursos no mercado financeiro, a taxas
que, geralmente, se situam bem acima daquelas regularmente praticadas. Além disso, essas

29 O IGP-DI centrado do mês t é a média geométrica dos índices de t e t+ 1. O objetivo é obter um índice
cuja média dos preços seja centrada no fmal do mês t ao invés de no meio deste mês.
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instituições mantêm estruturas administrativas inteiramente inadequadas, quando comparadas com
aquelas mantidas pelas instituições congêneres controladas por capitais privados, apresentando custos
fixos incompatíveis com sua capacidade de geração de receitas. (BANCO CENTRAL DO BRASIL,
1998, p.12)

o fato de a supervisão sobre esses bancos ter sido deficiente pode ter levado a práticas

de registro de operações de crédito que não estavam de acordo com o que se praticava na

maioria dos bancos privados. Um exemplo ilustrativo a esse respeito é o da não

transferência para créditos em liquidação de créditos rurais (ou outros créditos

concedidos a correligionários políticos) que não seriam mais recebidos, mas que eram

mantidos corno créditos normais por meio de renegociações artificiais, que garantiam

formalmente a normalidade da situação mas que não espelhavam a realidade da

inadimplência.

Além do problema da supervisão deficiente, no período posterior ao Plano Real alguns

dos bancos estaduais que estavam em situação de insolvência sofreram intervenção do

Banco Central e entraram em processo de privatização. O número de bancos estaduais

em processo de privatização aumentou ainda mais com a criação do Programa de

Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES) em

fevereiro de 1997. A situação dos bancos federais também era bastante ruim, corno

revelou a capitalização realizada no Banco do Brasil em 1996 para cobrir perdas

decorrentes da renegociação de créditos rurais. O ajuste dos bancos federais foi sendo

procrastinado até 2001, quando foi realizada urna grande limpeza nas carteiras de

créditos desses bancos, incluindo novamente o Banco do Brasil.

Considerando os possíveis problemas de confiabilidade nos dados contábeis dos bancos

públicos, decorrentes da deficiência de supervisão bancária, e o processo de privatização

que muitos deles ainda estão atravessando, que requer um ajuste nos ativos e passivos

dos bancos que pode gerar distorções nas medidas de eficiência e produtividade, o

estudo restringir-se-á aos bancos privados.
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Como o objetivo deste trabalho é analisar a evolução da eficiência e da produtividade de

bancos durante todo o período escolhido, no caso 1994-1999, necessita-se de um painel

balanceado de dados. Assim, foram excluídos os bancos que deixaram de funcionar e os

que iniciaram suas operações ao longo desses anos. Após as exclusões decorrentes de

inconsistência ou de ausência de dados e de algumas adaptações realizadas, chegou-se a

um painel balanceado de 60 bancos privados, múltiplos e comerciais, que formarão a

amostra definida para este trabalh03o• É importante salientar que, apesar do número de

bancos da amostra representar apenas 34,3% dos 175 bancos privados existentes em

dez/99, a soma dos ativos totais ajustados" destes bancos representava

aproximadamente 81,4% do valor dessa rubrica para todos os bancos privados na mesma

data.

4.3 - Análise Exploratória dos Dados

Nas tabelas 8 e 9 a seguir são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis

definidas anteriormente. Além dessas, incluiu-se a participação percentual da média

amostral de cada uma das variáveis, exceto n° de empregados, na média amostral do

ativo total ajustado em cada ano. O objetivo, de calcular essa relação é verificar como os
I

bancos da amostra, em média, alocaram os I recursos entre os vários produtos e qual a

forma preponderante de captação em cada momento.

Analisando-se as estatísticas amostrais dos produtos títulos e valores mobiliários e

operações de crédito, verifica-se que essas variáveis apresentaram evolução distinta ao

longo do período analisado. Enquanto a média dos valores aplicados em títulos e valores

mobiliários apresentou trajetória sempre crescente, com grande variação entre 1995 e

l 996, a média dos recursos direcionados para operações de crédito exibiu crescimento

até 1997 e estabilizou-se a partir desse ano. Verificando-se a evolução da participação

30 O Anexo I contém a lista completa das instituições que compõem a amostra além de algumas
explicações adicionais sobre critérios utilizados para a sua definição.
31 O ativo total ajustado é o resultado da subtração dos valores das contas de compensação do ativo total.
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dessas médias nas médias dos ativos totais ajustados dos bancos, fica clara a mudança de

enfoque dos bancos em favor das aplicações em títulos e valores mobiliários. Esse

comportamento distinto das duas variáveis refletiu as respostas das instituições

bancárias, em termos de alocação de portfolio, às mudanças ocorridas no cenário

macroeconômico.

De fato, a elevada participação das operações de crédito no ativo dos bancos

corresponde justamente ao período inicial do Plano Real quando, como foi visto no

capítulo 3, houve acentuado crescimento dessas operações para financiar a elevação dos

gastos de consumo dos agentes, conseqüência do efeito riqueza positivo do fim das

transferências inflacionárias. Após esse forte crescimento inicial, houve reversão da

tendência de crescimento em decorrência da elevação da inadimplência e dos vários

choques externos que a economia enfrentou no período. A deterioração da qualidade da

carteira de crédito e os choques. de política econômica, com fortes elevações da taxa de

juros básica, levaram os bancos a direcionarem suas aplicações para ativos de menores

prazo e risco, tais como títulos públicos federais, explicando assim a elevação da

participação de títulos e valores mobiliários no ativo total ".

32 Para análise mais detalhada da composição do ativo dos bancos no período posterior ao Plano Real ver
ANDIMA (2001, p.34-36).
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Tabela 8 - Estatísticas dos Produtos
R$ milhões/I

Tít. e VaI. Móbil. 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Média 205,32 259,64 585,97 707,02 1.002,19 1.229,78
Mediana 49,61 65,77 167,60 201,60 284,18 269,16
Desvio Padrão 333,55 544,42 1.025,24 1.318,36 1.884,66 2.085,28
Máximo 1.564,74 3.030,83 5.127,44 7.657,37 10.904,87 9.946,52
Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
Total 12.319,19 15.578,36 35.158,15 42.421,07 60.131,54 73.786,61
% no ativo 6,54 6,46 12,66 13,04 18,30 22,67

R$ milhões/I
Opero de Crédito 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Média 1.086,23 1.208,82 1.390,12 1.446,52 1.416,52 1.425,48
Mediana 300,03 312,29 512,81 496,25 401,34 371,62
Desvio Padrào 2.316,67 2.708,10 2.644,38 2.950,93 2.972,21 2.926,41
Máximo 12.283,68 15.372,36 14.649,04 19.378,67 18.904,06 17.483,45
Mínimo 3,67 3,81 4,42 0,18 0,03 0,29
Total 65.173,99 72.529,46 83.407,39 86.791,04 84.991,03 85.528,74
% no ativo 34,59 30,07 30,03 26,67 25,86 26,28

R$ milhões/I
Depósitos à Vista 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Média 153,34 153,94 129,31 235,48 216,90 261,36
Mediana 1,87 2,22 3,49 4,60 5,13 5,82
Desvio Padrão 565,90 592,16 468,17 883,76 826,18 918,78
Máximo 3.403,73 3.818,37 3.011,44 5.902,41 5.573,06 5.965,84
Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Total 9.200,69 9.236,16 7.758,72 14.128,51 13.014,19 15.681,60
% no ativo 4,88 3,83 2,79 4,34 3,96 4,82

Fonte: Banco Central do Brasil
li A preços de dezl99.

Os depósitos à vista apresentaram comportament.o diferente dos outros dois produtos,

com trajetória da média da variável e da sua participação no ativo aproximando-se de

um formato em U. Uma explicação possível para a evolução dessa variável também está

ligada à adaptação das instituições bancárias a medidas de política econômica. O

percentual mais alto de participação dos depósitos à vista no ativo corresponde ao

período inicial de estabilidade monetária, quando os agentes passam a manter maior

parte de seu portfolio sob a forma de ativos à vista, seja moeda manual ou depósitos à

vista. Porém, o grande crescimento da liquidez decorrente desse fato· poderia levar, como

de fato levou, a um crescimento muito forte do consumo. Uma das respostas de política

econômica foi a elevação do compulsório dos depósitos à vista para 100% na margem
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no período inicial do plano de estabilização. A elevação do compulsório desestimulou os

bancos a utilizarem esta forma de captação, daí a queda na sua participação até 1996.

Após o período inicial de forte ajuste e depois de superada a crise do México, o Banco

Central iniciou movimento de redução gradual de todos os compulsórios, inclusive de

depósitos à vista, retirando o fator de desestímulo para os bancos utilizarem esta forma

mais vantajosa de captação.

As três variáveis representativas dos produtos apresentaram grande dispersão, retratada

pelos altos valores dos desvios padrões observados. A média bem mais elevada que a

mediana revela que algumas instituições têm grande participação nessas variáveis,

puxando o valor da média para cima. Este fato indica concentração do sistema bancário

privado, que também pode ser verificada pela participação do valor máximo no total da

variável em cada período. Essa participação é bastante elevada para depósitos à vista,

mantendo-se em torno de 40%, mas também apresenta percentuais altos, embora bem

menores, para os títulos e valores mobiliários, que oscila entre 13% e 19%, e para as

operações de crédito, em tomo de 20% ao longo do período.

A evolução da utilização dós insumos trabalho e capital pelos bancos privados da

amostra confirma a trajetória do ajuste do sistema bancárío como um todo comentada no

capítulo 3. As tabelas 4 e 5 daquele capítulo mostraram que o ajuste fisico do sistema

bancário iniciou-se apenas a partir do final de 1995, com a redução mais acentuada do

número de agências e de instituições em funcionamento. Esse comportamento também é

verificado observando-se as médias das variáveis capital e trabalho. Ambas

apresentaram maiores reduções entre dez/95 e dez/96, seguidas por novas reduções até

dez/97, e de maior estabilidade no período final, principalmente da variável trabalho. Os

dados indicam que o ajuste fisico continua, embora em menor escala, e que o ajuste do

insumo trabalho parece ter chegado ao limite, após a redução, pelos bancos da amostra,

de aproximadamente 10 mil postos de trabalho entre dez/94 e dez/99. Um fato

importante a ser salientado é a alta correlação (0,95) entre o total dos valores do capital

utilizado pelos bancos da amostra e o número de agências do sistema financeiro
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apresentado na tabela 4. Isto indica a adequação da variável contábil capital em refletir a

situação real do capital físico utilizado pelos bancos.

As variáveis depósitos remunerados e fundos captados são as principais formas de

captação de recursos pelos bancos, representando, assim, a 'matéria-prima' que,

transformada pelo 'processo de produção' com a utilização de capital e trabalho, se

converte nos produtos oferecidos aos clientes. Verifica-se, pela observação da

participação da média destes insumos na média do ativo, que houve uma forte

substitutibilidade entre estas duas formas de captação. Sempre que uma cresceu sua

participação, a outra diminuiu. A opção por determinado tipo de captação, a cada

momento, dependeu das condições macroeconômicas e da estratégia do banco quanto às

suas aplicações. A política de compulsórios parece ter afetado também as captações por

meio de depósitos remunerados, desestimulando-as e favorecendo em termos relativos a

captação por meio dos fundos captados no período inicial até dez/96.

A provisão para CL exibe o comportamento esperado a partir do que foi observado para

todo o sistema. bancário no capítulo 3. Confirma-se, para os bancos da amostra, o

acentuado crescimento da inadimplência no período seguinte à expansão do crédito

ocorrida no segundo semestre de 1994 e primeiro semestre de 1995. De fato, a média das

provisões saltou de R$ 32,7 milhões para R$ 78,5 milhões entre dez/94 e dez/95. O

comportamento dessa variável no restante do período foi influenciado pelas oscilações

das taxas de juros e do nível de atividade econômica que se seguiram às crises asiática e

da Rússia em 1997 e 1998, respectivamente.

Os dados coletados para os cinco insumos também apresentaram grande dispersão,

repetindo o comportamento observado em relação aos produtos. Novamente os valores

máximos das variáveis têm participação relativamente elevada nos totais de cada

variável, indicando que também existe concentração em algumas instituições para os

valores dos insumos.
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Tabela 9 - Estatísticas dos Insumos
N° de empregados

Trabalho 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Média 3.384,85 3.682,02 3.454,00 3.246,05 3.186,20 3.228,47
Mediana 210,50 249,00 294,00 264,00 243,00 217,00
Desvio Padrão 9.871,33 10.249,57 9.027,71 8.239,83 8.557,87 8.841,03
Máximo 60.708,00 56.291,00 49.825,00 46.423,00 51.896,00 53.276,00
Mínimo 8,00 8,00 8,00 7,00 3,00 2,00
Total 203.091,00 220.921,00 207.240,00 194.763,00 191.172,OO 193.708,00

R$ milhões"
Capital 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Média 111,04 116,09 96,60 74,14 69,15 64,74
Mediana 11,10 11,30 10,10 10,40 9,55 8,30
Desvio Padrão 354,53 356,32 293,56 208,05 198,95 178,29
Máximo 2.143,05 2.175,52 l.820,54 1.381,40 1.309,43 1.180,14
Mínimo 0,13 0,11 0,08 0,08 0,08 0,06
Total 6.662,48 6.965,66 5.795,94 4.448,33 4.149,01 3.884,30
%noativo 3,54 2,89 2,09 1,37 1,26 1,19

R$ milhões/!
Depósitos Rem. 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Média 1.379,77 1.549,68 1.524,02 1.772,59 2.030,37 1.773,00
Mediana 220,85 400,73 360,73 449,95 547,41 385,00
Desvio Padrão 2.676,24 3.173,52 2.949,32 3.584,76 4.512,74 3.988,16
Máximo 13.475,98 17.027,43 16.008,88 18.813,52 24.070,28 23.243,20
Mínimo 2,50 0,33 5,57 4,05 2,20 1,39
Total 82.786,43 92.980,84 91.441,16 106.355,69 121.821,99 106.380,18
% no ativo 43,94 3e,55 32,92 32,68 37,07 32,69

R$ milhões/!
Fundos 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ca tados
Média 714,17 1.349,87 1.967,75 2.280,01 1.810,68 1.963,62
Mediana 268,77 442,96 885,74 861,52 784,79 696,87
Desvio Padrão 1.149,73 2.276,09 3.071,16 3.459,29 2.933,12 3.121,30
Máximo 4.717,26 11.158,91 15.982,42 15.532,13 15.652,23 14.413,76
Mínimo 0,13 0,60 3,07 5,94 5,79 6,85
Total 42.850,45 80.992,16 118.064,98 136.800,65 108.640,81 117.817,25
%noativo 22,74 33,58 42,50 42,04 33,06 36,20

R$ milhões"
Provisão p/ CL 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Média 32,73 78,51 70,16 81,48 99,90 97,16
Mediana 6,30 19,69 17,18 22,54 25,04 20,90
Desvio Padrão 89,36 177,37 137,42 142,70 201,37 209,11
Máximo 594,89 995,34 618,26 544,90 1.006,49 1.001,27
Mínimo 0,06 0,12 0,16 0,22 0,06 0,02
Total 1.963,98 4.710,41 4.209,57 4.888,58 5.993,94 5.829,67
% no ativo 1,04 1,95 1,52 1,50 1,82 1,79
Fonte: Banco Central do Brasil
/1 A preços de dez/99.
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CAPÍTULOS
"A EFICIENCIA E A PRODUTIVIDADE DOS BANCOS

BRASILEIROS NO PERÍODO 1994-1999

Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos a partir da utilização da técnica

Análise de Envoltória de Dados - DEA para estimar a fronteira eficiente e seu

deslocamento, com base nos dados da amostra de bancos privados brasileiros definida

no capítulo 4. Esses resultados consistem das medidas de eficiência (técnica e de escala)

para cada ano do período e da evolução da produtividade ao longo do período, com seus

componentes de eficiência e de mudança tecnológica':'. Fica evidente, portanto, que a

análise terá duas vertentes: uma cross-section, dos níveis de eficiência dos bancos em

cada ano; outra longitudinal, .da evolução do índice de produtividade e dos seus

componentes durante o período definido na amostra.

Na seção 5.1 são analisados, de forma agregada, tanto os resultados dos níveis médios de

eficiência ano a ano quanto a sua evolução ao longo do período. Na seção 5.2 é realizada

análise dos níveis de eficiência total relacionando-os à utilização de cada insumo e à

participação de cada produto na estrutura de produção de cada instituição, com vistas a

verificar a consistência das medidas estimadas. A seção 5.3 traz uma análise da relação

entre eficiência e tamanho dos bancos. Na seção 5.4 são discutidos os resultados dos

níveis de eficiência por tipo de propriedade do capital, nacional ou estrangeiro, buscando

verificar a relação entre eficiência e tipo de controle do capital. Finalmente, na seção 5.5

é analisada a evolução do índice de produtividade total dos fatores e dos seus

componentes.

33 Foi utilizado o software DEAP 2.1 para o cálculo das medidas de eficiência e dos índices de produtividade (ver
COELLI, 1996).
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5.1 - Análise Agregada dos Níveis de Eficiência

A tabela 10 e o gráfico 7 apresentam a evolução dos -.níveis médios de eficiência totaf",

de eficiência técnica e de eficiência de escala da amostra em cada ano. Verifica-se que

houve uma queda inicial da eficiência total logo após o início do Plano Real, entre

dez/94 e dez/95, refletindo diminuição tanto da eficiência técnica como da eficiência de

escala. Este resultado é consistente com o quadro esboçado no capítulo 3 para o sistema

bancário nesse período. Concluiu-se no capítulo 3 que os bancos retardaram os ajustes

necessários à adaptação ao novo ambiente de estabilidade monetária, aproveitando o

crescimento da demanda por crédito e, possivelmente, esperando que o plano

fracassasse, como nos casos anteriores. O grande crescimento das operações de crédito

foi seguido por elevação acentuada da inadimplência. Estes fatos indicam que os bancos

ainda não estavam devidamente preparados para atuar no novo ambiente e isto se refletiu

numa queda da eficiência das instituições.

Tabela 10

Eficiência Bancária"

Eficiência Total Eficiência Técnica

1994 0,8776 0,9353

1995 0,8375 0,9141

1996 0,8773 0,9599

1997 0,8856 0,9687

1998 0,8651 0,9525

1999 0,8681 0,9413

Eficiência de Escala

0,9342

0,9102

0,9100

0,9120

0,9033

0,9195

/Média da amostra em cada período

34 É importante mencionar que as medidas de eficência apresentadas aqui (calculadas pelo software DEAP 2.1) são o
inverso da medida de Farrel, ou seja, 1/9. Por isso que numa abordagem produto-orientada essas medidas são menores
que a unidade.
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Após O período inicial, os bancos buscaram adaptar-se à nova realidade da estabilização,

gerando efeitos positivos sobre seus níveis de eficiência, que subiram até dez/97 e

estabilizaram-se num nível um pouco mais baixo após este período. É importante

observar que a eficiência total cresceu nessa segunda fase; após a queda inicial, em

decorrência do crescimento da eficiência técnica, pois a eficiência de escala manteve-se

em patamar mais baixo durante todo o período. A elevação da eficiência técnica reflete

possivelmente os ajustes que os bancos realizaram como resposta à perda das receitas

inflacionárias', cuja existência permitia a sobrevivência de instituições com nível alto de

ineficiência.

A ausência de melhoria dos níveis médios de eficiência de escala pode estar ligada às

dificuldades enfrentadas pelos bancos, nesse período, para expandir suas operações de

crédito devido às seguidas crises externas e suas conseqüências em termos de elevações

abruptas das taxas de juros e de crescimento da inadimplência. Verifica-se, portanto, que

apesar do ajuste empreendido pelos bancos privados que propiciou melhoria nos níveis

médios de eficiência técnica, a eficiência total mantém-se no mesmo patamar do início

do Plano Real em virtude da dificuldade dos bancos em operarem na escala adequada. A
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manutenção de spreads elevados durante o período pode estar refletindo, entre outros

fatores, a ineficiência de escala dos bancos35.

As tabelas 11 a 13 contêm os coeficientes de correlação para os níveis de eficiência

total, de eficiência técnica e de eficiência de escala dos bancos da amostra entre cada um

dos anos do período analisado. De forma geral os coeficientes apresentam maiores

valores para os anos imediatamente seguintes e decrescem à medida que se afastam do

ano base. Isso mostra que há maior persistência dos níveis de eficiência no curto prazo e

que à medida que o tempo passa os níveis de eficiência de cada instituição mudam de

forma mais acentuada. Embora esse comportamento seja consistente com o que foi

observado na literatura (ver BAUER et. aI., 1998), os valores dos coeficientes de

correlação estão abaixo do esperado, indicando mudanças maiores do que as que seríam

esperadas no curto praz036. Uma possível explicação para essa ocorrência, de acordo

com GILBERT & WILSON (1998)37, são as mudanças observadas nas participações de

cada produto/insumo ao longo do período. De fato, isso aconteceu no Brasil entre 1994 e

1999, principalmente em relação aos produtos, como foi observado no capítulo 3 e como

veremos adiante. Isto quer dizer que alterações significativas na alocação da produção

bancária entre os diversos produtos podem explicar· variações não esperadas da

eficiência das instituições bancárias da amostra no período analisado.

3S Sobre os fatores que influenciam o spread bancário no Brasil ver BANCO CENTRAL DO BRASIL (1999).
36 BAUER et a\. (1998, p.\ 06) indicam a persistência dos níveis de eficiência no curto prazo como uma das condições
para se verificar a consistência das medidas de eficiência.
37 Esses autores também obse~aram grandes variações da eficiência dos bancos coreanos, embora num período mais
longo.
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Tabela 11

Coeficientes de Correlação de Pearson para os Níveis de Eficiência Total

1994

1995

1996

1,0000 0,5154

1,0000

0,0830

0,3414

1,0000

0,1330

0,2999

0,5157

1,0000

0,1070

0,1447

0,5155

0,7688

1,0000

0,1507

0,1761

0,3078

0,3185

0,3873

1,0000

1994 1995 1996 1997 1998 1999

1997

1

1998

1999

Tabela 12

Coeficientes de Correlação de Pearson para os Níveis de Eficiência Técnica

1994 1995. 1996 1997 1998 1999

199 1,0000 0,5759 0,1972 0,1855 0,1187 0,1330

1995 1,0000 0,4869 0,3539 0,2696 0,2149

1996 1,0000 0,2575 0,6675 0,5230

1997 1,0000 0,4625 0,2495

1998 1,0000 0,5679

1999 1,0000

Tabela 13

Coeficientes de Correlação de Pearson para os Níveis de Eficiência de Escala

1994 1995 1996 1997 1998 1999

1994 1,0000 0,3710 -0,0059 0,1130 0,0764 0,2015

1995 1,0000 0,1808 0,2779 0,1508 0,2631

1,0000 0,3453 0,3883 0,1454

1,0000 0,7321 0,2181

1,0000 0,2214

1,0000

A idéia por trás dessa explicação é que se os bancos são eficientes para produzir um

determinado mix de produtos, por exemplo, maiores aplicações em operações de crédito

do que em títulos e valores mobiliários, a mudança brusca nesse mix não permite a
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mesma velocidade de adaptação da estrutura do banco para produzir o novo mixo Essa

explicação parece razoável, pois é dificil supor que um banco que investiu em

determinado período na montagem de quadros e de tecnologia para a concessão de

crédito, possa repentinamente adaptar essa estrutura, sem perda de eficiência, para

aplicar preponderantemente em títulos e valores mobiliários.

Nos gráficos 8 a 10 são apresentadas as distribuições de freqüência das três medidas de

eficiência calculadas para todos os bancos no período analisado. Verifica-se que as três

distribuições apresentam caldas esquerdas estreitas, com concentração de observações

na classe superior da distribuição. Isto mostra que a maioria das instituições da amostra

está na fronteira eficiente ou próxima a ela. A tabela 14 separa, ano a ano, as instituições

que pertencem à fronteira eficiente e as que estão fora da fronteira. Contata-se que em

tomo da metade das instituições, a cada ano, localizam-se na fronteira e a outra metade

fora dela.

Gráfico 8 - Distribuição de Frequência

da Eficiência Total

Std. Dev = ,18
Mean= ,87

N = 360,00

,lO ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 1,00

Eficiência
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Gráfico 9 - Distribuição de Frequência

da Eficiência Técnica

Std. Dev = ,13

Mean = ,95

N = 360,00

,10 ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 1,00

Eficiência

Gráfico lO - Distribuição de Frequência

da Eficiência de Escala

Std. Dev = ,13

Mean = ,91

N = 360,00

,10 ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 ,80 .90 1,00

Eficiência
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Tabela 14

Separação dos Bancos pelo Nível de Eficiência Total

N° de bancos 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Na fronteira eficiente 32 '30 29 31 31 33
Fora da fronteira eficiente 28 30 31 29 29 27
Total 60 60 60 60 60 60

5.2 - Análise dos Níveis de Eficiência por Produtos e Insumos

Nesta seção seguir-se-á a abordagem de BARR et aI. (1999) de analisar os resultados

dos níveis de eficiência relacionando-os à utilização de cada insumo e à participação de

cada produto na estrutura de produção de cada instituição. Estes autores utilizaram DEA

para medir a eficiência produtiva de bancos comerciais americanos no período de 1984 a

1998. Após calcular os níveis de eficiência em cada ano, os autores separaram a amostra

de bancos em quartis por níveis de eficiência e calcularam as médias dos valores dos

insumos e produtos." por quartil. O objetivo foi testar a hipótese de que instituições mais

eficientes diferiam significativamente de instituições menos eficientes, exibindo perfis

diversos em relação à utilização dos produtos e insumos. Os autores utilizaram, além dos

níveis de insumos e produtos, alguns indicadores de performance para testar estas

diferenças.

Apesar dos insumos e produtos utilizados por esses autores não coincidirem exatamente

com os utilizados neste trabalho, pois eles utilizaram itens de receitas e despesas junto

com contas patrimoniais, algumas dessas contas patrimoniais são semelhantes às

utilizadas aqui. Especificamente, dois insumos e um produto têm definições próximas às

deste trabalho. São eles: ativos fixos, que se assemelha ao que foi considerado como

insumo capital; fundos adquiridos (purchased funds), que agrega o que se considerou

38 Na verdade, para controlar os efeitos de diferentes tamanhos dos bancos, foram utilizadas as participações dos
insumos e produtos nos ativos das instituições.
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aqui como depósitos remunerados e fundos captados; e ativos rentáveis iearning assets),

que é semelhante à soma de operações de crédito e títulos e valores mobiliários.

Para esses dois insumos e esse produto, os autores definiram antecipadamente algumas

diferenças de perfil entre bancos mais e menos eficientes, que foram testadas como

hipóteses. Eles esperavam que instituições mais eficientes tivessem, em média,

participações menores de ativos fixos (capital) e de fundos adquiridos (depósitos

remunerados e fundos captados) e participações maiores de ativos rentáveis (operações

de crédito e títulos e valores mobiliários) nos totais dos seus ativos. Entretanto, ao

utilizarem a participação dos empréstimos no ativo total como indicador de

performance, esses autores esperavam que os bancos menos eficientes apresentassem

maiores valores para essa relação. Segundo eles, se um maior valor dessa participação

estava relacionado à disposição dos bancos para assumirem mais riscos e se os bancos

menos eficientes apresentaram maiores valores dessa participação, então os bancos

menos eficientes são menos avessos a riscos do que os bancos eficientes. O estudo

mostrou que os bancos exibiram o comportamento esperado tanto para os insumos

quanto para o produto. Os autores também testaram a hipótese de diferença de médias

entre os quartis dos bancos mais e menos eficientes a cada ano, conseguindo rejeitar a

hipótese de igualdade das médias com nível de significância de 1%.

Parecem óbvias as hipóteses sobre as diferenças de perfil de insumos e produtos entre

bancos eficientes e ineficientes, ou seja, de que os bancos mais eficientes devem utilizar

menor quantidade proporcional de insumos e produzir maior quantidade proporcional de

produtos. Contudo, a confirmação de que isso é verdadeiro a partir das medidas de

eficiência calculadas toma-se uma forma importante de checagem da consistência dessas

medidas.

Como se verificou anteriormente (ver tabela 14), no nosso estudo a amostra dividiu-se

quase que meio a meio, ano a ano, entre instituições que se localizavam na fronteira

eficiente e instituições fora da fronteira. Assim, diferentemente de BARR et al. (1999),

que utilizou os quartis dos níveis de eficiência, optou-se por realizar a análise dividindo
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a amostra a cada ano entre as instituições eficientes (representadas nos gráficos pelo

nome do insumo ou produto seguidos por "efic") e as instituições que apresentam algum

grau de ineficiência'? (representadas nos gráficos pelo nome do insumo ou produto

seguidos por "inef"). Foram calculadas as médias das participações de cada insumo ou

produto desses dois grupos em alguma variável (na maioria dos casos o ativo), com o

objetivo de controlar os efeitos de tamanho das instituições, e foram realizados testes de

hipótese das diferenças das médias para verificar se essas diferenças são estatisticamente

significantes. Dessa forma, poderá ficar mais claro como os perfis de produtos e insumos

diferenciam-se entre instituições eficientes e não. eficientes.

Nos gráficos 11 e 12 são apresentadas as evoluções das médias das participações dos

produtos títulos e valores mobiliários (TVM) e operações de crédito (OC) nos ativos das

instituições bancárias, separadas entre eficientes e ineficientes4o• Nota-se que os dois

insumos exibem o comportamento esperado por BARR et al. (1999) para os ativos

rentáveis. De fato, em todos os anos do período analisado, as instituições mais eficientes

apresentaram maiores médias das participações tanto de TVM quanto de OC nos ativos.

Assumindo que os ativos rentáveis representam a soma desses dois produtos, então os

bancos da amostra confirmam o comportamento esperado desse item.

39 Foram utilizados os níveis de eficiência total para separar os dois grupos.
40 O termo ineficiente é usado aqui num sentido relativo e não absoluto. São as instituições que apresentam algum
grau de ineficiência, o qual pode ser muito pequeno.
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Gráfico 11
Títulos e Valores Mobiliários (TVM)
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Gráfico 12
Operações de Crédito (OC)
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No que se refere às médias das participações das operações de crédito no ativo, verifica-

se perfil contrário ao observado por BARR et aI. (1999), ou seja, os bancos mais

eficientes são os que apresentam médias das participações mais elevadas durante todo o

período. Entretanto, é importante fazer duas considerações sobre esse resultado.

Primeiro, BARR et aI. (1999) não utilizaram a provisão para créditos em liquidação

como insumo, portanto eles não levaram em conta a questão do risco durante o cálculo
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das medidas de eficiência. Segundo, é discutível a relação, assumida pelos autores, entre

aversão ao risco e participação dos empréstimos no ativo da instituição. A maior

participação das operações de crédito no ativo não significa, necessariamente, que as

instituições sejam menos avessas ao risco. O que pode acontecer é que essas instituições

podem ter melhor tecnologia de concessão de crédito e acesso a clientes de melhor

qualidade, permitindo uma maior participação de operações de crédito no ativo sem que

isso signifique maior disposição a expor-se a risco adicionais.

Ainda analisando os gráficos 11 e 12 observa-se uma tendência à mudança de perfil na

produção desses dois produtos tanto nas instituições eficientes quanto nas ineficientes,

confirmando a observação realizada na seção anterior a respeito das mudanças ocorridas

nas participações dos produtos ao longo do período de análise. É importante lembrar que

as instituições que compõem os dois grupos a cada ano não são necessariamente as

mesmas. Assim, bancos que tinham melhor tecnologia de crédito provavelmente foram

mais eficientes no início do Plano Real, pois puderam beneficiar-se do grande

crescimento .da demanda por essas operações. Na medida em que as crises externas

geraram maior instabilidade macroeconômica e com a elevação da inadimplência, os

bancos redirecionaram suas aplicações para títulos e valores mobiliários para evitar

perdas e diminuir os riscos decorrentes da variabilidade das taxas de juros. Neste caso,

as instituições com melhor tecnologia nesse tipo de produto devem ter sido as mais

eficientes. É claro que existem instituições que se mantiveram eficientes durante todo o

período, revelando uma capacidade maior de adaptação a novos cenários devido,

possivelmente, à diversificação da sua linha de produtos ou à flexibilidade de sua

estrutura.

O gráfico 13 mostra a média das participações de depósitos à vista nos ativos das

instituições eficientes e ineficientes. Esse gráfico revela que as instituições mais

eficientes, com exceção de 1996, apresentaram maiores médias das participações de

depósitos à vista no ativo. Este fato pode refletir dois aspectos diferentes dos depósitos à

vista. Primeiro, considerando os depósitos à vista como produto, ou seja, como proxy de

uma série de serviços ofertados ao cliente, a sua maior participação no ativo das
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instituições eficientes indica que estas instituições são capazes de oferecer uma gama de
~ 1 I ~

serviços maior do que as ineficientes. Segundo, os depósitos à vista são a fonte de
, , -" . '!". a- ~ • •

captação de recursos mais barata para.os bancos e' o gráfico 13 'mostra que os bancos
I ..' ._ .....".

eficientes tiveram 'maior acesso a essa fo~te de captação.

Gráfico 13
Depés itos à Vista (DEPV)
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As médias das participações dó insumo capital nos ativos das instituições ,bancárias

eficientes e ineficientes. da amostra estão representadas no gráfico 14. Neste caso, as.
médias dos bancos eficien:~ese ineficientes não confirma~ o comportamento esperado

por BARR et aI. de que os banc~s mais eficientes apresentariam m~dias menores das.. ,
participações desse insumo. Os dois grupos apresentaram tendência decrescente nas

, médias, mas os bancos eficientes mantiveram-se com médias mais elevadas em quase

t~d~'o'perí~do, com exceção de 1996. Este comportamento pode i~dicar; po; u~ lado,

~ . que a estrutura de agências existe~t~no .péríodo ~riteriorao Plano}teal ainda ~ritin~ou
. .

importànte "para alcançar os melhores níveis de eficiência no período inicia! de
,

estabilização, até que os bancos investissem de forma mais intensa na .mudança

estrutural, com' ênfase' na abertura de Postos de Atendimento Eletrônico (PAE) ,e '
I .',
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fechamento de agências e Postos de AtendimentoBancáriofl'Als)", e por outro lado,
.' • - I

. que os bancos .ainda estão 'buscarid6 quál o nívei 5HiTIô 'para a sua .estrutura física .'

Gráfico 14
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A ponderação do insumo t~abalho será. realizada deforma diferenciada, pois não faz
. .

sentido calcular a participação do número de empregados no' ativo. Neste caso, a

ponderação foi re'alizadapela quantidade de dependências da instituição bancária.
: . . ,

Calcularam-se .as médias de número de funcionários por dependência para os bancos

.eficientes .e ineficientes .. Éimportante· mencionar que essa ·r:elação é-utilizada por

BAÚER et aI. (1998,p, 108-109) como uma das formas de checagem da consistência
.' .' .

das 'medidasde eficiência estimadas por técnicas. que utilizam fronteiras eficientes.

Espera-se que exista uma relação negativa entre eficiência e número de funcionários por
:.. ~.- -'.', ~

dependência -.A existência dessa relação é um indicativo de consistência das medidas de

'eficiência estimadas.

-.No gráfico 15 existem três ·linhas: duas representam as médias' 40 numero de

empregados por grupo de bancos eficientes e ineficientes; e a outra representa a.média

41 Vér tabela 4 nocapítulo 3.
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dos níveis de eficiência dos bancos ineficientes. Analisando-se apenas as médias dos

números de empregado por dependência dos bancos eficientes e ineficientes, não foi

possível concluir que existe uma relação entre número de empregados por dependência e

nível de eficiência dos bancos, pois em três anos os bancos eficientes apresentaram

médias maiores do que as dos bancos ineficientes e vice-versa. Entretanto, quando

adicionamos ao gráfico a média dos níveis de eficiência dos bancos ineficientes, é

possível observar que há uma clara relação inversa entre os níveis médios de eficiência

em cada ano e a média do número de empregados por dependência. Com exceção do ano

de 1998, as duas médias apresentaram comportamento inverso, resultando num

coeficiente de correlação de -0,82.

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Gráfico 15
Número de Empregados por Dependência
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Os gráficos 16 e 17 mostram as médias das participações dos insumos depósitos

remunerados e fundos captados nos ativos dos bancos eficientes e ineficientes. A soma

desses dois insumos assemelha-se ao que BARR et aI. (1999) considerou como fundos

adquiridos. As médias das participações dos bancos eficientes e ineficientes

comportaram-se da forma esperada, mas exibindo diferenças pequenas entre os grupos.
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as médias para cima. Para avaliarmos o comportamento dessas médias sem a influência

dos outliers, decidimos estabelecer um valor de corte para a participação da PCL nos

ativos dos bancos, a partir do qual essas participações seriam consideradas anormais e

retiradas do cálculo das médias. Estabeleceu-se o valor de 10% (0,10) como ponto de

corte42
.

Gráfico 18
Provisão p/ CL (PCL)
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Depois de retirados os valores considerados anormais, foram calculadas novamente as

médias que estão apresentadas no gráfico 19. Verifica-se que com a supressão dos

valores considerados anormais, as médias das participações de PCL apresentaram, a

partir de 1996, o comportamento esperado, ou seja, bancos eficientes com médias

menores das participações de PCL do que as dos bancos não eficientes. No período

inicial do Plano Real, quando houve grande crescimento da inadimplência, as médias

foram praticamente iguais entre os dois grupos, indicando que este foi um fenômeno que

atingiu todos os bancos independente do seu grau de eficiência. Porém, no momento

seguinte, parece que os bancos mais eficientes foram os que mais aprenderam com a

42 Este valor baseou-se no exame dos gráficos boxplot, mas foi estabelecido discricionariamente. Com base neste
valor, foram suprimidas dos cálculos uma observação em 1994, três observações em 1995, 1996, 1998 e 1999, e cinco
observações em 1997.
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experiência negativa anterior, talvez investindo mais em métodos de controle de risco de

. crédito.

'.
Gráfico 19
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Foram realizados testes t para as diferenças de médias a c'ada!ano entre os grupos de

bancos eficientes e ineficientes". Na maioria. dos casos~;:O~..~~i'possível rejeitar a

hipótese de igu~lda~e entre as. médias dos dois grup~~. f:~~e resultado não é

surpreendente, pOIS diferentemente de BARR et al.: (1999Hque. st?parou a amostra em

qua~iS e testou a diferença' das médias entre os quartis '~xt;~~i~,,t~ste trabalho a
" ' t. t-

1
4, ~~J' ~u..i

amostra foi separada entre instituições eficientes e instituições nãd'éficientes, sendo que
. "!' •

muita~ instituições hão eficientes, como é possível observar por ~~io da distribuição de
~~ • • l"j:-" . " ~

freqüência da eficiência total (gráfico 8), estão próximas da fronteira eficiente. Assim,. "

não se esperava que as diferenças de perfil entreasinstituições eficientes e ineficientes
. • if • • ~

fossem tão marcantes (com significância estatísticá) quanto no estudo de BARR et aI.'.. ...'
(1999). Porém, isto não.diminui a importância da análise, pois seobservou que os perfis

de insumos ~ produtos, com exceção do. insumo capital, são aqueles esperados para

43 .Os resultados dos testes t estão e~postos no Anexo 11.
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instituições eficientes e não eficientes. A confirmação do comportamento esperado pode

ser considerada uma indicação da consistência das medidas de eficiência calculadas.

5.3 - Análise dos Níveis 'de Eficiência por Tamanho

Nesta seção, busca-se analisar se há alguma relação entre tamanho dos bancos e seus

níveis de eficiência. Para isso, os bancos são classificados em quatro grupos de acordo

com o tamanho de seu ativo a cada ano. Como todos os dados contábeis foram

corrigidos pela inflação, foram mantidas as mesmas classes de tamanho de ativo durante

todo o período, com os bancos mudando de classe de acordo com a evolução do seu

ativo no período. O intuito é verificar se os bancos pertencentes a uma determinada

classe apresentaram níveis de eficiência diferentes dos das outras classes. As classes por

tamanho de ativo, o nome e o número de bancos em cada uma delas a cada ano estão

apresentados na tabela 15.

Tabela 15

Número de Bancos por Tamanho do Ativo

Tamanho do Ativo Nome 1994 1995 1996 1997 1998 1999
maior que R$ 10 bilhões Megabancos 5 5 6 9 9 10
maior que R$ 2 bilhões até R$ 10 bilhões Bancos Grandes 13 17 20 17 20 15
maior que R$ 500 milhões até R$ 2 bilhões Bancos Médios 19 17 16 17 11 16
menor ou igual a R$ 500 milhões Bancos Pequenos 23 21 18 17 20 19
Total 60 60 60 60 60 60
Fonte: Banco Central do Brasil

1I Posição de dezembro de cada ano

12 A preços de dezl99

Verifica-se que a única classe que exibiu crescimento no número de bancos sem

reversões durante todo o período foi a dos megabancos, que aumentou de 5 bancos em

dez/94 para 10 em dez/99. O crescimento do número de bancos nessa classe está de
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acordo com o crescimento dos valores médios dos produtos e insumos, comentados no

capítulo 4, e com o valor médio do ativo total ajustado da amostra, exibido na tabela 16

a seguir. Nota-se que o valor médio do ativo total aj~stado cresce até 1997 e depois se

estabiliza, em linha com o crescimento do número de megabancos.

Tabela 16

Estatísticas de Ativo Total Ajustado

R$ milhões"

Ativo Total Ajust. 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Média 3.140,39 4.019,84 4.629,86 5.423,39 5.477,05 5.424,03

Mediana 1.359,71 1.314,60 1.613,31 1.703,13 1.806,00 1.664,50

Desvio Padrão 5.772,67 7.665,45 8.208,53 9.489,69 10.280,19 9.921,44

Máximo 30.140,30 41.215,36 44.819,59 50.801,96 57.680,64 54.741,56

Mínimo 21,51 23,59 36,85 47,70 62,88 40,21

Total 188.423,27 241.190,11 277.791,43 325.403,49 328.623,18 325.442,10

Fonte: Banco Central do Brasil

/ I A preços de dez/99

A tabela 17 e o gráfico 20 mostram a evolução das médias da eficiência técnica por

tamanho de bancos no período de 1994 a 1999. É interessante observar inicialmente que,

apesar da variabilidade dos níveis de eficiência médios, as duas classes que se mantêm

mais próximas da fronteira eficiente durante o período analisado são a dos megabancos e

a dos bancos pequenos, definindo uma estrutura em U para os níveis de eficiência

técnica por tamanho de banco. Apenas em 1994 os bancos pequenos apresentaram o

mais baixo nível de eficiência técnica entre as classes. Porém, logo no ano seguinte, essa

classe de bancos já ficou na segunda posição em eficiência técnica.

Outro ponto que vale ressaltar diz respeito aos níveis de eficiência técnica observados no

início do Plano Real, quando os megabancos estavam na fronteira eficiente e os bancos

pequenos apresentavam os menores níveis médios de eficiência técnica. Este fato está de

acordo com o comportamento da média das participações do insumo capital nos bancos

eficientes no início do Plano Real, observado na seção anterior: nos dois primeiros anos,
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os bancos eficientes exibiram médias das participações do capital no ativo superiores aos

dos bancos ineficientes, indicando' que a' es~túra 'dé agências anterior ao Plano Real

pode ainda ter sido importante para atingir níveis d~ eficiência elevados no seu início.

De fato, os maiores bancos 'privados por ativo daamostra, ou seja, os grandes bancos de,

varejo, com maior rede agências, pertenciam à fronteira eficiente neste período.

Tabela 17

Eficiência Técnica'i por Tamanho de Banco

Tamanho doAtivo717~ 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Megabancos 1,0000 1,0000 0,9612 0,9618 0,9971 0;9823

Bancos' Grandes 0,9382 0,8891 0,9237 0,9698 0,8999 0,9583

Bancos Médios 0,9507 0,8731 0,9618 0,9441 0,9467 0,8577

Bancos Pequenos' 0,9069 0,9470 0;9981 0,9958 0,9881 0,9768

/IMédia da classe em cada período

'/2 Posição de dezembro de cada ano

/3 Apreços de dez/99

Gráfico 20
Eficiência Técnica por Tamanho, de Bancoll '
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,_Megabancos' ~ Bancos Grandes -+- Bancos Médios ~ Bancos Pequenos
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Três hipótesesexplicativas para a estrutura em U e pata a rápida mudança dos níveis de
- . . '... .

eficiência técnica dos bancos pequenos no início do Plano Real são as seguintes: 1) a

maior flexibilidade dos bancos pequenos, decorrente de sua menor estrutura fisica,
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facilitou os processos de reestruturação e a identificação de nichos nos quais pudessem

se concentrar; 2) os bancos de tamanho intermediário (grandes e médios) não obtiveram

a mesma eficiência dos bancos pequenos porque tiveram maior dificuldade de encontrar

nichos específicos e não conseguiram atingir o mesmo patamar de eficiência dos bancos

grandes porque não tinham a estrutura e o know-how necessários para atuar como

grandes bancos de varejo; 3) os megabancos, por terem estruturas com maior

capilaridade, puderam realizar captações a custo mais baixo (depósitos remunerados de

varejo pagam taxas de juros mais baixas do que os do segmento de atacado) do que as

outras classes de bancos, com reflexos no valor dos insumos utilizados por estes bancos.

As médias da eficiência de escala por tamanho de bancos, no período de 1994 a 1999,

estão expostas na tabela 18 e no gráfico 21. Neste caso, diferentemente da eficiência

técnica, houve clara superioridade dos bancos das duas classes de menor tamanho sobre

a dos megabancos e dos bancos grandes, ou seja, bancos menores exibiram maior

eficiência de escala do que os bancos maiores. Isto mostra que os bancos maiores ainda

não estavam funcionando na escala adequada para atingir a fronteira eficiente. O quadro

macroeconômico após o Plano Real pode ser apontado como um dos -fatores que

influenciaram negativamente os bancos, impedindo estes de atuarem numa escala mais

eficiente. Como já foi comentado na seção ariterior, a instabilidade-decorrente dos vários

choques externos levou os bancos a redirecionarem as suas aplicações, diminuindo

proporcionalmente a carteira de crédito e aumentado os recursos aplicados em títulos e

valores mobiliários. Este redirecionamento pode ter gerado ineficiências de escala em

bancos que tinham grandes estruturas responsáveis pela concessão de crédito, os quais

provavelmente pertenciam às duas classes que apresentaram níveis de eficiência mais

baixos. Na tabela 18, verifica-se que a eficiência média de escala dos megabancos e dos

bancos grandes caiu no mesmo período em que houve diminuição da participação das

operações de crédito no ativo dos bancos (ver tabela 8 no capítulo 4).
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Tabela 18

Eficiência de Escala'l por Tamanho de Banco

Tamanho do Ativo'2 73 . 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Megabancos 0,9254 0;9058 0,8134 0,8607 0,9090 0,8807

.Bancos Grandes 0,9105 0,7837 0,8707 0,8607 0,8482 0,8914

Bancos Médios 0,9293 0,9558 0,9561 0,9461 0,9601 0,9219

Bancos Pequenos 0,9535 0,9768 0,9450 0,9562 0,9246 0,9602

/I Média da classe em cada período

/2 Posição de dezembro de cada ano

/3 A preços de.dezl99

Gráfico 21
Eficiência de Escala por Tamanho de Banco'l
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Adicionalmente, a existência de maior ineficiência de escala nos megabancos e bancos

grandes pode ter afetado os níveis de spread bancário cobrados por estas instituições,

mantendo-os em patamares mais elevados do que os que seriam alcançados se estes

bancos trabalhassem numa escala mais adequada para a diluição dos seus custos. É

importante mencionar que, segundo Banco Central do Brasil (1999, p.7), as despesas

administrativas são o segundo item mais importante na composição do spread bancário,

superadas apenas pela inadimplência. Assim, pode-se dizer que o crescimento

consistente do mercado de crédito no Brasil é um fator importante para se alcançar
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maiores níveis de eficiência de escala com possíveis efeitos de redução no spread

bancário.

A tabela 19 e o gráfico 22 trazem as médias da eficiência total por tamanho de bancos.

As classes dos megabancos e dos bancos grandes apresentaram as maiores variações das

médias da eficiência total no período. Isto pode ser reflexo da maior necessidade de

ajustes desse grupo de bancos para se adaptar ao novo ambiente após o Plano Real. Os

bancos grandes são os que apresentam, em média, os menores índices de eficiência

durante todo o período em decorrência de seu pior desempenho relativo tanto em termos

técnicos como em termos de escala.

Tabela 19

Eficiência Total!! por Tamanho de Banco

Tamanho do Ativo7273 1994 1995 1996 1997 1998 1999

___Megabancos 0,9254 0,9058 0,7777 0,8321 0,9067 0,868.1

Bancos Grandes 0,8579 0,7024 0,8139 0,8386 0,7714 0,8585

Bancos Médios 0,8859 0,8391 0,9199 0,8946 0,9129 0,7843

Bancos Pequenos 0,8715 0,9294 0,9432 0,9521 0,9138 0,9462 .

1I Média da classe em cada período

12 Posição de dezembro de cada ano

13 A preços de dez/99
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1994 1995 1996 1997 1998 1999

Gráfico 22
Eficiência Total por Tamanho de Banco/l

____ Megabancos Bancos Grandes -*- Bancos Médios --M- Bancos Pequenos

11 Média da classe em cada período

Todos os resultados dos níveis de eficiência por tamanho são consistentes com os

estimados por NAKANE (1999, p.18-19). Esse autor realizou estudo da eficiência do

sistema bancário brasileiro no período 1990-1997, utilizando métodos econométricos

para estimar uma fronteira eficiente com base em uma função de custo total. O

comportamento das médias dos níveis de eficiência por classe de tamanho do ativo foi

bastante semelhante ao verificado aqui neste estudo. A eficiência de escala declinava

continuamente à medida que o tamanho do banco crescia e a eficiência técnica (o autor

chamou de X-efficiency) apresentava um .formato em U, com os maiores níveis de

eficiência sendo verificados nas classes dos maiores e dos menores bancos.

5.4 - Análise dos Níveis de Eficiência por Propriedade do Capital

A relação entre a propriedade do capital, nacional ou estrangeiro, e os níveis de

eficiência dos bancos será analisada nesta seção. Para isso, dividimos os bancos da

amostra, ano a ano, em três grupos, de acordo com a origem do capital: 1) privado

nacional, cujo capital. é totalmente pertencente a proprietários nacionais; 2) privado

nacional com participação estrangeira, cuja parcela do capital que exerce o controle é
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nacional, mas existe alguma participação minoritária estrangeira; 3) controle estrangeiro,

em que o capital controlador é estrangeiro mas pode haver ou não participação

minoritária nacional.

A tabela 20 exibe a evolução do número de bancos em cada grupo no período 1994-

1999. Os dados da tabela mostram que os bancos da amostra seguem a mesma tendência

observada no capítulo 3 (tabela 6) para todo o sistema bancário. Os bancos com controle

estrangeiro aumentaram significativamente a sua participação no número de bancos da

amostra, de 28%, em 1994, para 43%, em 1999. Além disso, o grupo que perdeu maior

participação foi o dos bancos privados nacionais com participação estrangeira, refletindo

a mudança de estratégia do capital estrangeiro no sistema financeiro nacional no sentido

de maior envolvimento com a administração das. instituições onde realizaram

investimentos.

Tabela 20

Número d~ Bancos por Tipo de Controle do Capital"

Tipo d~ Controle do Capital 1994 . 1995 1996 1997 1998 1999
Privado Nacional 34 36 36 33 30 30
Privado Nacional cf Participação Estrangeira 9 7 7 8 7 4
Controle Estrangeiro 17 17 17 19 23 26
Total 60 60 60 60 60 60

Fonte: Banco Central do Brasil

/I Posição de dezembro de cada ano

Iniciando-se a análise pelos níveis de eficiência total contidos na tabela 21 e no gráfico

23, contatam-se grandes diferenças entre as eficiências médias dos bancos nacionais e

estrangeiros nos dois primeiros anos do Plano Real. Além disso, com exceção de 1999, o

grupo dos bancos privados nacionais foi sempre mais eficiente que o dos bancos com

controle estrangeiro. Foi realizado teste t para testar a igualdade entre médias da

eficiência total dos bancos privados nacionais e dos bancos com controle estrangeiro,
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cujos resultados estão na tabela 22. A hipótese de igualdade entre médias foi rejeitada

em três anos, 1994, 1995 e 1998, com nível de significância de 5% bicaudal.

Tabela 21

Eficiência Total/l por Tipo de Controle do Capital

Tipo de Controle do Capital 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Privado Nacional 0,9174 0,8863 0,9009 0,8899 0,9236 0,8633

Privado Nac. cf Partic. Estrang. 0;9151 0,9243 0,9071 0,8814 0,7811 0,8123

Controle Estrangeiro 0,7783 0,6984 0,8152 0,8800 0,8143 0,8821

11Média da classe em cada período

/2 Posição de dezembro de cada ano

Tabela 22

Teste t de Igualdade de Médias da Eficiência Total

entre Privados Nacionais e Controle Estrangeiro

Sigo (bicaudal)

1994 2,1003 0,0473

1995 2,5376 0,0190

1996 1,5198 0,1423

1997 0,1919 0,8489

1998 2,2292 0,0308

1999 -0,3699 0,7129
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Gráfico 23
Eficiência Tótal por Tipo de Co~trolé de Capital"
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As evidências encontradas de níveis de eficiência mais elevados dos bancos nacionais

em relação aos bancos estrangeiros são consistentes com os resultados do estudo de DE

YOUNG & NOLLE (1996) para uma amostra de bancos nos Estados Unidos. Utilizando
. . ..

uma função d~ lucros, esses autores estimaram a eficiência de bancos de capital
. .

americano e de bancos estrangeiros no período de 1985 a 1990. Eles verificaram que os
•. • ~. I " ~ t .

bancos estràngeiros tinham menor "eficiência de lucro" do que os bancos americanos, e-.. .. -
-"", l '.

isso se devia principalmente a uma maior ineficiência "na utilização de insumos. Os

autores mostraràm-qué os bancos estrangeiros eram mais .ineficientes porque utilizavam
.' ~

uma composição de insumos diferente da dos bancosamericanos, com participação de
. '. . '. - ~ ~
'fundos adql:liri~os~ (purchased funds), que ,tinham custo mais elevado, maior do que a

verificada nas instituições americanas, e participação de core deposits menor do que

aquela obs~r:'ada para os bancos americanos. "Os dados sugerem que os bancos

estrangeiros não desenvolveram relações com clientes de varejo americanos necessárias

para' a capt~ção e manutenção de ..core deposits e, ao invés disso, fin~nciaram seu

crescimento com 'fundos adquiridos' de custo mais elevado." (DE YOUNG & NOLLE,
'. • • t ,

1996, p. 634, trad. pelo autor) Segundo, os autores, esses resultadosestavam de acordo.' ' .

com a hipótese de qu~ os bancos estrangeiros nos Estados Unidos sacrificaram
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lucratividade em troca de ganhos de fatias de mercado no final dos anos 80 e início dos

anos 90.

LEIGHTNER & LOVELL (1998) encontraram resultados parcialmente semelhantes aos

de DE YOUNG & NOLLE (1996) para os bancos na Tailândia, no período de 1989 a

1994. Eles verificaram que os pequenos bancos estrangeiros eram menos eficientes que

os grandes bancos tailandeses, mas eram mais eficientes do que os médios e pequenos

bancos tailandeses.

Os resultados encontrados por NAKANE (1999, p.9) para os níveis de eficiência por

tipo de controle do capital são semelhantes aos encontrados aqui. No período pós-real,

os bancos privados nacionais e os bancos públicos exibiram níveis médios de eficiência

total44 maiores do que os dos bancos estrangeiros. Porém, quando esse autor realizou

análise de regressão para definir os determinantes dos níveis de eficiência para o período O
•.../

como um todo (1990-1997), o resultado foi diverso. Ao controlar o efeito de outras

variáveis, os coeficientes referentes ao tipo de controle do capital mostraram que, em

relação à eficiência técnica (X-efficiency), os bancos públicos estavam em primeiro lugar

seguidos pelos estrangeiros, e em relação à eficiência de escala, os bancos estrangeiros

foram os mais eficientes no período.

As médias das participações do produto depósitos à vista e dos insumos depósitos

remunerados e fundos captados nos ativos dos bancos privados nacionais e dos bancos

estrangeiros estão expostas nos gráficos 24 a 26 a seguir'". A análise desses gráficos

mostra que os bancos estrangeiros no Brasil exibiram comportamento parecido com o

encontrado por DE YOUNG & NOLLE (1996) nos Estados Unidos. Esse grupo de

bancos apresentou menores médias de participações de depósitos à vista e depósitos

remunerados (os dois juntos estão próximos do que se pode considerar como core

44 Resultantes de níveis também mais elevados tanto de eticiência de escala quanto de eficiência técnica (X-efficiency).
45 Os gráficos mostram apenas as médias das participações dos insumos e produtos dos bancos privados nacionais,
identificados pelo nome do insumo ou produto seguido pela sigla PN, e dos bancos com controle estrangeiro,
identificados por CE.
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"

deposits) e maior média de participações de fundos captadosdo que .as dos bancos
"" '. l'

privados nacionais, Isto evidencia que, tarribém no Brasil, os bancos estrangeiros ainda

'nã~ haviam con~truído relações com '~lient~s de' varejo no mesmo ní~el dos 'banco's
. ' . . . . . f" .. ' ? '.. •. .....".

nacionais. Isto P?de representar,uma vantagem 'comparativa par~ esses últimos, pois tem
1 '

. ,'efeitos sobre o conhecimento do mercado e a oferta de serviços mais' adequados aos. , ,

clientes nacionais.
. )

.U'

0,03

(I ",~t'7,
Gráfico"24
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Quanto à maior eficiência operacional, do ponto de vista rnicroeconômico, dos bancos estrangeiros,
há diferenças importantes na institucional idade monetária e financeira em vigor nos distintos sistemas
bancários domésticos, bem como nas legislações trabalhistas e nos serviços prestados pelos bancos à
população, as quais se refletem nas estruturas de custo das instituições. Apenas a título de exemplo,
cabe mencionar que, ao contrário do que se verifica no Brasil, em diversos países desenvolvidos a
população não utiliza os serviços da rede bancária para efetuar pagamentos de impostos e de contas
de serviços básicos, tais como luz, telefone, gás e água. Essas diferenças sugerem que as estruturas de
custo não são facilmente transportáveis de um país a outro. (FREITAS, 1999, p.136)

A análise dos níveis médios de eficiência técnica e de eficiência de escala por tipo de

controle do capital (tabelas 23 e 24 e gráficos 27 e 28) confirma a superioridade dos

bancos privados nacionais em relação aos bancos com controle estrangeiro, embora no

que se refere à eficiência técnica, os bancos estrangeiros apresentaram níveis médios um

pouco mais elevados do que os dos bancos privados nacionais nos dois últimos anos do

período analisado. É interessante observar que os bancos privados nacionais com

participação estrangeira apresentaram níveis médios de eficiência de escala sempre

decrescentes ao longo do período. Como esse grupo de bancos foi o que apresentou

maior diminuição proporcional no seu número, este fato pode indicar que as instituições

remanescentes não vinham atuando na escala adequada e, portanto, estavam mais

propensas a vender ou fundir suas atividades com outras instituições.

Tabela 23

Eficiência Técnica" por Tipo de Controle do Capital

Tipo de Controle do Capital/~ 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Privado Nacional 0,9711 0,9488 0,9653 0,9711 0,9584 0,9258

Privado Nac. cf Partic. Estrang. 0,9624 0,9824 1,0000 0,9724 0,8986 0,9455

Controle Estrangeiro 0,8494 0,8124 0,9319 0,9629 0,9610 0,9586

IIMédia da classe em cada período

/2 Posição de dezembro de cada ano

Tabela 24

Eficiência de Escala!) por Tipo de Controle do Capital

Tipo de Controle do Capital7~ 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Privado Nacional 0,9402 0,9314 0,9307 0,9155 0,9551 0,9289

Privado Nac. cf Partic. Estrang. 0,9485 0,9418 0,9071 0,9008 0,8675 0,8516

Controle Estrangeiro 0,9146 0,8524 0,8673 0,9106 0,8466 . 0,9191

IIMédia da classe em cada período

/2 Posição de dezembro de cada ano
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5.5 - Análise dos Resultados de Produtividade

Nesta seção' serão analisadas as medidas de produtividade total dos fatores calculadas

com a utilização do índice de Malmquist, conforme definido no capítulo 2. Esse índice

permite decompor a variação da produtividade em duas partes:' mudanças nos níveis de

eficiência e mudanças na tecnologia" utilizada pelas unidades produtivas. Além disso,

como foi visto anteriormente, quando a hipótese de retornos variáveis de escala é

adotada, é possível também decompor a variação da eficiência total em um componente

de eficiência técnica e outro de eficiência de escala. As medidas estão em forma de

índice, portanto, valores maiores que a unidade representam crescimento da medida em

questão e valores menores que a unidade, decréscimo.

As variações anuais médias das medidas de eficiência, da tecnologia e da produtividade

estão expostas na tabela 25. As variações observadas na eficiência total, na eficiência

técnica e na eficiência de escala reproduzem a evolução dos níveis médios de eficiência

já comentados na seção 5.1. Observou-se que após queda inicial nos três conceitos de

eficiência, no período entre 1994 e 1995, a eficiência de escala estabilizou-se e a

eficiência total passou a variar seguindo o comportamento da eficiência técnica.

Tabela 25

Variação Anual de Eficiência, Tecnologia e Produtividade/1/2

1995 1996 1997 1998 1999

Eficiência Total 0,945 1,071 1,011 0,971 0,998

Eficiência Técnica 0,977 1,069 1,011 0,981 0,976

Eficiência de Escala 0,967 1,002 1,000 0,990 1,022

Tecnologia 0,770 1,134 1,198 1,190 1,049

Produtividade Total 0,728 1,215 1,211 1,156 1,046

li Variação em relação ao ano anterior

/2, Média geométrica da amostra em cada periodo

46 Tecnologia é vista aqui de forma ampla, não só como equipamentos, mas também como os métodos utilizados pelos
bancos para combinar insumos fisicos e financeiros com o objetivo de produzir um certo montante de produtos
bancários tais como empréstimos, serviços de liquidez e pagamentos, serviços de alocação de portfálio, etc. Esses
métodos envolvem diversificação de portfólio, administração de riscos, coleta e avaliação de informações econômico-
financeiras, etc.
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Comparando-se os dois componentes da medida de produtividade, verifica-se que as

maiores variações nos níveis de produtividade a cada ano foram devidas às mudanças

ocorridas na tecnologia empregada pelos bancos da.amostra. De fato, observando-se as

variações acumuladas desses mesmos componentes' na tabela 26 e no gráfico 2947,

constata-se que a eficiência total apresenta índice acumulado próximo à unidade em

1999, indicando que os níveis médios de eficiência no final do período eram

praticamente os mesmo do início do período, enquanto a tecnologia exibe crescimento

acumulado de 30,5%. Assim, a variação acumulada da produtividade ficou muito

próxima do que foi observado para a tecnologia, situando-se em 29,4%.

Tabela 26

Variação Anual Acumulada de Eficiência, Tecnologia e Produtividade (1994=1,00)'1

1995 1996 1997 1998 1999

Eficiência Total 0,945 1,013 1,024 0,994 0,992

Eficiência Técnica 0,977 1,045 1,056 1,037 1,012

Eficiência de Escala 0,967 0,969 0,969 0,959 0,980

Tecnologia 0,770 0,873 1,045 1,244 1,305

Produtividade Total 0,728 0,884 1,070 1,237 1,294

/1 Média geométrica da amostra em cada período

47 Na tabela 26 e no gráfico 29 estabeleceu-se a unidade como valor base em 1994 apenas para facilitar a visualização
conjunta das variações acumuladas de cada índice. Obviamente, isto não significa que os níveis médios de eficiência
em 1994 eram iguais à unidade. .
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Gráfico 29 - Variação Acumulada de Eficiência, Tecnologia e
'P~~d~t~idade- (1994;1,00)
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Ànalisando-se separadamente .as ~inudanças obse-rvadas na tecnologia, verifica-se que

, . . • .00-,,"

houve queda acentuada neste índi~eentre 1994/1995,'seguida de fortes elevações entre ~
. .. '.

1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998. Estes ~esu1tados'estão deacordo com a análise do

ajuste do sistema financeiro realizada no capítulo 3. A -queda inicial 'parece refletir a
• • • • l • e:.

inadequação da tecnologia utilizada pelós'bancosno período anterior aoPlanoReal para
~ . ~

atuar no novo ambiente' de estabilidade de preços. O fortecrescimento da inadimplência

que se seguiu ao boom inicial das operações de crédito é um indício razoável, como já
• a. • -

,foi -destacado anteriormente, .de que os bancos ainda não estavam preparados para
, .

conceder crédito, ou seja, 'não possuíam, naquele momento, tecnologia adequada para
.• .. .

produzir empréstimos.

Nos ,.períodos se~irit~s verificam-se grandes elevações no índice de tecnologia,

refletindo' O esforço .realizado pelos bancos privados no Brasil para se adequar à nova

realidade pós-estabilização. Esse esforço' foi in~entivado (e em certos momentos

'imposto) pelaautoridade reguladora por meiode uma série de mudanças institucionais e
.' ' . •. .

'regulat6rias48 .cujo objetivo era, principalmente, o fortalecimento e a reestruturação do. ,

48 Para um resumo dessas medidas, ver seção 3.5 do capítulo 3.
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sistema financeiro, diminuindo-se, dessa forma, a possibilidade de crises sistêmicas. Os

bancos investiram em novos padrões tecnológicos que envolviam não só mudança física

de sistemas (hardware, software, estrutura de agências, internet, etc.) mas também dos

métodos de administração de risco, de diversificação de portfólio, de coleta de

informações econômico-financeiras, etc. Como pode ser visto pelas variações do índice
./

de tecnologia, esse processo de mudanças foi mais intenso até 1998. A menor variação

entre 1998 e 1999 pode indicar que o processo seguirá com menor intensidade, pois

grande parte da adequação tecnológica do sistema bancário privado já teria sido

realizada.

Na tabela 27 são apresentadas as variações acumuladas da produtividade, da eficiência

total e da tecnologia por tamanho de banco. Como o interesse neste caso é a variação

acumulada, os bancos que compõem cada classe mantêm-se os mesmos em todos os

períodos. Utilizaram-se as posições verificadas em dez/99 como base para a construção

das classes. É preciso ressaltar que os resultados apresentados a seguir não refletem

exatamente, corno na seção 5.3, a relação entre o tamanho do banco e a evolução dessas

medidas, pois os bancos que compõem as diversas classes em 1999. podem ter

pertencido a outras classes nos períodos anteriores. Porém, esses resultados mostram

como os bancos evoluíram até chegarem ao tamanho que apresentavam em 1999.

Tabela 27

Variação Acumulada (1994-1999) de Eficiência, Tecnologia e Produtívídade"

Tamanho do Ativo/2

por Tamanho de Bancos

Produtividade Eficiência Total Tecnologia

1,318 0,917 1,437

1,298 0,990 1,310

1,355 0,953 1,421

1,232 1,072 1,150

Megabancos

Bancos Grandes

Bancos Médios

Bancos Pequenos

/I Média geométrica de cada classe

/2 Posição de dezembro de 1999

Analisando-se as variações acumuladas de eficiência e tecnologia, é interessante

observar que houve um comportamento simétrico na evolução dessas duas medidas por
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tamanho de banco, ou seja, as classes de bancos que tiveram maior crescimento do

índice de tecnologia são as apresentaram menor variação acumulada no índice de

eficiência e vice-versa. Os megabancos apresentaram o maior crescimento no índice de

tecnologia, seguidos pelos bancos médios, bancos grandes e bancos pequenos. Os

bancos pequenos apresentaram o maior crescimento do índice de eficiência, seguidos

dos bancos grandes, bancos médios e megabancos. Esses resultados indicam que houve

duas estratégias distintas: uma com maior ênfase em mudança tecnológica e outra

buscando maiores ganhos em eficiência. A adoção de uma dessas estratégias pode ter

sido influenciada pela capacidade de investimento de cada classe de bancos e pelos

níveis de competição a que o banco estava submetido.

Os bancos que pertenciam à classe dos megabancos em 1999 investiram mais em

mudanças tecnológicas, possivelmente por terem mais capital e maior capacidade de

investimento. Além disso, se o crescimento do número de bancos pertencentes a essa

classe, que dobrou entre 1994 e 1999, resultou em maiores níveis de competição, isto

também pode ter influenciado a busca por atualização tecnológica. Os bancos pequenos,

por terem menor capacidade de investimento, parecem ter preferido adotar uma

estratégia de racionalização das suas atividades com maiores ganhos em eficiência.

Como os ganhos de produtividade foram mais influenciados por mudanças na tecnologia

do que por melhorias de eficiência, os bancos pequenos foram os que apresentaram

menores ganhos de produtividade.

Com o intuito de verificar se os bancos com diferentes tipos de controle do capital

apresentaram evoluções diversas dos índices de produtividade, eficiência e tecnologia,

foram formados quatro grupos a partir dos bancos da amostra: três grupos com os

bancos que mantiveram o mesmo tipo de controle em todo o período - privado nacional,

privado nacional com controle estrangeiro e controle estrangeiro - e um grupo com os

bancos que apresentaram alguma mudança no tipo de controle do capital. A tabela 28

traz o número de bancos e as variações acumuladas médias dos índices de cada um

desses grupos.
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Tabela 28

Variação Acumulada (1994-1999) de Eficiência, Tecnologia e Produtividade"

por Tipo de Controle do Capital

Tipo de Controle do Capital N Produtividade Eficiência Total Tecnologia

Privado Nacional 28 1,166 0,918 1,270

Privado Nacional cf Participação Estrangeira 3 1,240 1,044 1,187

Controle Estrangeiro 17 1,497 1,059 1,414

Mudança no tipo de controle 12'2 1,359 1,071 1,270

/1 Média geométrica de cada classe

2/5 bancos mudaram de privado nacional para controle estrangeiro

4 bancos mudaram de participação estrangeira para controle estrangeiro

2 bancos mudaram de participação estrangeira para privado nacional-

I banco mudou de privado nacional para participação estrangeira

Deve-se observar, inicialmente, que não há o mesmo comportamento simétrico dos

índices acumulados de eficiência e tecnologia verificado na análise por tamanho de

bancos. Os bancos com controle estrangeiro foram os que apresentaram maior

crescimento na produtividade, em decorrência de exibirem a maior variação no índice de

tecnologia e a segunda maior variação no índice de eficiência. É importante lembrar que

os índices de eficiência mostram apenas as variações acumuladas no período e não os

níveis de eficiência no final do período. Assim, apesar dos bancos com controle

estrangeiro apresentarem crescimento nos níveis de eficiência e os bancos privados

nacionais apresentarem queda, os níveis médios de eficiência dos dois grupos estão

muito próximos no final do período, como pôde ser verificado na seção anterior.

O fato de ter havido mudança no tipo de controle do capital parece ter influenciado

positivamente o desempenho dos bancos que compõem esse grupo. Eles apresentaram o

segundo maior crescimento no índice de produtividade e o maior crescimento no índice

de eficiência. É importante ressaltar que a maioria das mudanças de controle, nove em

doze, foram realizadas com transferência do controle para o capital estrangeiro. Pode-se

afirmar, portanto, que houve um esforço maior dos bancos que já tinham controle

estrangeiro ou daqueles que foram adquiridos por capitais estrangeiros em elevar a
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produtividade, seja aumentando os seus níveis de eficiência, seja buscando melhorias

tecnológicas.

Os bancos privados nacionais apresentaram o menor crescimento no índice de

produtividade devido à queda verificada no índice de eficiência. O melhor desempenho

dos bancos estrangeiros em termos de tecnologia parece confirmar alguns dos pontos

positivos apontados por executivos de importantes bancos nacionais e estrangeiros

(FREITAS, 1999, p.128-129) para a entrada de capital estrangeiro no sistema bancário

brasileiro.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos das medidas de eficiência e produtividade no período de 1994 a

1999 indicam que o ajuste que o setor bancário privado brasileiro passou nesse período

teve repercussões importantes sobre o seu desempenho. Inicialmente, entre 1994 e 1995,

houve redução da produtividade, tanto em decorrência da diminuição dos níveis médios

de eficiência quanto da inadequação da tecnologia à nova realidade pós-estabilização.

Após -esse período inicial, houve crescimento expressivo da produtividade total média

dos bancos da amostra, puxado principalmente pelo crescimento do índice que

representa mudança na tecnologia. De fato, a eficiência total média apresentou variação

bem menor do que a observada no índice de tecnologia.

Desagregando-se a medida de eficiência total em eficiência técnica e eficiência de

escala, é possív.el observar 'que o conceito agregado variou mais em função das

mudanças na eficiência técnica do que na eficiência de escala. Após a queda inicial, os

níveis de eficiência técnica subiram até 1997, estabilizando-se num nível um pouco mais

baixo após este período. Já a eficiência de escala, após o declínio inicial, manteve-se

nesse patamar mais baixo ao longo de todo o período.

A ausência de melhoria dos níveis médios de eficiência de escala pode estar ligada às

dificuldades enfrentadas pelos bancos, nesse período, para expandir suas operações de

crédito devido às seguidas crises externas e suas conseqüências em termos de elevações

abruptas das taxas de juros e de crescimento da inadimplência. Verifica-se, portanto, que ,

apesar do ajuste empreendido pelos bancos privados, que propiciou melhoria nos níveis

médios de eficiência técnica, a eficiência total mantém-se no mesmo patamar do início'

do Plano Real em virtude da dificuldade dos bancos em operarem na escala adequada. A

manutenção de spreads elevados durante o período pode estar refletindo, entre outros

fatores, a ineficiência de escala dos bancos.
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As grandes elevações no índice de tecnologia refletem o esforço realizado pelos bancos

privados no Brasil para se adequar à nova realidade pós-estabilização. Esse esforço foi

incentivado (e em certos momentos imposto) pela autoridade reguladora por meio de

A análise dos perfis de insumos e produtos dos bancos da amostra, separando-os em dois

grupos, eficientes e ineficientes, confirmou,de forma geral, o comportamento esperado

para cada um desses grupos. Essa confirmação pode ser considerada uma indicação da

consistência das medidas de eficiência calculadas.

Quando considerados os níveis de eficiência e a evolução da produtividade por tamanho

de bancos, os seguintes pontos podem ser ressaltados:

apesar da variabilidade dos níveis médios de eficiência técnica, as duas classes

que se mantêm mais próximas da fronteira eficiente durante o período analisado

são a dos megabancos e a dos bancos pequenos, definindo uma estrutura em U

para os níveis de eficiência técnica por tamanho de banco. Apenas em 1994 os

bancos pequenos apresentaram o mais baixo nível de eficiência técnica entre as

classes. Porém, logo no ano seguinte, essa classe de bancos já ficou na segunda

posição em eficiência técnica.

Três hipóteses explicativas para a estrutura em U e para a rápida mudança dos

níveis de eficiência técnica dos bancos pequenos no início do Plano Real são as

seguintes: 1) a maior flexibilidade dos bancos pequenos, decorrente de sua

menor estrutura fisica, facilitou os processos de reestruturação e a identificação

de nichos nos quais pudessem se concentrar; 2) os bancos. de tamanho

intermediário (grandes e médios) não obtiveram a mesma eficiência dos bancos

114



pequenos porque tiveram maior dificuldade de encontrar nichos específicos e não

conseguiram atingir o mesmo patamar de eficiência dos bancos grandes porque

não tinham a estrutura e o know-how necessários para atuar como grandes

bancos de varejo; 3) os megabancos, por terem estruturas com maior

eapilaridade, puderam realizar captações a custo mais baixo (depósitos

remunerados de varejo pagam taxas de juros mais baixas do que os do segmento

de atacado) do que as outras classes de bancos, com reflexos no valor dos

insumos utilizados por estes bancos.

em relação aos níveis médios de eficiência de escala, houve clara superioridade

dos bancos das duas classes de menor tamanho sobre a dos megabancos e dos

bancos grandes, ou seja, bancos menores exibiram maior eficiência de escala do

que os bancos maiores. Isto mostra que os bancos maiores ainda não estavam

funcionando na escala adequada para atingir a fronteira eficiente. O quadro

macroeconômico após o Plano Real pode ser apontado como um dos fatores que

influenciaram negativamente os bancos, impedindo estes de atuarem numa escala

mais eficiente. A instabilidade decorrente dos vários choques externos levou os

bancos a redirecionarem as suas aplicações, diminuindo proporcionalmente a

carteira de crédito e aumentado os recursos aplicados em títulos e valores

mobiliários. Este redirecionamento pode ter gerado ineficiências de escala em

bancos que tinham grandes estruturas responsáveis pela concessão de crédito, os

quais provavelmente pertenciam às duas classes que apresentaram níveis de

eficiência mais baixos.

a existência de maior ineficiência de escala nos megabancos e grandes bancos

pode ter afetado os níveis de spread bancário cobrados por estas instituições,

mantendo-os em patamares mais elevados do que os que seriam alcançados se ,

estes bancos trabalhassem numa escala mais adequada para a diluição dós seus

custos. É importante mencionar que, segundo Banco Central do Brasil (1999,

p.7), as despesas administrativas são o segundo item mais importante na

composição do spread bancário, superadas apenas pela inadimplência. Assim,

pode-se dizer que o crescimento consistente do mercado de crédito no Brasil é
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um fator importante para se alcançar maiores níveis de eficiência de escala com

possíveis efeitos de redução no spread bancário.

analisando-se as variações acumuladas dos componentes da produtividade,

eficiência e tecnologia, observou-se que houve um comportamento simétrico na

evolução dessas duas medidas por tamanho de banco, ou seja, as classes de

bancos que tiveram maior crescimento do índice de tecnologia são as

apresentaram menor variação acumulada no índice de eficiência e vice-versa. Os

megabancos apresentaram o maior crescimento no índice de tecnologia, seguidos

pelos bancos médios, bancos grandes e bancos pequenos. Os bancos pequenos

apresentaram o maior crescimento do índice de eficiência, seguidos dos bancos

grandes, bancos médios e megabancos.

Os resultados indicam que houve duas estratégias distintas: uma com maior

ênfase em mudança tecnológica e outra buscando maiores ganhos em eficiência.

A adoção de uma dessas estratégias pode ter sido influenciada pela capacidade

de investimento de cada classe de bancos e pelos níveis de competição a que o

banco estava submetido. Os bancos que pertenciam à classe dos megabancos em

1999 investiram mais em mudanças tecnológicas, possivelmente por terem mais

capital e maior capacidade de investimento. Além disso, se o crescimento do

número de bancos pertencentes a essa classe, que dobrou entre 1994 e 1999,

resultou em maiores níveis de competição, isto também pode ter influenciado a

busca por atualização tecnológica. Os bancos pequenos, por terem menor

capacidade de investimento, parecem ter preferido adotar uma estratégia de

racionalização das suas atividades com maiores ganhos em eficiência. Como os

ganhos de produtividade foram mais influenciados por mudanças na tecnologia 1>"

do que por melhorias de eficiência, os bancos pequenos foram os que

apresentaram menores ganhos de produtividade. ) /
.. ,
,I- .

Da análise dos níveis de eficiência e da evolução do índice de produtividade por tipo de

controle de capital podem-se extrair as seguintes conclusões:
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há evidências de que os bancos nacionais foram mais eficientes que os bancos

estrangeiros em pelo menos três anos do período analisado, porém os bancos

estrangeiros apresentaram maior crescimento do índice de eficiência, alcançando

os níveis de eficiência dos bancos nacionais no final do período;

os maiores níveis de eficiência dos bancos nacionais podem estar ligados a um

melhor conhecimento do mercado, que propicia oferta mais adequada de

produtos. A melhoria dos índices de eficiência dos bancos estrangeiros no final

do período analisado pode estar ligada à compra de instituições nacionais, com

ganhos em termos de relacionamento com o mercado local;

os bancos estrangeiros apresentaram ganhos de produtividade bastante

superiores, em média, ao dos bancos privados nacionais, principalmente devido

ao crescimento no índice de tecnologia, confirmando as análises que apontavam

o aporte de tecnologias como uma das vantagens na abertura do mercado

bancário brasileiro ao capital estrangeiro.
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ANEXO I

Relação de Bancos da Amostra

CGC NOME TIPO

60746948 BANCO BRADESCO S.A. Múltiplo

60701190 BANCO ITAU S.A. Múltiplo

33700394 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Múltiplo

33479023 BANCO CITIBANK S.A." Múltiplo
58160789 BANCO SAFRA S.A. Múltiplo

60898723 BANCO BCN S.A. Múltiplo

60942638 BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. Múltiplo

60394079 BANKBOSTON BANCO MUL TIPLO S.A. 1I Múltiplo

1701201 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MUL TIPLd2 Múltiplo

61472676 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Múltiplo

31516198 BANCO BBA-CREDlTANSTALT S.A. Múltiplo

61071387 BANCO BANDEIRANTES S.A. Múltiplo

33485541 BANCO BOA VISTA INTERA TLANTICO S.A. Múltiplo

33066408 BANCO ABN AMRO REAL S.A. Múltiplo

33124959 BANCO RURAL S.A. Múltiplo

33517640 BCO BOZANO, SIMONSEN S.A. Múltiplo

61065421 BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A. Múltiplo

61230165 BANCO AMERICA DO SUL S.A. Múltiplo

7450604 BANCO !1ItDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. Múltiplo

61383170 LLOYDS TSB BANK PLC/I Comercial

17184037 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Múltiplo

33870163 BANCO BILBAO VIZCA YA ARGENTARIA BRASIL S.A. Múltiplo

7207996 BANCO BMC S.A. Múltiplo

60044112 DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AKTIENGESELLSCHAFT Comercial

58257619 BANCO SANTOS S.A. Múltiplo

86413 BANCO BNL DO BRASIL S.A. Múltiplo

33461468 BANCO CREDlBANCO S.A. Múltiplo

61377677 BANCO CIDADE S.A. Múltiplo

33254319 BCO CCF BRASIL S.A. Múltiplo

60498557 BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI BRASIL S.A. Múltiplo

60518222 BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. Múltiplo

59285411 BANCO PANAMERICANO S.A. Múltiplo

33349358 BANCO CACIQUE S.A. Múltiplo

61186680 BANCO BMG S.A. Múltiplo

59588111 BANCO VOTORANTIM S.A. Múltiplo

91884981 BANCO JOHN DEERE S.A. Múltiplo

61535100 BANCO ZOGB! S.A. Múltiplo

61199881 BANCO DlBENS S.A. Múltiplo

61088183 BANCO EUROPEU PARA A AMERICA LATINA (BEAL) S.A. . Comercial

31895683 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Múltiplo

33923798 BANCO MUL TISTOCK S.A Múltiplo

50585090 BANCO SCHAHIN S.A. Múltiplo

62232889 BANCO DAYCOV AL S.A. Múltiplo
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58616418 BANCO FIBRA S.A. Múltiplo
61533584 BANCO SOGERAL S.A. Múltiplo
31880826 BANCO GUANABARA S.A. Múltiplo

92791813 MULTI BANCO S.A.. Múltiplo

61024352 BANCO INDUSV AL S.A. Múltiplo

28157204 BANCO SANTOS NEVES S.A. Múltiplo

59118133 BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. Múltiplo

44189447 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Comercial

33436486 BANCO WACHOVIA S.A. Múltiplo

61820817 BANCO PAULISTA S.A. Múltiplo

33876475 BANCO PROSPER S.A. Múltiplo

43815158 BANCO SISTEMA S.A. Múltiplo

50290345 BANCO UNION, C.A. Comercial

33042151 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Comercial

54403563" BANCO ARBI S.A. Múltiplo

68900810 BANCO RENDIMENTO S.A. Múltiplo

33760497 BANCO CHASE FLEMING S A. Múltiplo

li Os valores dos insumos e produtos destes bancos correspondem à agregação dos valores das contas do banco
comercial e do banco múltiplo do mesmo grupo.
/2 Os valores de de7J94 a dez/96 correspondem aos dados do Banco Bamerindus.
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ANEXO II

Teste t ~ara Igualdade de Médias
1994 1995 1996t Sigo (bicaudal) t Sigo (bicaudal) t Sigo (bicaudal)TVM· 1,414 0,164 1,109 0,274 1,913 0,063OC 1,474 0,146 1,667 0,101 2,179 0,034DEPV 2,032 0,049 1,889 0,066 -0,040 0,968CAP 0,656 0,515 0,161 0,873 -0,639 0,526DEPR -0,324 0,747 -0,919 0,362 -0,111 0,912FUNDOS -0,693 0,492 -0,953 0,345 -0,998 0,322PCL-expurg 0,154 0,878 0,129 0,898 -1,187 0,241

Teste t ~ara Igualdade de Médias
1997 1998 1999t Sigo (bicaudal) t Sigo (bicaudal) t . Sigo (bicaudal)TVM 1,564 0,123 0,670 0,506 0,842 0,404OC 1,24 J, 0,220 2,101 0,041. 0,715 0,478DEPV 0,196 0,845 0,990 0,326 1,205 0,233CAP 1,100 0,279 0,184 0,855 1,259 0,216DEPR -1,367 0,177 -1,153 0,254 0,003 0,998FUNDOS -0,454 0,651 -0,543 0,590 -2,615 0,0 IIPCL-expurg -1,068 0,290 -1,177 0,245 -1,017 0,314
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