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As opiniões expressas aqui não representam a posição oficial de nenhuma das instituições a que estou vinculado



Concorrência Bancária no Brasil: uma resenha 
da literatura

• Vários estudos recentes estudam concorrência bancária, 
buscando afirmações sobre o grau de competição do mercado 
ou exploram os determinantes de margens (Nakane e Rocha 
(2010), Barbosa et al. (2015), Moita e Silva (2014), Dantas et 
al. (2012) entre outros).

• Pode-se extrair uma síntese de que, em geral, o mercado 
bancário brasileiro não está nos casos polares de concorrência 
perfeita ou monopólio/cartel perfeito; além disso, o efeito da 
concentração sobre spreads não é claro.

• Não há estudos utilizando metodologia de análise de atos de 
concentração.
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Concorrência Bancária no Brasil: A visão do Banco 
Central do Brasil para Atos de Concentração

• A análise de defesa da concorrência busca avaliar os efeitos 
de atos de concentração sobre o grau de concorrência.

• Recentemente (abril de 2012) o Banco Central do Brasil (BCB) 
declarou como faz a avaliação dos efeitos sobre o bem estar 
de atos de concentração (Circular 3590/2012 e Comunicado 
22.366/2012).

• Pode-se ver que o Guia para Análise de Atos de Concentração 
do BCB não diferencia na análise o setor bancário, em relação 
ao que o Guia Horizontal SEAE/SDE de 2001 indica como 
metodologia de análise para qualquer outro setor da 
economia.
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Objetivo do trabalho

• Apresentar uma análise do setor bancário dentro dos 
indicadores e metodologia de análise em um ato de 
concentração do BCB e experiência do SBDC para 
outros setores.

– Estudar a efetividade concorrencial da entrada

– Avaliar indicadores de rivalidade entre bancos, pela 
resposta de movimentos de juros frente a movimentos de 
concorrentes em mercados selecionados.

• Sob hipótese de mercado relevante para bancos múltiplos no 
Brasil por limitações dos dados.
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Concorrência Bancária no Brasil
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Evolução do IHH – Bancos Múltiplos



Concorrência Bancária no Brasil
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Concorrência Bancária no Brasil: Entrada e Saída

• Entrada muito pouco provável
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Ano Entradas Saídas Nº Bancos
Taxa 

Entrada

Taxa 

Saída

2003 165

2004 4 6 163 2.5% 3.7%

2005 3 6 160 1.9% 3.8%

2006 4 6 158 2.5% 3.8%

2007 3 5 156 1.9% 3.2%

2008 5 4 157 3.2% 2.5%

2009 8 7 158 5.1% 4.4%

2010 3 2 159 1.9% 1.3%

2011 5 2 162 3.1% 1.2%

2012 4 3 163 2.5% 1.8%

2013 3 8 158 1.9% 5.1%

2014 2 5 155 1.3% 3.2%

Bancos Múltiplos Informações DEORF - Entrada: Autorização; Saída: Cancelamento

Ano
Entradas 

Efetivas

Saídas 

Fechamento
Nº Bancos

Taxa 

Entrada

Taxa 

Saída

2003 165

2004 1 2 163 0.6% 1.2%

2005 2 3 160 1.3% 1.9%

2006 0 0 158 0.0% 0.0%

2007 1 1 156 0.6% 0.6%

2008 0 1 157 0.0% 0.6%

2009 1 5 158 0.6% 3.2%

2010 3 0 159 1.9% 0.0%

2011 1 2 162 0.6% 1.2%

2012 3 2 163 1.8% 1.2%

2013 1 6 158 0.6% 3.8%

2014 0 0 155 0.0% 0.0%

Bancos Múltiplos



Concorrência Bancária no Brasil: Entrada

• Entrada pouco efetiva, pois market share entrantes é pífia, 
mesmo vários trimestres após entrada.(valores em %)
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Concorrência Bancária no Brasil: Rivalidade

• Rivalidade medida pela capacidade de influenciar preços.

• Indicador direto, mais informativo que mobilidade de clientes e esforços 
para capturar clientes, pois mede movimentos de preços de um banco 
reagindo a mudanças de preços de outro.

• Metodologia de correlação de preços (cointegração) entre bancos.

– Método conservador, pois não encontrar associação entre preços 
indica que não há influencia de um banco sobre outro, embora o 
oposto não seja verdade (Davies e Garces 2010).

– Teste cointegração em modelo de correção de erros (Teste ECM).

– Comparação de todos os pares de bancos disponíveis nos bancos 
(Iregui e Otero 2013, Pesaran 2007) ao invés de funções de reação de 
um banco em relação a todos os outros (Moita e Silva, 2014).
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Concorrência Bancária no Brasil: Rivalidade

• 4 tipos de taxas de juros
• Desconto de Duplicatas (PJ)

• Conta Garantida (PJ)

• Aquisição de Veículos (PF)

• Cheque Especial (PF)

• Período
• Janeiro/2009 a Julho/2015

• Bancos selecionados pela disponibilidade de 
informações.
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Concorrência Bancária no Brasil: Rivalidade
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Matriz de Coeficientes de Ajustamento – Desconto de Duplicatas (PJ)

BANCO 

DO BRASIL
BRB CAIXA HSBC MONEO

TRIÂN-

GULO
CITIBANK SAFRA FIBRA

ITAÚ 

UNIBANCO
BRADESCO

SANTAN-

DER
BANRISUL

BANCO DO BRASIL .

BRB . -0.402 -0.475 -0.354 -0.420 -0.476

CAIXA ECONÔMICA .

HSBC -0.529 . -0.460 -0.459

MONEO -0.259 . -0.194 -0.226

TRIÂNGULO -0.478 -0.510 -0.437 . -0.493 -0.612 -0.455 -0.616 -0.451 -0.498 -0.481

CITIBANK -0.167 -0.328 -0.507 -0.353 . -0.337 -0.315 -0.342

SAFRA .

FIBRA -0.655 -0.349 -0.440 -0.385 -0.372 -0.371 -0.364 . -0.360 -0.362 -0.350 -0.355

ITAÚ UNIBANCO .

BRADESCO -0.550 .

SANTANDER -0.253 .

BANRISUL -0.276 .



Concorrência Bancária no Brasil: Rivalidade
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Matriz de Coeficientes de Ajustamento – Conta Garantida (PJ)

BANCO 

DO BRASIL
HSBC

TRIÂN-

GULO

IND. DO 

BRASIL
CITIBANK SAFRA

LUSO 

BRAS.

ITAÚ 

UNIBANCO
BRADESCO

SANTAN-

DER
BANRISUL

BANCO DO BRASIL . -0.414 -0.233 -0.515

HSBC -0.512 . -0.683

TRIÂNGULO .

INDUSTR. DO BRASIL -0.271 -0.269 -0.274 . -0.281 -0.274 -0.259 -0.270 -0.269 -0.273

CITIBANK -0.608 -0.626 . -0.640 -0.837 -0.481 -0.625

SAFRA .

LUSO BRASILEIRO -0.848 -0.777 -0.609 -0.682 -0.655 -0.598 . -0.737 -0.642 -0.784 -0.802

ITAÚ UNIBANCO -0.234 .

BRADESCO .

SANTANDER .

BANRISUL -0.465 -0.490 .



Concorrência Bancária no Brasil: Rivalidade
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Matriz de Coeficientes de Ajustamento – Aquisição Veículos (PF)

BANCO 

DO BRASIL
J.SAFRA HONDA

BRADESCO 

FINANC.
YAMAHA ITAUCARD

RODO-

BENS
GMAC

ITAÚ 

UNIBANCO
BRADESCO PECUNIA

SANTAN-

DER
BANRISUL

A.J. 

RENNER

BANCO DO BRASIL . -0.374

J.SAFRA . -0.125

HONDA -0.325 -0.316 . -0.322 -0.313 -0.340 -0.328 -0.293 -0.347 -0.330 -0.368 -0.317 -0.335 -0.344

BRADESCO FINANC. . -0.277 -0.346 -0.379 -0.294 -0.233

YAMAHA -0.433 -0.406 . -0.325 -0.339 -0.384 -0.472 -0.398 -0.393

ITAUCARD . -0.218 -0.215

RODOBENS -0.227 .

GMAC .

ITAÚ UNIBANCO -0.300 -0.353 . -0.620 -0.261 -0.259

BRADESCO -0.216 -0.446 . -0.281

PECUNIA -0.389 -0.285 -0.345 -0.306 . -0.343

SANTANDER -0.445 .

BANRISUL -0.297 -0.310 -0.286 .

A.J. RENNER -0.328 .



Concorrência Bancária no Brasil: Rivalidade
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Matriz de Coeficientes de Ajustamento – Cheque Especial (PF)

BANCO 

DO BRASIL
BRB CAIXA HSBC ALFA BIC CITIBANK SAFRA

ITAÚ 

UNIBANCO
BRADESCO

SANTAN-

DER
BANRISUL

BANCO DO BRASIL .

BRB .

CAIXA ECONÔMICA -0.314 .

HSBC . -0.461

ALFA -0.621 -0.616 -0.661 -0.691 . -0.613 -0.633 -0.631 -0.643 -0.672 -0.661 -0.620

BIC -0.772 -0.769 -0.734 -1.202 . -0.884 -0.894 -1.141 -1.077 -1.160 -0.732

CITIBANK -0.299 . -0.271

SAFRA .

ITAÚ UNIBANCO .

BRADESCO .

SANTANDER .

BANRISUL . .



Comentários Finais
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• Estrutura bancária brasileira concentrada com 
possíveis efeitos negativos sobre consumidores em 
atos de concentração (grau de concentração alto ou 
médio).

• Fatores que eliminam a preocupação de efeitos 
anticompetitivos de atos de concentração fracos ou 
inexistentes.



Comentários Finais
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• Em relação à entrada, ela é muito pouco provável e 
muito pouco efetiva para competição. 

• Os 13 novos bancos (greenfield) autorizados a 
funcionar desde 2009, em 2015 possuem parcela 
menor do que 1% em todas as medidas de tamanho 
utilizadas.

• Em relação à rivalidade, os bancos reagem pouco à 
mudanças de juros dos concorrentes. Efeitos mais 
fracos para cheque especial e mais forte para 
financiamento de veículos.



Comentários Finais

17

• Em relação à rivalidade, os bancos reagem pouco à 
mudanças de juros dos concorrentes. Quando 
existentes, efeitos assimétricos, de grandes bancos 
sobre pequenos bancos. 


