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RESUMO 

 

Este estudo analisa a relação entre a rentabilidade e a concentração do mercado bancário no 

Brasil. A base de dados, com periodicidade trimestral, foi extraída do Banco Central do Brasil 

(BCB) e a amostra compreende o grupo de todos os bancos do Consolidado Bancário I do 

BCB no período de 2003 a 2014. A estimação foi feita através de um modelo econométrico 

por meio do método MQG com estimador Newey-West. Os resultados sugerem o aumento da 

concentração a partir de uma ampliação da participação dos ativos totais dos cinco maiores 

bancos no mercado bancário brasileiro. O estimador Newey-West apresentou uma relação 

positiva entre a lucratividade, medida pelo lucro líquido dos bancos, e a concentração 

bancária representada pela market share. 

 

Palavras-chave: Lucratividade Bancária, Concentração Bancária, Newey-West. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study examines the relationship between profitability and concentration of the banking 

market in Brazil. The database on a quarterly basis was extracted from the Consolidated 

Financial System National Central Bank of Brazil (BCB ) and the sample comprises the group 

of all banks in the Consolidated Banking I of the BCB from 2003 to 2014. The estimation was  

done through an econometric model through the GLS method with Newey -West estimator. 

The results suggest the increase in concentration from an increase in the share of total assets 

of the five largest banks in the Brazilian banking market. The Newey -West estimator showed 

a positive relationship between profitability, represented by the net profit of banks, and bank 

concentration represented by the market share. 

Keywords: Bank Profitability, Bank Concentration, Newey-Wes Estimator 
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1. INTRODUÇÃO 

   

 

O mercado bancário brasileiro é reconhecidamente concentrado entre cinco 

grandes bancos, sendo três privados - Bradesco, Itaú, Santander - e duas instituições 

financeiras públicas – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. No âmbito privado, essa 

concentração teve origem nas inúmeras aquisições e fusões ocorridas entre essas empresas no 

decorrer das duas últimas décadas, enquanto que, no âmbito público, decorreu da própria 

caracterização da prestação de serviços sob a forma monopolista do Estado. 

O plano de estabilização da economia brasileira implantado na metade da década 

de 1990, conhecido como Plano Real, exigiu do sistema bancário grandes transformações 

estruturais que levaram em conta, essencialmente, as perdas decorrentes da redução 

significativa das receitas derivadas da inflação. O setor bancário brasileiro passou, então, por 

uma reestruturação consubstanciada na redução drástica dos seus custos, com redução do 

número de empregados e de agências, e na abertura de capital aos bancos estrangeiros 

forçando a competição e a eficiência na prestação dos serviços bancários. Ainda neste cenário 

de reestruturação, surgiram os programas PROES e PROER como instrumentos utilizados 

pelo governo com o objetivo anular a insolvência das instituições que comprometessem toda a 

estabilidade do sistema bancário. 

A lucratividade e a concentração do mercado bancário no Brasil constituem objeto 

de intensos debates entre acadêmicos e agentes do sistema financeiro. Nestes estudos, estão 

sempre em evidência os elevados lucros auferidos pelas instituições bancárias como resultado 

da regulação do Banco Central. 

Nessa perspectiva, este estudo pretende contribuir com os fatores determinantes 

da lucratividade bancária no Brasil e sua relação com a concentração dos bancos no período 

de 2003 a 2014. A hipótese central deste trabalho é de que existe uma correlação positiva ente 

a lucratividade e a concentração bancária. Para testar esta afirmação, utilizou-se dados 

contábeis dos bancos do sítio do BCB e um modelo econométrico MQG para estimar os 

determinantes da lucratividade dos bancos, a partir das estimações de Newey-West para 

correção de heteroscedasticidade e autocorrelação. 

 

Além desta introdução, organiza-se esta monografia em mais sete seções contendo 

o processo de abertura financeira e a reestruturação bancária no Brasil, o conceito tradicional 

do mercado bancário e a sua lucratividade, a proposta metodológica utilizada, a concentração 
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bancária no Brasil no período de 2003 a 2014 e a revisão literária, a apresentação e discussão 

dos resultados obtidos e, por fim, as considerações finais.
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2. O PROCESSO DE ABERTURA FINANCEIRA E REESTRUTURAÇÃO 

BANCÁRIA NO BRASIL 

 

Nos anos a partir de 1970 começou um processo de modificação no setor 

financeiro. Essa mudança consistia na liberação e desregulação gradativa do setor, onde 

inicialmente eliminaram-se as restrições sobre operações financeiras, diminuindo ainda mais a 

presença do Estado e com isso levando ao surgimento de inovações tecnológicas e 

financeiras.  

A partir dessas medidas tomadas começou-se então um processo de concentração 

bancária por vários países do mundo, fazendo com que as instituições regulatórias tivessem 

essa importante missão em proteger e fornecer condições para o aproveitamento completo dos 

recursos. 

“Até os anos 1970, o setor financeiro era extremamente regulado em todas as 

economias de mercado. Esse sistema de regulação e supervisão, implantado 

nos anos 1930, após, portanto, vários dos efeitos da crise de 1929, visava 

prevenir a ocorrência de crises sistêmicas, diminuindo, assim, o risco de 

colapso dos sistemas de pagamentos baseados no uso de depósitos à vista. 

Apesar de alguns episódios de instabilidade, a existência de tal aparato de 

supervisão financeira garantiu a aderência a essas regras, bem como a 

estabilidade do sistema financeiro por, no mínimo, cinco décadas. Entretanto, 

esse mesmo aparato foi responsável por manter os sistemas financeiros 

essencialmente estagnados. No caso do setor bancário, sujeito a regulação e 

supervisão mais rígidas devido ao temor de riscos sistêmicos, foram 

atenuados os incentivos às inovações financeiras e à concorrência – via 

preços ou via outro instrumento que aumentasse a confiabilidade dos 

mercados bancários, estimulando a adoção de comportamentos inovadores” 

(CARVALHO, 2007). 

 

O setor bancário no período de 1980 a 1994 passou por várias recessões, crises e 

exatamente nesse período os ganhos do setor bancário permitiram que os bancos recebessem 

os depósitos à vista para financiar a compra dos títulos da dívida pública que vinham 

exatamente da alta inflação. 

No início dos anos de 1990 houve uma abertura comercial e financeira, mas com 

uma menor participação do Estado na economia. Baseando-se nos princípios do Consenso de 

Washington, uma das principais medidas para essa abertura foi a Resolução do Conselho 

Monetário Nacional nº 1.832, de 31 de maio de 1991, em que tem como base a 

regulamentação dos investimentos estrangeiros em títulos e valores mobiliários nas 

companhias abertas brasileiras. 
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“Nesse período observa-se um aumento significativo na oferta de crédito, o 

que foi resultado, principalmente: a) da queda da receita dos bancos nas 

operações com títulos, após a forte redução da dívida pública em mercado 

promovida, em março de 1990, pelo Plano Collor; b) do fim das aplicações 

em overnight após o Plano Collor II, de janeiro de 1991; c) do cenário 

econômico mais favorável, possibilitado pela volta dos recursos externos em 

1992 e pela retomada do crescimento econômico; e d) da necessidade de os 

bancos se anteciparem frente à perspectiva de queda da inflação.” 

(CARVALHO, 2003, p.39). 

 

Os bancos tiveram que ter um aumento na oferta de crédito para equilibrar as 

perdas nas receitas. 

“A partir de 1994, com a implementação do Plano Real, são eliminadas as 

receitas inflacionárias oriundas do float de recursos remunerados a taxas reais 

negativas ou inferiores às de aplicação. Estas receitas, que atingiram 4% do 

PIB no período 1990-93, foram reduzidas a 2%, em 1994, e a 0,1%, em 1995 

(Tabela 1.4). Em termos do valor da produção bancária imputada, as receitas 

inflacionárias, que representavam 87,3% em 1993, reduziram-se para 49,5% 

em 1994, e 1,6% em 1995.” (CORAZZA, 2001).  

 

A Tabela 1 mostra essa eliminação das receitas inflacionárias após a implantação do Plano 

Real e a redução da produção bancária imputada 

 

Tabela 1 – Receita Inflacionária como % do PIB e do Valor da Produção Imputada 

 

           

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Autor/IBGE/Andima (1997). 

 

A receita inflacionária/PIB em 1990-1993 chegou a atingir 4,3% do PIB, caindo 

em 1995 para 0,1%. O valor da produção do setor bancário imputado nos anos de 1990-1993 

aumentou, chegando a representatividade de 87,3%, mas nos anos de 1995 chegou a 1,6% 

devido à redução considerável das taxas de inflação e com um significativo crescimento da 

economia brasileira. 

 

 

Ano 

Receita 

Inflacionária/

PIB 

Receita 

Inflacionária/Valor 

Produção Imputada 

1990 4,0 70,0 

1991 3,8 81,2 

1992 4,0 86,6 

1993 4,3 87,3 

1994 2,0 49,5 

1995 0,1 1,6 
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Devido a esse crescimento econômico da economia e essas quedas na inflação no 

período de 1994 e 1995 os depósitos bancários passaram a se tornar mais atrativos novamente, 

chegando a um aumento de 165% no começo do Plano Real. Através dos depósitos se 

construiu o funding das operações de créditos e, com o crescimento da demanda por crédito, 

levou a possibilidade de crescimento econômico. 

 

 

 

“Um dos principais atrativos para o aumento da oferta de crédito pelos bancos foram 

as elevadas taxas de juros e os respectivos spreads proporcionados.  No período de 

1997 a 2002, a taxa de juros nominal do crédito pessoal atingiu o pico de 133% ao 

ano, em fevereiro de 1998, e o piso de 68%, em abril de 2000 (Jacob, 2003). 

Os bancos, entretanto, conseguiram manter as margens de lucro em 1995 e 1996, 

devido ao direcionamento para operações com títulos públicos, à manutenção de 

juros e spreads elevados e ao aumento da captação externa e da securitização de 

dívidas. “Por outro lado, foram reduzidas as despesas administrativas e com pessoal, 

devido à informatização e ao e-banking.” (ROCHA, 2002). 

 

As margens de lucro tiveram suas manutenções através dos ganhos em operações 

com moedas estrangeiras e com as elevações das receitas sobre os serviços bancários. Com a 

oscilação da inflação, os bancos em momentos de inflação baixa procuravam repassar os 

custos aos clientes e com a inflação alta os custos eram compensados pelos altos rendimentos 

nominais obtidos.  

Portando com essa instabilidade inflacionária antes dos preços estabilizarem 

aceitava-se que o setor bancário recebesse elevados lucros através da operação com títulos da 

dívida pública e em períodos de pós-estabilização dos preços a instabilidade da balança de 

pagamentos permitia ao setor bancário continuar recebendo os seus lucros da mesma forma. 

O Gráfico1 apresenta a rentabilidade média medida em percentual dos bancos 

brasileiros no período de 1990 a 1999. Observa-se uma acentuada tendência declinante desta 

variável durante entre 1990 e 1994, refletindo a queda das receitas bancárias obtidas na esteira 

da desaceleração do processo inflacionário ocasionada pela implementação do Plano Real. O 

polinômio no gráfico demonstra um melhor resultado dos dados, onde podemos verificar que 

a partir de 1994 há um ponto de inflexão que demonstra que exatamente após esse período a 

uma retomada do crescimento da rentabilidade. 

Após este período, percebe-se uma tendência de elevação da rentabilidade média 

decorrente de fatores que conjugam as ações de reestruturação bancária, que reduziu os custos 

dos bancos, e de elevação da confiabilidade dos negócios bancários independente da inflação. 
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Gráfico 01 – Rentabilidade Média dos Bancos Brasileiros (%) 

 

 Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE/ANDIMA (1997). 

 

O grau de concorrência no sistema bancário brasileiro e os altos juros efetivos 

cobrados pelas instituições bancárias alimentam uma antiga e existente preocupação chamada 

de déficit de concorrência no sistema bancário. 

A partir do final dos anos 1980 com a liberação financeira e em meados dos anos 

de 1990 com a redução da inflação fez com que as taxas de juros fossem mais transparentes e 

com isso mostrando que os empréstimos cobrados pelos bancos possuíam um elevadíssimo 

spread sobre as taxas fornecidas aos seus aplicadores. A competição no sistema bancário tem 

sido quase toda atrás de explicações para os elevados spreads cobrados pelos bancos. 

Carvalho (2007) afirma que o grau de concentração é medido através de índices que tentam 

medir a participação de algum segmento na oferta total de bens ou serviços do setor  

Tradicionalmente não se abordam os padrões de competições, mas sim o seu grau 

de competição entre as empresas do setor, e medir esse grau de concorrência através de 

medidas de concentração é uma herança do conceito de concorrência perfeita.  

O máximo de competição é alcançado quando cada empresa representa uma parte 

tão pequena do total que foi produzido que a sua participação ou não no mercado não exerce 

nenhum efeito compreensível sobre as quantidades negociadas sobre o preço do bem ou 
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serviço ofertado. Em contrapartida no outro extremo, temos o monopólio puro, onde a curva 

de demanda de mercado é também a curva de demanda da própria firma, ou seja, permitem 

fazer as fusões de preços e quantidade para permitir a maximização dos seus lucros. 

A relação entre as concentrações setoriais e os padrões de competição é de pouca 

transparência como se espera, pois, os modelos convencionais de concorrência não mostram 

os processos de competição, somente os resultados, como também são modelos que mostram 

muitos equívocos. Um grande exemplo de estratégia competitiva é um mercado que seja 

delimitado geograficamente mesmo que seu produto seja homogêneo, ou seja, se uma 

determinada área geográfica for acessível somente a um pequeno número de ofertantes, o 

número de empresas que iriam produzir se torna insignificante para o indicador de pressão de 

competitividade e a oferta de produtos também causaria efeito nas condições de concorrência. 

 O produto sendo homogêneo ou no caso de ser durável para os compradores 

precisa de uma boa reputação do produtor para que seja dada uma boa impressão dos 

produtos. Essa visão convencional de competição só tem utilização e validade para mercados 

que possuem condições suficientes para a aplicação do modelo de competição perfeita, tanto 

para o lado da demanda como da oferta, como é o exemplo de algumas commodities. 

A crise de 2008 impactou de diferentes maneiras sobre as economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento. Entretanto, as políticas de cada país para reverter os 

efeitos desta crise, embora com amplitudes e magnitudes distintas, tiveram uma 

particularidade comum, qual seja a utilização de aportes de recursos dos bancos públicos para 

as mais diversas atividades econômicas, caracterizando o que é definido pela literatura como 

políticas anticíclicas.  

Este fato estilizado pode ser constatado pelo acréscimo acelerado dos créditos 

públicos após 2008 em contraste com a moderação e o apetite dos bancos privados em relação 

ao fornecimento de crédito (Gráfico 2). 

O Gráfico 2 mostra as evoluções dos componentes do crédito total – crédito livre 

(privado) e crédito direcionado (público) - como percentual do PIB no período de 2000 a 

2012. Observa-se que tanto o crédito livre quanto o direcionado apresentaram crescimento. O 

crédito livre/PIB quase triplicou neste período, crescendo de 11,8% em 2000 para 31,8% em 

2012. Por sua vez, o crédito direcionado/PIB mais que duplicou, passando de 10,2% em 2000 

para 22% em 2012. Vale ressaltar que a trajetória do crédito livre interrompe seu crescimento 

entre 2009-2010 motivado pelo receio dos bancos privados em relação aos riscos e aos 

desdobramentos da crise de 2008-2009 Já o crédito direcionado, no qual se inserem os 

desembolsos do BNDES, continuou crescendo, evidenciando a política anticíclica que 
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orientou o fornecimento de crédito por parte dos bancos públicos numa clara intenção de 

reverter os efeitos danosos da crise. 

 

Gráfico 02: Crédito Total como percentual do PIB: Brasil 2000-2012 

 

Fonte: Wegelin (2014) 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dentre os 

três bancos públicos foi o responsável financeiro mais ativo pós-implantação das políticas 

anticíclicas. Na Tabela 2, descreve a manutenção do nível de financiamento feito pelo 

BNDES e a sua evolução, demonstrando o seu aumento no desembolso a partir do ano de 

2006.  

 

Tabela 2– Evolução dos desembolsos do BNDES 
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O agravamento da crise econômica refletiu-se diretamente no setor financeiro 

privado brasileiro. Os bancos privados tomaram atitudes mais defensivas dentre as quais se 

destacaram a redução do volume de empréstimos e a busca por ativos líquidos. Vale salientar 

que, mesmo com os incentivos do Banco Central, os bancos privados não reagiram 

positivamente em relação ao crédito privado. 

Com toda essa situação sentida no setor privado bancário, o crédito público teve 

um papel importantíssimo, pois, além de compensar a redução de crédito privado, também 

evitou um encolhimento real dos empréstimos privados e, caso isso não fosse feito, 

poderíamos ter experimentado um crescimento da inadimplência com consequências sobre o 

volume e os prazos dos financiamentos. 

A aplicação das políticas de expansão do crédito público favoreceu a implantação 

de uma política fiscal com objetivos de geração de renda e emprego. A política fiscal atuou no 

estimulo à demanda por bens de consumo e através da transferência direta de renda e a 

continuidade dos investimentos e o seu incentivo. 

 

2.1 Reestruturações do Sistema Bancário após o Plano Real: PROER e PROES  

 

A economia brasileira desde os anos de 1960 possuiu um quadro inflacionário não 

muito favorável ao sistema bancário, que teve que se adaptar para que houvesse 

desenvolvimento em seu setor. O Banco Central teve que elevar as taxas de juros para reduzir 

os impactos da crise no México em 1994, mas exatamente nesse período o BACEN teve um 

aumento no seu nível de inadimplência devido a expansão do crédito no pós Plano Real. 

Com a diminuição dos níveis de inflação e com um aumento da abertura da 

economia levaram a uma perca das receitas inflacionarias, fazendo com que os bancos 

iniciassem um processo de reorganização, onde levou o fechamento de várias agências e 

consequentemente a demissão de vários funcionários. 

Devido às intervenções do Banco Central com a intenção de recuperar, ou 

prevenir os problemas de liquidez e insolvência das instituições financeiras privadas, foi 

criado o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

(PROER), em que tinha como finalidade propor o fornecimento de linhas de crédito 

abastecido com recurso do Tesouro Nacional, do sistema financeiro e reestruturar os bancos 

que possuíam ativos “ruins” a partir da venda, fusões ou transferência do controle do 

acionário. 
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PROER dependia diretamente da autorização do Banco Central, onde era 

analisado caso a caso.  

 

 

O total das operações do PROER atingiu R$20,4 bilhões em valores históricos, cerca 

de 3% do PIB médio do triênio 1995-1997. O programa foi efetivamente concluído 

em meados de 1997, quando teve lugar a última operação de financiamento. Oito 

fusões/aquisições foram realizadas no âmbito do PROER. (ALÉM, (2010), p.133) 

O Período de reestruturação do sistema financeiro foi marcado pela progressiva 

redução até a completa eliminação das restrições á entrada de capital estrangeiro no 

mercado bancário varejista. O espanhol BSCH comprou os bancos privados 

Noroeste, Bozano Simonsen e Meridional, e arrematou em leilão o Banespa. O 

banco Bilbao-Viscaya adquiriu o Excel-Econômico; o holandês ABN-Amro assumiu 

o controle acionário do Banco Real e arrematou, em leilão, o Banepe; os 

portugueses Caixa Geral de Depósitos de Portugal adquiriu o Banco Bandeirantes; e 

o Espírito Santo; o Banco Boavista (ALÉM, (2010), p.133). 

 

Os bancos estaduais tiveram que implementar algumas medidas para conter os 

problemas recorrentes de créditos de uma péssima qualidade, liquidez ou de solvência que foi 

adquirido através dos financiamentos das políticas anticíclicas e compensatórias de cada 

estado respectivo e no caso dos bancos federais teve como solução a redução das restrições à 

oferta de crédito e a rolagem da dívida para evitar o colapso financeiro, onde não havia 

nenhuma decisão política para privatizá-los.  

Com o objetivo de solucionar os bancos estaduais criou-se o Programa de 

Incentivo á Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), que tinha 

como função de extinguir, privatizar ou transformar os bancos estaduais em agências de 

fomento. 

Os dados históricos disponíveis no Banco Central atualizados até o ano de 2002 

apontam para uma emissão total de aproximadamente R$62 bilhões em títulos 

federais pelo PROES, sendo que apenas o estado de São Paulo foi responsável pela 

emissão de R$36 bilhões em títulos, correspondendo a 58% do total das emissões do 

programa (ALÉM, (2010), p.134). 

Em dezembro de 1988, existiam 29 bancos públicos federais e estaduais, e ao final 

de 200 restavam 16 desses bancos, pois oito deles haviam sido privatizados e o 

restante havia encerrado suas atividades. Contudo, essa redução se refletiu 

principalmente no número de instituições mais do que na participação de ativos do 

setor público no sistema bancário que caiu de 33,53%, em dezembro de 1988, para 

24,33% em dezembro de 2000, permanecendo o Banco do Brasil como detentor da 

maior participação (ALÉM, 2010, p.134-135). 

 

Como o PROER passou a incentivar as fusões bancárias, as transferências e a 

incorporação do controle acionário dos bancos privados e permitiu a entrada de instituições 

estrangeiras para que comprasse os bancos ditos “problemáticos”, isso levou a um aumento 

das fusões e aquisições (F&As) bancárias e permitiu a entrada no mercado bancário brasileiro 

de novas instituições estrangeiras. 
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2.2 Fusões e aquisições bancárias 

 

O processo de Fusões e aquisições tem por mérito melhorar a eficiência do setor 

bancário com a união de dois ou mais bancos que formariam um só, mas com um total 

controle administrativo e dimensão de mercado, baseando-se nessa compra do controle 

acionário do banco por outro, a organização altera-se o seu destino, ou seja, o controle de suas 

ações de outra organização ou dos seus proprietários antes do feito da aquisição. 

As aquisições no seu ato jurídico são denominadas de acordo com Febretti (2005), 

como transações em que o comprador assume total controle da empresa a partir do ato da 

compra de todas as suas ações ou quotas de capital, podendo manter a mesma denominação 

da companhia adquirida. 

Fusão em seu ato de conceito é denominada de acordo com o art. 228 da Lei das 

sociedades anônimas de 1976 como a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades 

para formar uma sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. De 

acordo com Febretti (2005), as empresas realizam as operações de fusões de forma indireta, 

ou seja, mediante a criação de uma sociedade holding controladora, evitando dessa maneira, a 

extinção das empresas fusionadas e as consequências tributárias desse encerramento de 

atividades. As fusões e aquisições na teoria podem ter atribuições diferentes, mas na prática 

como a quantidade das fusões concretas são mínimas, podem ser tratadas como aquisições ou 

transações de aquisições. 

Harrison (2005) relaciona os conceitos de fusões e aquisições quando afirma que 

uma das formas mais comuns de fusão são as aquisições nas quais uma organização adquire o 

controle das ações de outra organização ou diretamente de seus proprietários. Com isso a 

transação de aquisição, faz com que a empresa seja detentora do número suficiente de ações 

para que a outra empresa seja controlada pelos seus novos organizadores. 

As razões e decisões partem do pressuposto de que os bancos querem realizar 

novos interesses econômicos ou aumentar os que já existem, aproveitando determinados 

crescimentos no setor, onde se avalia os riscos eminentes no setor bancário e focam em fazer 

as estratégias de crescimento e priorizar determinadas oportunidades abertas á este setor. 

As razões para realizar as fusões e aquisições são motivadas por várias razões 

como:  

 

a) pela aquisição de uma determinada fração do mercado, elevando assim a sua 

participação e seus ganhos de escala; 
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b) obtenção de marcas já existentes no mercado; 

c) aspectos direcionados ao preço; 

d) políticas; 

e) outros. 

As instituições financeiras procuram fazer através de métodos paramétricos e não 

paramétricos a criação de uma fronteira eficiente. A grande diferença entre os métodos 

paramétricos e os não paramétricos é justamente na não especificação da forma funcional da 

fronteira eficiente, da sua ineficiência e do seu erro de especificação. 

 

Berger (2002) empregou uma abordagem paramétrica e uma não paramétrica 

para investigar os efeitos tanto sobre a eficiência de custo quanto sobre a 

eficiência de lucro dos bancos que participaram do processo de F&As na 

indústria bancária dos Estados Unidos. Empregando a abordagem SFA, 

estimou as eficiências de custo e de lucro para uma amostra de 1.640 bancos 

fundidos no período 1986-2000.  

A técnica não paramétrica DEA foi usada para avaliar a estrutura de 

produção dos bancos que participaram e dos bancos que não participaram de 

fusões. Os resultados mostram que a eficiência de custo dos bancos que 

participaram do processo de fusão (89%) foi maior, em média, que a dos que 

não participaram (82%). Quanto à eficiência de lucro, os primeiros obtiveram 

um valor de 67% contra 52% dos bancos que não participaram do processo 

de fusões. (FARIA, (2006), p.11). 

 

No processo de avaliar essas eficiências dos grandes bancos varejistas que estão 

envolvidos neste processo de Fusões e aquisições e que são determinados por todo o seu 

aporte financeiro elevado por meio dos seus créditos, depósitos e por todo tamanho de suas 

dimensões físicas pelo seu amplo mercado de agências instaladas no território nacional.  

Para uma demonstração desse processo de Fusões e Aquisições, podemos citar 

seis bancos privados nacionais e estrangeiros, entre eles os Bancos Itaú, Santander e Bradesco 

tiveram um volume muito maior de aquisições, fazendo com que o mercado a cada fusão feita 

ficasse mais concentrado.  

A fim de desenvolver o Sistema Financeiro Nacional, em 1995, o ministério da 

Fazenda enviou duas Exposições de Motivos (EM/MF) à presidência atestando o interesse do 

governo brasileiro a entrada de bancos estrangeiros. Tal comportamento seria devido à 

necessidade de aportes de capitais estrangeiros para suprir a escassez de capitais nacionais. O 

que se pensava na época é que a entrada de bancos estrangeiros aumentaria a qualidade dos 

serviços prestados e introduziriam novas tecnologias e inovações em produtos e serviços 

(Rocha, 2002). 
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De 1995 até 1999 foram concedidas 87 autorizações para ingresso ou ampliação 

da participação do capital externo no mercado domestico, incluindo compra de bancos, 

privatizações e permissões para criação de novas instituições (Rocha, 2002). 

A Tabela 3 mostra a evolução de cada banco com as suas principais fusões feita 

no período de dezembro de 2006 até 2009. Essas aquisições têm como objetivo a busca da 

eficiência e de uma atuação maior dos bancos na busca pelo atendimento de um número cada 

vez maior de clientes e do número de agências. 

Podemos concluir que nesse processo de reestruturação e evolução do setor 

bancário o atual modelo não é apenas resultado de uma mudança na estabilidade gerada pós-

plano Real e a participação estrangeira, mais sim com uma correlação mais significativa entre 

a estabilidade inflacionária, a utilização de programas do governo, preferência comercial dos 

bancos locais, busca por aumento e eficiência da concentração e a sua participação no 

mercado. 

  



23 
 

Tabela 3 – Principais Fusões e aquisições 

Banco comprador 
Situação 

Data Aquisições feitas pelos bancos 

compradores 

Itaú Banerj Dezembro de 1996 

Bradesco Banco Crédito Real - MG Dezembro de 1997 

Santander Banco Geral do Comércio Dezembro de 1997 

Santander Noroeste Dezembro de 1997 

Bradesco BCN Junho de 1998 

Itaú Bemge Junho de 1998 

Unibanco Dibens Junho de 1998 

Santander Bozano, Simonsen Junho de 1998 

HSBC Bamerindus Junho de 1998 

ABN Amro Banco Real Junho de 1999 

Bradesco Pontual (BCN) Banorte Dezembro de 1999 

Bradesco Banco do Estado – BA Dezembro de 1999 

Unibanco Credibanco Junho de 2000 

Santander Meridional Setembro de 2000 

Bradesco Boavista Dezembro de 2000 

Itaú Banestado Dezembro de 2000 

Santander Banespa Março de 2001 

Bradesco Mercantil de SP Março de 2002 

Itaú BEG Março de 2002 

Itaú BBA Creditanstalt Setembro de 2002 

Bradesco Bilbao Vizcaya Junho de 2003 

ABN Amro Sudameris  Dezembro de 2003 

Bradesco Banco do Estado - MA Fevereiro de 2004 

Itaú Banco AGF Fevereiro de 2004 

Unibanco BNL/AS Junho de 2004 

Bradesco BEC Janeiro de 2006 

Itaú  Bank Boston Maio de 2006 

Bradesco Alvorada Maio de 2006 

Itaú Citicard Junho de 2006 

Bradesco Banco American Express Junho de 2006 

Bradesco Banco BMC Agosto de 2007 

Santander ABN Amro Real Julho de 2008 

Itaú Unibanco Fevereiro de 2009 

 Fonte: Elaboração própria com informações financeiras do BACEN. 
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3. O CONCEITO TRADICIONAL E A LUCRATIVIDADE DO MERCADO 

BANCÁRIO  

 

O conceito tradicional parte do princípio dos modelos puramente teóricos e que 

buscam determinar as regras de decisões à firma bancária e os seus testes empíricos de 

hipóteses, como são os casos dos testes de hipóteses dos determinantes dos spreads e das 

taxas de juros e a existência de economias de escala e de escopo no setor bancário.  

A geração da firma bancária possui duas características bem claras, onde 

primeiramente a natureza dos bancos é monoprodutora, ou seja, os empréstimos, os produtos 

ofertados têm definições bem definidas pelas taxas e prazos cobrados e estabelecidos; por 

seguinte a outra característica é em relação à homogeneidade dos produtos transacionados, 

empréstimos e depósitos, onde é esquecida qualquer diferença de qualidade de diferenciação 

dos produtos oferecida por outras instituições.  

A variável de depósitos é determinada exogenamente de acordo com as 

preferências do consumidor e a variável de volume de empréstimos é determinada pelos 

administradores dos bancos, que consequentemente criam os depósitos como resultados do 

fornecimento dos empréstimos. 

Nos anos seguintes o movimento de desregulação e liberações financeiras que 

foram impostas pela teoria bancárias convencional ficaram o mais longe possível da realidade. 

Com a criação de bancos universais em quase todos os mercados nacionais e o fenômeno da 

conglomeração financeira agravou-se ainda mais essa situação. O movimento de consolidação 

e universalização dos bancos se não foi o maior está entre um dos mais marcantes aspectos 

que participaram nessa transformação financeira dos anos 1990 em diante, mas mesmo 

possuindo vários estudos empíricos não descobriu esse contraste entre os estudos empíricos e 

a realidade dos mercados bancários. 

A nova firma bancária não tem como os aspectos mais importantes o tamanho e o 

seu grau de diversificação, mas sim a adoção de uma estratégia de competição para os bancos 

com base nas inovações de qualificação Schumpeteriana. Essa estratégia levou a utilização 

dos preços como instrumento competitivo a perder parte de sua importância, não só apenas 

pela intensificação dos aspectos das inovações, mas também pela constante combinação das 

características dos produtos que já existem com a criação de novos produtos. 

Atualmente os depósitos ditos como insumos em montantes externamente 

determinados fazem menos sentido do que antes, mas isso não significa que o papel dos 

depósitos à vista como meio de pagamento tenha deixado de ser essencial, somente passou a 
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ser mais complexo e em condições normais a sustentabilidade entre os depósitos e outras 

formas de aplicações financeiras tiveram um crescimento significativo. 

A atividade bancária é bastante diversificada, dentre os seus segmentos tem-se, 

por exemplo, concessão de crédito, financiamentos, empréstimos, depósitos e etc - tendo 

importante participação no crescimento de uma economia, pois os bancos financiam os 

investimentos que, por sua vez contribuem para o fortalecimento do crescimento do PIB do 

país.  

A lucratividade no setor bancário brasileiro levou a certo número de estudos e 

debates em relação às suas causas e fatores determinantes. Essa questão da lucratividade nesse 

setor é consequência de uma série de fatores relacionados à aspectos que passam pela 

estabilidade econômica e pela eficiência desse mercado, dentre outros aspectos. Essa 

rentabilidade também pode ser explicada pela demanda por serviços bancários, que se tornam 

cada vez mais diversificáveis. 

A consolidação e a Ampliação das operações do crédito bancário contribuem de 

certa forma para consolidar os expressivos níveis de lucratividade dos bancos. A lucratividade 

no mercado bancário depende diretamente da estrutura de mercado e principalmente da 

relação entre a concentração e competitividade no setor. Naturalmente, espera-se que uma 

estrutura mais concentrada gere maiores níveis de lucratividade.  

A Tabela 4 mostra que através dessa concentração o lucro líquido total do setor 

bancário é cada vez maior e que sofre uma influência muito significativa quando se tem uma 

maior participação dos bancos no mercado brasileiro. Essa participação dos cinco maiores 

bancos de cada ano na atividade bancária e o seu lucro líquido são descritos de forma 

crescente ao longo do período analisado, comprovando assim essa estrutura de concentração e 

lucratividade. 

 

Tabela 4 – Lucro líquido e participação dos cinco maiores bancos no mercado: 

Brasil, Dez/2010 a Jun/2014 (valores em mil reais). 

 

 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 

Lucro Líquido 18.326.390 23.089.897 23.822.249 24.114.385 24.462.591 25.740.428 

Lucro Líquido 

Total 
30.557.663 36.520.490 35.044.243 35.298.289 36.271.361 38.791.428 

Participação 0,599731 0,632244995 0,67977639 0,6831602 0,6744327 0,66355971 

Fonte: Elaboração própria 
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Analisando os valores acima, temos que a participação dos cinco maiores bancos 

no lucro líquido total do setor aumentou em junho de 2014, quando se registrou um valor 

igual a 0,6636 em relação ao período de dezembro de 2009, cujo valor foi de 0,5997. Além 

disso, nota-se também uma trajetória crescente em relação ao lucro líquido auferido pelos 

cinco maiores bancos cujo menor valor foi de 18.326.390 em dezembro de 2009 e o maior 

valor registrado para esse lucro igual a 25.740.428 em junho de 2014. O lucro líquido total do 

setor bancário também consolidou uma tendência crescente nos últimos seis anos, 

apresentando menor valor em dezembro de 2009, aonde chegou a 30.557.663 enquanto o 

maior valor registrado ocorreu em junho de 2014, cujo valor foi de 38.791.428. 

 

3.1 Inovações Financeiras e Transformações dos Bancos  

 

Os aspectos Schumpeterianos são necessários quando mencionamos os bancos e o 

setor bancário, pois é preciso uma análise de como essas instituições reconstroem-se as suas 

estratégias competitivas de acordo com o novo contexto envolvendo a liberdade e regulação 

do sistema financeiro. Para que isso seja feito é necessário identificar quais são os aspectos 

centrais dessa transformação e mostrar qual o seu efeito na organização da firma bancária. 

O desenvolvimento do sistema financeiro após os anos de 1930, em primeiro 

lugar mostrou-se extremamente estável por pelo menos cinco décadas, o que mostrou uma 

recuperação muito grande em termos dos pós-crise de 1929; e em segundo lugar os sistemas 

financeiros mantiveram-se extremamente estagnadas, mantidas a práticas antigas e pelo 

conservadorismo dos sistemas regulatórios. A regulação financeira era anticompetitiva e isso 

contribuiu decisivamente para reduzir os incentivos, sejam elas através das inovações 

financeiras, seja a concorrência via preços ou outro instrumento que elevasse a credibilidade 

dos mercados bancários e que estimulasse as instituições à se tornarem mais inovadoras, mas 

no final da década de 1960 não resistiram as pressões desestabilizadoras e consequentemente 

com uma ruptura afetaram profundamente o sistema financeiro.  

O sistema financeiro passou por profundas transformações e inovações desde os 

anos de 1970 e nesse período o setor financeiro era fortemente regulado em todas as frentes 

das economias de mercado. O sistema bancário tinha uma regulação voltada principalmente 

para se precaverem das crises sistêmicas, já os outros segmentos do sistema financeiro que 

eram regulados tinham a importância da proteção dos investidores e dos investimentos. Essas 

regulações possuíam formas de características intervencionistas e autoritárias sobre seus 
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métodos e com isso todos os segmentos do setor financeiro eram sujeitos a essas regras que 

iam desde as linhas de produção até as taxas de juros, sendo protegidas pela supervisão 

financeira. 

Todas essas transformações no setor bancário levaram a uma importante 

consequência que foi a implantação de uma divisão nas trajetórias possíveis de uma expansão 

da firma bancária. Essa expansão da oferta de serviços coloca o valor de cada unidade dos 

produtos a valores abaixo do mercado e traz o desenvolvimento dos produtos cada vez mais 

diversificados para abastecer os clientes com um alto padrão de renda e os corporativos.  

 Essas estratégias não se definem supostamente para apenas cobrir os espaços 

vazios, mas sim pela suposição da existência de amplas economias de escopo no setor, onde o 

segmento de mercado bancário possui características bem redefinidas, possuindo assim 

condições expansionistas e com perspectivas de rentabilidade. 
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4. METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa exploratória e de natureza 

secundária em que se faz uso de uma amostra de dados com os bancos do consolidado 

bancário I do BCB.  

A base de dados utilizada para estimação do modelo econométrico dos fatores 

determinantes da lucratividade dos bancos foi extraída do Consolidado do Sistema Financeiro 

Nacional do Banco Central do Brasil, e a amostra dos dados compreende o grupo de todos os 

bancos do Consolidado Bancário I do BCB.  

A Tabela 6 foi elaborada com as suas estatísticas descritivas e uma matriz de 

correlações das variáveis utilizadas no modelo econométrico para a amostragem de dados 

trimestrais abrangendo o período de 2003 a 2014.      

 

Tabela 5 - Estatísticas descritivas das variáveis do modelo econométrico 

 

               Fonte: Elaboração própria.  
          Nota: 1 Os números são expressos em notação cientifica, por exemplo, o número 2,50E+0,8 pode ser lido como 2,50x10 elevado a 

oitava potência. 

 

Pode-se notar que ocorreu uma alta dispersão nos dados das variáveis, onde 

praticamente todas elas com exceção apenas da MS tiveram valores altos em seu desvio 

padrão, cuja magnitude do desvio padrão para essa variável é igual a 0,2111. A variável MS 

possui um valor pequeno para a amplitude dos dados amostrais, dada pela diferença entre o 

valor máximo e o valor mínimo para a fatia de mercado chegando ao valor igual a 0,141288.  

 

 

LUCRO PL MS AGENCIA CREDITO DEPOSITO PASSIVEXIG 

Média 15514217 2.50E+08 0.849304 19294.39 1.05E+09 1.08E+09 2.66E+09 

Mediana 12475254 2.46E+08 0.848750 18791.50 9.12E+08 1.14E+09 2.57E+09 

Máximo 30495521 4.46E+08 0.878557 22903.00 2.39E+09 1.81E+09 5.29E+09 

Mínimo 4162462. 97910872 0.737269 16840.00 3.01E+08 4.35E+08 9.39E+08 

Desvio-padrão 8138043. 1.19E+08 0.021115 1.768.243 6.63E+08 4.72E+08 1.42E+09 

Observações 

 

46 

 

46 46 46 46 46 46 
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Os dados das variáveis: LUCRO, PL, AGÊNCIA, DEPÓSITO e PASSIVEEXIG, 

além de possuírem uma alta variação em relação a sua média, também possuem valores 

elevados em sua amplitude. 

 

A Tabela 7 tem como objetivo mostrar a correlação entre as varáveis e descrever 

quais possuem o maior valor do seu coeficiente de correlação. 

 

Tabela 6 - Matriz de correlações das variáveis do modelo econométrico 

 LUCRO MS AGENCIA CREDITO DEPOSITO PASSIVEXIG 

LUCRO 1      

MS -0,0367 1     

AGENCIA  0,4658 -0,2213 1    

CREDITO  0,6083 -0,2825  0,8561 1   

DEPOSITO  0,6314 -0,2778  0,8589  0,9726 1  

PASSIVEXIG  0,6079 -0,2754  0,8635  0,9968  0,9845 1 

            Fonte: Elaboração própria 

 

 Conforme se pode observar na Tabela 7, há uma correlação positiva entre a 

variável dependente que é o LUCRO e os dados amostrais para as variáveis PL, AGENCIA, 

CREDITO, DEPOSITO e PASSIVEXIG. Porém evidenciou-se uma correlação negativa de 

intensidade fraca para a variável MS. 

 As maiores magnitudes do coeficiente de correlação foram obtidas para a variável 

de patrimônio líquido dos bancos, dada por PL, que foi igual a 0,6254 e para a variável 

DEPOSITO, que representa o total de depósito dos bancos, cujo valor foi igual a 0,6314. 

 Note que os valores das correlações entre as variáveis mostradas na tabela acima 

não são próximos de 1, ou seja, isso constitui um possível indício de ausência de 

multicolinearidade entre os dados amostrais para essas variáveis.    
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   4.1  Especificação da modelagem 

 

O modelo econométrico utilizado para a estimação da lucratividade dos bancos no 

Brasil no período 2003 a 2014 e a relação entre lucratividade e concentração bancária foi 

estimado pelo método MQG com estimador Newey-West, onde apresentou a seguinte 

especificação: 

 

𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑀𝑆𝑖 + 𝛽3𝐷𝐸𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝑂𝑖 + 𝛽4𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂𝑖 + 𝛽5𝑃𝐴𝑆𝑆𝐸𝑋𝐼𝐺𝐼𝑉𝐸𝐿𝑖 + 𝛽6𝑃𝐿𝑖  

+ 𝛽7𝐴𝐺𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑖+𝜀𝑖 

Onde: 

𝐿𝑈𝐶𝑅𝑂𝑖 = Lucro líquido de cada um dos bancos do consolidado bancário I do BCB;  

𝑀𝑆𝑖 = Constitui a fatia de mercado (market-share) para o i-ésimo banco do consolidado 

bancário I do BCB em relação ao total de todo o sistema financeiro nacional.   

𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑖 = Depósito
1
 total dos bancos do consolidado bancário I do BCB;  

𝐶𝑅É𝐷𝐼𝑇𝑂𝑖 =Operações de crédito e arrendamento mercantil dos bancos do consolidado 

bancário I do BCB;  

𝑃𝐴𝑆𝑆𝐸𝑋𝐼𝐺𝐼𝑉𝐸𝐿𝑖 = Passivo exigível
2
 dos bancos do consolidado bancário I do BCB;  

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸𝐵𝐴𝑆𝐼𝐿𝐸𝐼𝐴𝑖 = Índice de Basileia
3
 médio dos bancos do consolidado bancário I do 

BCB;  

𝑃𝐿𝑖 =Patrimônio líquido
4
 dos bancos do consolidado bancário I do BCB; e 

𝐴𝐺𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑖 =Número total de agências dos bancos do consolidado bancário I do BCB. 

𝜀𝑖 =Erro aleatório ou perturbação estocástica. Constitui o conjunto de todos os fatores que 

não são explicados pelas variáveis do modelo econométrico (fatores não observáveis).  

                                                           
1
 Os depósitos são a captação de recursos junto ao público em geral, sendo eles por tempo indeterminado, sem 

remuneração e com uma livre movimentação. 
2
O passivo exigível tem as obrigações com o capital dos terceiros. Exemplos: Contas a pagar, títulos a pagar, 

etc. 
3
 O índice de Basiléia é definido pelo Comitê de Basiléia que recomenda a relação mínima de 8% entre o 

Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados conforme regulamentação em vigor (Patrimônio de 
Referência Exigido - PRE). 
4
 O patrimônio líquido é o capital próprio que os acionistas ou sócios tem na empresa em um determinado 

período. 
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5.  CONCENTRAÇÃO E COMPETIÇÃO BANCÁRIA BRASILEIRA NO PERÍODO 

DE 2003 A 2014 

 

As medidas de concentração constituem ferramentas que podem ser empregadas 

com uma ampla abrangência, podendo ser utilizadas para medir o grau de concentração e 

caracterizar o tipo de estrutura de mercado vigente em determinado setor da economia. Para 

alcançar tal objetivo existem várias medidas de concentração que podem ser aplicadas para 

qualquer setor, dentre as medidas de concentração mais usualmente utilizadas, tem-se a razão 

de concentração das maiores empresas, que abrange apenas as empresas líderes, ou 

dominantes, em determinado setor da economia.  

Essas medidas constituem um tema vastamente explorado no campo da 

Microeconomia, normalmente nas abordagens ligadas à organização industrial, a partir do 

viés do estudo relacionado ao poder de mercado e às estruturas de mercado, como também 

nas abordagens que enfocam a questão do paradigma de estrutura, conduta e desempenho.  

 A medida da razão de concentração que toma como base apenas a parte do 

mercado total que é atribuída ao grupo dos k maiores bancos, sendo k igual a um número 

inteiro arbitrário. Essa medida para um grupo com as k maiores empresas pode ser obtida a 

partir da seguinte expressão:  

                                                                             CRk = ∑ si
k
i=1                   (1)                                                          

 

Esse índice é do tipo unidimensional e seus valores situam-se no intervalo entre 0 

e 1, de modo que quanto mais próximo de um esse índice maior será o grau de concentração 

do mercado, e quanto mais próximo de zero, então maior será o nível de competição no setor 

bancário.  

A Market Share tem o seu significado interligado à participação de mercado, 

baseando-se na sua competição e nas fatias de vendas de um determinado produto que cada 

empresa possui. Portanto podemos dizer que se um determinado banco detém 40% de 

participação no mercado, o seu MS será de mesma porcentagem. 

 

O cálculo da Market Share para os bancos é realizado através da razão entre o 

valor do ativo total do banco e o total do sistema financeiro nacional. 

                         Si = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠   

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑥100       (2) 
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O índice Herfindahl-Hirschman toma como base a totalidade dos bancos nesse 

mercado, e o seu valor é dado pela soma dos quadrados das market shares de cada um dos 

bancos que fazem parte desse mercado. Esse índice pode ser da seguinte maneira: 

                                                                     HHI = ∑ si
2n

i=1                        (3) 

 

 Esse índice toma o valor 1 𝑛⁄  numa situação em que ocorre extrema competição 

perfeita e o mercado é igualmente dividido entre todas as empresas, e será igual a 1 para o 

caso de um monopólio.  

Para efeito de classificação, se 0 ≤ 𝐻𝐻𝐼 < 0,10, ocorre pouca concentração no 

mercado, se 0,10 < 𝐻𝐻𝐼 ≤ 0,18, então ocorre concentração moderada, e, finalmente, se 

𝐻𝐻𝐼 ≥ 0,18 , então há evidências de uma elevada concentração na indústria.   

O índice de entropia de Theil toma como base o valor do logaritmo da market 

share de cada uma das empresas do setor na base 2. Quanto maior for a magnitude do índice 

de entropia indica que menor será a concentração no setor bancário.  

                                                                         E = − ∑ silog2si
n
I=1           (4)                                                                           

 

O índice de entropia está situado no intervalo entre 0 e 𝑙𝑜𝑔2𝑛, em que 𝑛 

representa o número total de bancos. O valor desse índice será igual a zero para o 

comportamento de monopólio e atinge seu valor mais alto, 𝐸 = 𝑙𝑜𝑔𝑛, por outro lado, quando 

as market shares  de todos os bancos são iguais, ocorre maior competitividade no mercado de 

modo que a concentração no setor é mínima. 

A Tabela 5 apresenta os índices de concentração de mercado para os ativos totais 

dos bancos do consolidado bancário I do BCB
5
, onde nota-se um evidente processo de 

concentração entre os bancos no mercado bancário brasileiro no período de dezembro de 2003 

a junho de 2014. Isso fica bastante evidente quando analisamos a evolução dos índices de 

concentração onde se percebe um aumento explícito do HHI e uma redução no índice de 

entropia de Theil, que aponta para uma estrutura de mercado mais concentrada. 

 

 

                                                           
5
 Consolidado bancário I do BCB é o somatório das posições contábeis das instituições bancárias do tipo 

conglomerado Bancário I e Instituições bancárias Independentes I. O tipo de conglomerado bancário I é definido 

como um conglomerado composto de pelo menos uma instituição do tipo Banco Comercial ou Banco Múltiplo 

com Carteira Comercial e as Instituições bancárias Independentes I é definida como as Instituições financeira do 

tipo Banco Comercial, Banco Múltiplo com Carteira Comercial ou Caixa Econômica que não integrem 

conglomerado. 
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Tabela 7 – Índices de concentração para o setor bancário no período de Dez/03 a Jun/14. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se observar que há um aumento da razão de concentração (RC5), onde a partir 

dessa razão percebe-se que os cinco maiores bancos de cada ano ampliaram sua participação 

no mercado bancário entre dezembro de 2003 relativamente a junho de 2014, passando de 

0,527 em dezembro de 2003 para 0,670 em junho de 2014. Os valores apresentados pelos 

índices analisados denotam uma certeza de uma concentração leve a moderada, para o grupo 

dos bancos do Consolidado Bancário I do BCB, onde pode ser relacionada aos fatores 

ocorridos, como é o caso da crise econômica em 2007 – 2008, o acordo de capitais
6
 e risco de 

BasiléiaIII
7
.

                                                           
6
  O acordo de capital  de Basiléia ou Basiléia I, foi um acordo firmado em 1988, na cidade de Basiléia (Suíça), 

por iniciativa do Comitê de Basiléia e ratificado por mais de 100 países. Este acordo teve como objetivo criar 
exigências mínimas de capital, que devem ser respeitadas por bancos comerciais, como precaução contra o 
risco de crédito. 
7
  Os acordos de Basiléia III Referem-se a um conjunto de propostas de reforma da regulamentação bancária 

Basiléia III faz parte de um conjunto de iniciativas, promovidas pelo Fórum de Estabilidade e pelo G20, para 
reforçar o sistema financeiro após a crise dos subprimes. 

 RC5 HHI ENTROPIA 

Dez/03 0,527 0,070 3,748 

Dez/04 0,504 0,065 3,774 

Dez/05 0,500 0,064 3,795 

Dez/06 0,522 0,068 3,766 

Dez/07 0,523 0,067 3,860 

Dez/08 0,660 0,097 3,403 

Dez/09 0,664 0,098 3,236 

Dez/10 0,647 0,094 3,223 

Dez/11 0,654 0,094 3,213 

Dez/12 0,663 0,096 3,187 

Dez/13 0,666 0,097 3,146 

Jun/14 0,670 0,099 3,118 
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5.1  Revisão da literatura 

 

Muitos são os trabalhos na literatura de concentração bancária, sendo que em sua 

grande maioria os autores empregam recorrentemente em suas pesquisas, os índices clássicos 

da razão de concentração dos maiores bancos do setor e/ ou o índice Herfindahl-Hirschman 

(HHI). Dentre os vários autores cujos trabalhos são voltados para a questão da concentração e 

competição no mercado bancário, pode-se citar, entre outros:  

Bikker e Haaf (2002) apresentaram as principais medidas de concentração 

bancária que podem também ser aplicados no contexto de outros mercados.  

Nasser (2008) analisou a evolução do setor bancário no Brasil, a concentração na 

indústria bancária brasileira e o seu papel da sustentabilidade no contexto das políticas de 

alguns bancos brasileiros. Ele estimou um modelo econométrico relacionando a competição e 

concentração para os bancos no Brasil e obteve como resultado que o aumento do grau de 

concentração diminui o nível de competição no setor bancário. 

Chortareas et al. (2009) analisou a relação entre concentração bancária, 

lucratividade e spread bancário no México no período de 1996 a 2003. Eles encontraram 

evidências de uma forte relação entre a rentabilidade do setor bancário mexicano e as razões 

de capitais dos bancos. Ademais, eles também obtiveram que não há evidências para uma 

relação entre concentração bancária e spread bancário.  

Cardoso (2011) analisou a relação entre o poder da regulação de mercado e a 

concorrência entre bancos no Brasil a partir dos conglomerados financeiros. O autor analisa o 

mercado bancário brasileiro a partir do estado de regulação concorrencial, dos níveis de 

concentração e competição e as relações desse resultado com o volume de empréstimos 

bancários. Ele avalia a evolução da concentração e da concorrência do setor bancário 

brasileiro sob o aspecto dos conglomerados financeiros, pós-Plano Real. Aplicou também o 

teste para o modelo de competição para o setor bancário, como por exemplo, os modelos de 

Bresnahan e Lau (1982), Panzar e Rosse (1987) e Boone (2008), conjuntamente com as 

medidas típicas de concentração 𝐶𝑛 (ou razão de concentração) e o índice Herfindahl-

Hirschman (HHI), e avaliou o setor segundo as unidades bancárias com base no CNPJ e pelos 

conglomerados financeiros. Com isso ele concluiu que o setor bancário sob o escopo dos 

conglomerados faz uso de prerrogativas particulares quando se testam as variações dos 

volumes de empréstimos em relação à concorrência, poder de mercado unilateral e a 

eficiência no setor bancário. 
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Divino e Silva (2012) analisaram a relação entre estrutura de mercado e 

estabilidade do setor bancário. Os autores realizaram a estimação a partir de um painel 

dinâmico com uma amostra de 41 países no período de 1987 a 2007, utilizando-se as bases de 

dados: A New Database on Financial Development and Structure e Bank and Supervision 

Regulation, do Banco Mundial e Systemic Banking Crises: A New Database do Fundo 

Monetário Internacional. Os autores concluíram que há uma relação direta entre concentração 

de mercado e estabilidade de modo que a estrutura bancária favorece a estabilidade nesse 

mercado. 



36 
 

6. RESULTADOS  

 

A Tabela 8 apresenta os resultados das estimações por MQG e dos estimadores de 

Newey-West para correção de possíveis problemas relacionados com heteroscedasticidade e 

autocorrelação. 

Tabela 8 – Estimação da modelagem 

Variável dependente: LUCRO 

 Variável Coeficiente Desvio Padrão. Estatística t P-valor 

MS 78909487 29462816 2,6783 0,0110 

AGENCIA -1431,589 353,9656 -4,0444 0,0003 

CREDITO 0,0553 0,01988 2,7844 0,0084 

DEPOSITO 0,0424 0,0166 2,5618 0,0146 

PASSIVEXIG -0,0331 0,0120 -2,7589 0,0090 

 

R² 

 

0,5438 

 

R² ajustado 

 

0,4452 

 

                                  Fonte: Elaboração própria 

 

Observando-se os resultados acima, tem-se que as variáveis explicativas 

AGENCIAM, CREDITO e PASSIVEXIG, mostraram-se estatisticamente significativas no 

nível de significância de 1%.   

Além disso, também pode ser observado que as variáveis MS e DEPOSITO, 

mostraram-se estatisticamente significativas ao nível de significância de 5%, o que pode ser 

comprovado pelas respectivas probabilidades ou p-valores dessas variáveis. A variável 

explicativa AGENCIA apresentou na estimativa de seu coeficiente um sinal negativo, 

contrário à expectativa e, portanto, contra intuitivo. Porém a variável explicativa MS 

apresentou, conforme esperado, um impacto positivo sobre a variável dependente LUCRO, 

indicando uma relação direta entre lucratividade e concentração bancária.  

O coeficiente de determinação, que representa o grau de ajuste das variáveis 

independentes do modelo, é igual a 0,5438, isso pode ser interpretado como sendo cerca de 

54% das variações totais da variável dependente LUCRO em torno da média. 

Conforme o resultado para o teste de especificação de Wald mostrado no anexo da 

monografia, demonstrou um ajuste dos dados amostrais à especificação na forma funcional 

linear para o modelo econométrico, modo que pelos resultados dos valores-p das 
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probabilidades iguais a zero observa-se uma evidente adequação da especificação da forma 

linear para o modelo de regressão estimado nessa pesquisa.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho estudou a lucratividade bancária no Brasil na hipótese de que 

a rentabilidade deste mercado tem relação positiva com a concentração neste setor. Utilizou-

se dados bancários trimestrais do Consolidado Bancário I do BCB para o período de 2003 a 

2014.  

Para medir concentração de mercado, usou-se as medidas de concentração 

industrial usuais na literatura: Razão de Concentração dos cinco maiores bancos; Índices HHI 

e o Índice de Entropia de Theil para os ativos totais dos bancos, apontaram para um aumento 

da concentração com uma ampliação da participação dos ativos totais dos cinco maiores 

bancos no mercado bancário brasileiro.  

A estimação do modelo econométrico, cuja especificação mostrou-se correta pelo 

teste de Wald, foi realizada pelo método de MQG a partir do estimador de Newey-West para 

correção de problemas de heteroscedastidade e autocorrelação e obteve-se uma relação 

positiva e direta entre a variável dependente de lucratividade, dada pelo lucro líquido dos 

bancos e a concentração bancária representada pela market share dos bancos. Essa relação foi 

estatisticamente significativa ao nível de significância de 5%.  

A partir das estimações do modelo econométrico também pode-se observar um 

impacto positivo das variáveis explicativas DEPOSITO e CREDITO, assim como um impacto 

(efeito marginal) negativo das variáveis explicativas AGENCIA e PASSIVEXIG sobre a 

variável lucro, variável dependente e representativa da lucratividade dos bancos.    

Esse resultado responde ao questionamento central deste trabalho, visto que 

explica a relação direta entre a lucratividade e a concentração, ou seja, quanto mais 

concentrado o setor maior a lucratividade. 

Na literatura citada nessa monografia vimos que Nasser (2008) analisou a 

evolução e a concentração do setor bancário no Brasil, abordando os mecanismos de 

fortalecimento (PROER, PROES, PROEF e FGC) e ampliação do poder de intervenção do 

BCB. Calculou uma estatística H para os 50 maiores bancos brasileiros de acordo com o 

Banco Central e concluiu que a indústria brasileira opera em regime de concorrência 

monopolista. Analisou os índices de concentração e por fim estimou um modelo 

econométrico para avaliar de que maneira o aumento da concentração afeta a competição no 

setor, tendo como resultado uma relação negativa significante entre a concentração e a 

competitividade no sistema bancário brasileiro. 
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A partir desse resultado de Nasser, podemos fazer uma comparação com os 

resultados encontrados nessa pesquisa, visto que mesmo fazendo a mesma análise com os 

índices de concentração, os resultados apontaram uma relação positiva entra a concentração e 

a lucratividade bancária, ou seja, de forma contraria ao resultado encontrado na literatura de 

Nasser, mas em ambos os estudos evidenciou-se que a variável AGENCIA é o oposto ao 

esperado, ou seja, aumentar o número das agências não evidencia uma maior lucratividade e 

nem uma maior competição no setor.  

Essa pesquisa limitou-se a analisar a lucratividade bancária no Brasil e sua relação 

com a concentração neste mercado no período de 2003 a 2014. Como sugestão, trabalhos 

futuros poderiam avaliar os efeitos da concentração bancária sobre a eficiência operacional e 

técnica dos bancos, ou mesmo os impactos da crise financeira mundial sobre a lucratividade e 

a concentração bancária no Brasil. 
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ANEXO 1 - ESTIMAÇÃO MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Dependent Variable: LUCRO   

Method: Least Squares   

Date: 02/05/15   Time: 09:42   

Sample: 1 46    

Included observations: 46   

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West 

fixed 

        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -33833386 29153831 -1.160513 0.2533 

PL -0.019013 0.114572 -0.165948 0.8691 

MS 78909487 29462816 2.678274 0.0110 

AGENCIA -1431.589 353.9656 -4.044428 0.0003 

CREDITO 0.055353 0.019879 2.784446 0.0084 

DEPOSITO 0.042478 0.016581 2.561831 0.0146 

PASSIVEXIG -0.033117 0.012004 -2.758964 0.0090 

     
     R-squared 0.543814     Mean dependent var 15514217 

Adjusted R-squared 0.445179     S.D. dependent var 8138043. 

S.E. of regression 6061728.     Akaike info criterion 34.24647 

Sum squared resid 1.36E+15     Schwarz criterion 34.60425 

Log likelihood -778.6688     Hannan-Quinn criter. 34.38049 

F-statistic 5.513404     Durbin-Watson stat 3.193263 

Prob(F-statistic) 0.000130    
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ANEXO 2 - TESTE DE WALD MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wald Test:   

Equation: Untitled  

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    F-statistic  377.3534 (9, 37)  0.0000 

Chi-square  3396.181  9  0.0000 

    
        

Null Hypothesis: 

C(1)=C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=C(6)=C(7)=0 

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(1) -33833386  29153831 

C(2) -0.019013  0.114572 

C(3)  78909487  29462816 

C(4) -1431.589  353.9656 

C(5)  0.055353  0.019879 

C(6)  0.042478  0.016581 

C(7) -0.033117  0.012004 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

 

Estatística de teste 

Valor Graus de liberdade P-valor 

Estatística-F 377,3534 (9,37) 0,0000 

Qui-quadrado 

 

3396,181 9 0,0000 


