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Resumo 

Andrade, Bárbara Caballero de; Assunção, Juliano Junqueira. Efeitos da 
hiperinflação sobre a expansão do setor bancário brasileiro. Rio de 
Janeiro, 2013. 40p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Economia, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Acesso a serviços bancários é essencial para o desenvolvimento 

econômico. Este trabalho pretende medir a contribuição do processo inflacionário 

brasileiro para a expansão da rede de agências bancárias nas últimas três décadas. 

Para isso, estimo um modelo estrutural de entrada e realizo contrafactuais de 

longo prazo. Os resultados mostram que, se a inflação tivesse sido controlada na 

década de 1980, o número de municípios sem acesso a serviços bancários hoje 

seria aproximadamente 8% maior e o número de agências no país, 5% maior. 

Também encontro thresholds de entrada e saída que variam significativamente 

com o nível de inflação. 
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Abstract 

Andrade, Bárbara Caballero de; Assunção, Juliano Junqueira (Advisor). 
Effects of hyperinflation on the expansion of the Brazilian banking 
sector. Rio de Janeiro, 2013. 40p. MSc. Dissertation - Departamento de 
Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Access to banking services is essential for economic development. This 

paper aims to measure the contribution of the Brazilian inflationary process for 

the expansion of the branch banking system in the last three decades. For this 

purpose, I estimate a structural entry model and perform long-term counterfactual 

exercises. The results show that if inflation had been controlled in the 1980s, the 

number of municipalities without access to banking services today would be about 

8% higher and the number of branches in the country, 5% higher. Also I found 

entry and exit thresholds that vary significantly with the level of inflation. 
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1                                                                                  
Introdução 

Este trabalho pretende medir a contribuição do processo inflacionário 

brasileiro na expansão da rede de agências bancárias nas últimas três décadas. 

Faremos isso a partir da estimação de um modelo de entrada que consegue captar 

o efeito de longo prazo da hiperinflação na década de 1980 sobre a estrutura do 

setor bancário atual. 

Para obter esse efeito, realizamos uma alteração no modelo tradicional de 

Bresnahan e Reiss (1991) que nos permite aplicá-lo a uma base de dados em 

painel, isto é, com variação temporal, através da diferenciação entre a firma 

entrante e a firma incumbente. Desse modo, ganhamos a oportunidade de estudar 

não somente a decisão de entrada, mas igualmente a decisão de saída ou 

permanência de uma firma no mercado. Ainda em decorrência da inclusão do 

fator temporal no modelo, conseguimos também efetuar exercícios contrafactuais 

de longo prazo, trazendo para os dias de hoje as conseqüências do período 

hiperinflacionário observado no Brasil. 

Essas mudanças diferenciam este de outros trabalhos recentes que também 

pesquisaram os determinantes de entrada no setor bancário. Assunção (2012) 

estima um modelo de entrada como em Bresnahan e Reiss (1991) para 

correspondentes bancários. O autor investiga como este novo “arranjo 

institucional” auxilia a expansão do setor financeiro no Brasil. Em Cohen e 

Mazzeo (2007), também encontramos a aplicação do mesmo modelo para entrada 

de agências bancárias, mas com heterogeneidade nos tipos de instituição bancária. 

Coelho, Mello e Rezende (2012), baseados no mesmo artigo seminal, buscam 

entender os diferentes comportamentos entre bancos públicos e privados. Já 

Assunção, Mityakov e Townsend (2012), apesar dos diferentes objetivos e 

metodologias, também observam estratégias distintas entre bancos públicos e 

privados. Os dois últimos artigos enfatizam que os incentivos de entrada do 

governo não são os mesmos do setor privado. No nosso trabalho, optamos pela 

simplicidade de um modelo que não questiona a identidade bancária das agências, 
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tampouco o tipo de propriedade, pública ou privada. Por fim, citamos ainda Ho e 

Ishii (2010), que também constroem um modelo de entrada de agências bancárias 

nos EUA, mas a partir da estimação da demanda por serviços financeiros.  

Entendemos que um maior número de agências bancárias significa maior 

oferta de serviços financeiros em um determinado mercado. A importância do 

acesso a serviços bancários pode ser justificada de diversas maneiras. Uma 

extensa literatura relaciona o desenvolvimento do sistema financeiro ao 

desenvolvimento econômico de um país. 

Beck, Demirguc-Kant e Levine (2007) encontram forte impacto do 

desenvolvimento financeiro sobre a diminuição da desigualdade de renda. Burges 

e Pande (2005), por sua vez, estimam a redução da pobreza decorrida da expansão 

do setor bancário em países em desenvolvimento. Acerca da influência do sistema 

financeiro sobre entrada de novas firmas ou crescimento de firmas já 

estabelecidas, podemos citar também Bruhn e Love (2009), Klapper, Laeven e 

Rajan (2004), Beck, Demirguc-Kant, Laeven e Levine (2005), entre outros. Com 

respeito ao papel da inflação na expansão do setor financeiro, Boyd, Levine e 

Smith (2001) encontram evidências de uma relação negativa e economicamente 

significante entre nível de inflação e desenvolvimento do setor bancário, através, 

por exemplo, da diminuição dos empréstimos concedidos. 

Para o caso brasileiro, uma vasta argumentação sobre como o ambiente 

inflacionário levou a um expressivo crescimento do número de agências bancárias 

pode ser encontrada em Baer e Nazmi (2000). Sucintamente, é possível destacar 

três vias pelas quais os altos níveis de inflação geravam elevados lucros aos 

bancos e estimulavam sua expansão a mercados isolados outrora menos atrativos, 

quais sejam, i)o dito “ganho inflacionário”, em que bancos captavam dinheiro 

com baixa ou nenhuma remuneração (sobretudo depósitos à vista) e investiam em 

títulos de curto prazo que pagavam altas taxas de juros nominais, mesmo que com 

juros reais baixos; ii) diminuição da probabilidade de insolvência dos bancos, 

devido à redução do valor real de seus passivos; e iii) aumento da liquidez, em 

razão da maior facilidade dos mutuários quitarem seus empréstimos.  

Em contrapartida, as operações de crédito permaneceram concentradas nas 

localidades mais desenvolvidas do país e ofuscadas pelas volumosas receitas 

advindas das altas taxas de inflação. Com o lançamento do Plano Real e a 

subseqüente estabilização da economia, tais receitas já não geravam a mesma 
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lucratividade. Ao mesmo tempo, com as taxas de inflação e de câmbio 

controladas, o consumo cresceu expressivamente. Nesse contexto, os bancos se 

viram forçados a priorizar as atividades de crédito, o que levou à realização de 

empréstimos cada vez mais arriscados e a clientes com capacidade de pagamento 

duvidosa. Na busca do controle da inflação, o governo elevou as taxas de juros, 

prontamente acompanhadas pelo aumento da taxa de inadimplência.  

Esse novo ambiente macroeconômico expôs as ineficiências acumuladas do 

setor bancário brasileiro, exigindo uma drástica reestruturação operada pelo 

governo. Em particular, os bancos públicos foram os que mais sofreram com as 

mudanças econômicas. Mergulhados em dívidas decorrentes, entre outros fatores, 

dos desmedidos empréstimos cedidos aos governos estaduais, esses bancos foram 

o principal alvo da intervenção do Banco Central no sistema financeiro, através 

dos programas PROER (1995) e PROES (1996)1.  

O resultado dessa política foi o aumento da concentração do setor. Eram 

grandes os incentivos para fusões e aquisições de instituições financeiras 

insolventes por outras instituições que se mostravam mais sólidas, no sentido de 

evitar a temida “crise sistêmica”.  

Neste trabalho, como foi dito, nossa intenção é medir quanto os altos níveis 

de inflação e a estabilização da economia afetaram a estrutura do setor bancário 

brasileiro. A partir das estimativas do nosso modelo, realizamos exercícios 

contrafactuais que nos respondem, por exemplo, qual seria o número de agências 

bancárias hoje caso o país não tivesse passado pelo histórico de hiperinflação nas 

décadas de 1980 e 1990.  

Os resultados mostram que, em um cenário de forte controle inflacionário, 

mantendo as taxas anuais em 4,25% (nível observado em 2010), o número de 

municípios sem nenhuma agência em 2010 aumentaria em 8%. Em termos 

populacionais, são mais de 5 milhões de pessoas que hoje têm acesso a serviços 

financeiros em suas cidades, mas que talvez não o tivessem se não fosse a 

expansão explicada pela hiperinflação – ainda que, na época, serviços como oferta 

de crédito não eram muito representativos das operações realizadas. 

                                                 
1 Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional e Programa de Incentivo 
à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, respectivamente. 
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Outro resultado interessante é a variação do tamanho mínimo de mercado 

para o qual valha a pena a entrada da primeira agência em um município, de 

acordo com os níveis de inflação observados. Segundo o modelo, em 1995, uma 

agência era capaz de obter lucros não negativos em cidades com pelo menos 17 

mil habitantes. Já em 2010, esse número passou para 33 mil habitantes. Isso vai ao 

encontro do argumento de que a alta inflação era lucrativa para os bancos, 

permitindo sua expansão em mercados menores, como exposto anteriormente. 

Ainda, uma vez estabelecida no município, estimamos que a última agência 

consegue ser lucrativa com pelo menos 1.200 habitantes em 2010. O que significa 

que, uma vez no mercado, a última agência permanece operando se houver pelo 

menos 1.200 habitantes na cidade. Em 1995, esse número não chegava a 900 

pessoas. 

Este trabalho está dividido da seguinte maneira. O próximo capítulo 

descreve os dados utilizados, o seguinte apresenta o modelo a ser estimado e o 

Capítulo 4, os seus resultados. No Capítulo 5, realizamos alguns testes de 

robustez, além de discutir possíveis limitações do modelo. Por fim, no Capítulo6, 

as conclusões. 
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2                                                                                           
Dados e estatísticas descritivas 

Podemos sintetizar em números, na Figura 1, o histórico brasileiro descrito 

no capítulo anterior. A figura apresenta, no eixo esquerdo, o total de agências 

bancárias e, no eixo direito, a série da inflação medida pelo IPC em logaritmo2. 

Ficam evidentes o elevado número de agências no início dos anos 1980, sua 

abrupta contração a partir de 1995 e a relativa estabilização nos últimos 10 anos, 

movimento acompanhado estreitamente pela série da inflação.  

Figura 1 - Número de agências bancárias e nível de inflação 

 

 

A base de dados utilizada neste trabalho é um painel de municípios com 

menos de 50 mil habitantes no ano 2000 e que não pertenciam a nenhuma região 

metropolitana em 2001, segundo o IBGE. A razão para a seleção de municípios 

mais isolados é a busca de uma correta delimitação do mercado relevante. Uma 

agência em uma região metropolitana pode atender à população não só do 
                                                 

2 Durante todo o trabalho, utilizaremos as expressões “log” e “logaritmo” para nos referirmos ao 
logaritmo neperiano. 
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município em que está situada, mas também à das cidades vizinhas mais 

próximas. Essas restrições, portanto, evitam o efeito de “contaminação” de 

mercado. A periodicidade dos dados é qüinqüenal, abrangendo de 1985 a 2010. 

Assim, cada observação representa um determinado município em um 

determinado ano.  

Ao longo desses anos, foram criados muitos municípios em todo o Brasil. 

Em 1980, os municípios eram 3.991, passando para 5.507 em 2000 (e depois para 

5.564 em 2010). Para obtermos os dados de população nos anos anteriores à 

emancipação de um município, e assim construir um painel balanceado, 

utilizamos a divisão municipal de 1970, de acordo com o que será descrito a 

seguir.  

Primeiramente, selecionamos os dados de população nos anos censitários 

para a divisão municipal existente em 1970, formada pelas chamadas Áreas 

Mínimas de Comparação (AMCs)3. Em seguida, também obtivemos a população 

residente no ano 2000 para a divisão municipal desse mesmo ano, que será a 

utilizada neste trabalho4. Então, calculamos o peso de cada município iem sua 

AMC original (AMC�), a partir da população residente no ano 2000 (���2000), da 

seguinte maneira: �
��� = ���2000� ���2000��� �⁄ . Note-se que esse valor só 

pode variar no intervalo (0,1], sendo igual a 1 (um) para os municípios que não 

sofreram nenhuma alteração geográfica entre 1970 e 2000. Com esse peso, 

conseguimos atribuir dados populacionais a cada município em todos os anos, 

mesmo antes de sua emancipação: �������� = ����������� ∗ �
���, onde 

���� = {1991, 1996, 2000, 2007, 2010}, que são os anos censitários. Para 

estimar a população dos anos não censitários, recorremos à interpolação linear. 

Com esse procedimento, obtivemos dados mais fiéis às correntes divisões 

geográficas do país. Caso contrário, teríamos municípios com seguidos declínios 

populacionais simplesmente porque novos municípios se emanciparam de seu 

território, “roubando” sua população. E, por outro lado, teríamos também 

municípios com súbitos aumentos populacionais no ano em que foram criados, 

ainda que sua população já pertencesse àquele local nos períodos anteriores. 

                                                 
3 Escolhemos as AMCs de 1970 pois a alternativa seria utilizar a AMC de 1991, que não abrange 
inteiramente o período observado.  
4 Infelizmente, a localidade das agências disponível na base de dados do Banco Central refere-se à 
divisão municipal do ano 2000. Além disso, a correspondência entre a malha municipal de 2010 e 
suas respectivas AMCs não estão disponíveis no Ipeadata. 
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O total de observações chega a 28.542, referentes aos 4.757 municípios ao 

longo dos seis anos observados. Usaremos como medida de tamanho de mercado 

a população de cada município. Os dados de inflação e população foram obtidos 

no Ipeadata e o número de agências, no Banco Central. 

Na Tabela 1, estão reportadas as estatísticas descritivas das três principais 

variáveis utilizadas: número de agências, taxa de inflação anual e população 

municipal. Como 94,5% da amostra têm até quatro agências, dividimos os 

municípios em cinco categorias: sem agências, com uma agência, com duas 

agências, com três agências ou com quatro ou mais agências. O valor da inflação é 

uma média dos três anos anteriores, de modo que captamos melhor o contexto 

macroeconômico em que foi tomada a decisão de entrada ou saída das agências. 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas 

 

 

Na Tabela 2, apresentamos uma matriz de transição do número de agências 

de um período para o outro, com seu respectivo número de municípios. A tabela 

nos diz, por exemplo, que observamos na amostra 1.627 municípios com entradas 

de uma única agência, mas que não havia nenhum banco no período 

imediatamente anterior (primeira linha e segunda coluna).  

Tabela 2 - Distribuição do número de municípios de acordo com o 

número de agências entre 1985 e 2010 
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Note-se que cada unidade da tabela é um município em um determinado 

ano. Por isso a soma de todos os valores é igual a 28.542, que é o total de 

observações que temos na amostra. Observe-se também que estamos considerando 

o número líquido de agências entre dois períodos consecutivos. Assim, o mesmo 

município pode aparecer na mesma casa mais de uma vez. Por exemplo, se um 

município sempre teve duas agências em todos os períodos, independente de se 

foram as mesmas agências ou não, esse município representa seis observações da 

terceira linha com a terceira coluna. 

Outra informação relevante a ser extraída dessa tabela é que mais de um 

terço da amostra se manteve sem nenhuma agência por dois períodos consecutivos 

(9.779 de 28.542, conforme primeira linha e primeira coluna).  

Se dividirmos a amostra em municípios com entradas, saídas e 

permanências, notamos que esta última classificação prevalece sobre as demais. 

Sem considerar as 9.779 observações supracitadas, temos mais de 12 mil 

permanências (soma da diagonal), contrapondo com menos de 3 mil saídas (soma 

do triângulo inferior) e 3.570 entradas (soma do triângulo superior). Esta é uma 

forte indicação de presença de altos custos fixos de entrada e de saída, ponto 

crucial a ser analisado neste trabalho.  
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3                                                                                              
Modelo 

O modelo elaborado por Bresnahan e Reiss (1991) propõe avaliar os efeitos 

competitivos da entrada de uma firma em um determinado mercado, utilizando 

apenas o tamanho do mercado e o número de firmas existentes em um único 

período. Neste trabalho, fazemos uma extensão desse modelo, acrescentando, 

além do impacto de uma variável macroeconômica (inflação), a influência do 

número de competidores no período anterior sobre a decisão de abertura de uma 

nova agência. O que nos permite fazer essa análise é que, como em Bresnahan e 

Reiss (1994)5, nós observamos os mesmos mercados por mais de um período. 

Assim, identificamos se houve entradas ou saídas de agências em um mesmo 

município ao longo do tempo. E então podemos distinguir o lucro da agência 

entrante do lucro da agência incumbente. 

Diferentemente das agências bancárias estudadas por Elejalde (2012), que se 

inspira no modelo dinâmico de entrada e saída de Pakes, Ostrovsky e Berry 

(2007), no nosso modelo, as agências são “míopes”, ou seja, só olham para o lucro 

que podem obter em um período. Assim, a decisão de entrada, saída ou 

permanência de uma agência é baseada no lucro que a mesma obtém no período 

em que toma a decisão. A equação que caracteriza o lucro, em um determinado 

período �, de uma agência incumbente (�) é: 

π��� !", �# = ����� $%& + (&)�*� − , %-
�

-./ 0 + (/)�*� − , 1-
�

-.& + 2�� 

E o da agência entrante (3): 

π���4 !", �# = ����� $%& + (&)�*� − , %-
�

-./ 0 + (/)�*� − , 1-
�

-.& − 5 + 2�� 

Onde 6 indica o número de agências presentes no mercado (que varia de 

zero a quatro); " = [%&, … , %�, 1&, … , 1�, (&, (/, 5] são os parâmetros a serem 

estimados; � = [���, )�*], em que ����� é o logaritmo da população no 

                                                 
5 Neste artigo, os autores estudam o mercado de dentistas nas áreas rurais dos EUA. 
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município ) no ano � e )�*� é o logaritmo da média da inflação, medida pelo IPC-

Fipe, nos anos � − 1, � − 2 e � − 3.  

Quanto aos parâmetros, estes podem ser divididos em três grupos. O 

primeiro inclui os parâmetros envolvidos com o nível de concorrência no 

mercado:%& mede o ganho no lucro per capita de ser um monopolista, enquanto 

que os demais %/, … , %�, se positivos, medem a redução do mesmo conforme 

aumenta o número de competidores, e∑ 1-�-.& são os custos fixos da n-ésima 

agência. Se positivos, indicam que quanto mais competitivo for o mercado, 

maiores serão os custos fixos de cada agência.  

No segundo grupo, temos os parâmetros ligados ao nível de inflação, com 

interpretações bastante distintas: ao mesmo que tempo em que a inflação 

incrementa a receita, também eleva os custos. Desse modo, (& representa o efeito 

da inflação no lucro variável, que esperamos ser positivo, pois, de acordo com a 

argumentação exposta no Capítulo 1, o ganho inflacionário provém de maior 

captação de depósitos à vista. Por sua vez, (/ indica o efeito da inflação sobre os 

custos fixos de operar uma agência bancária, que esperamos ser negativo, já que 

altos níveis de inflação significam níveis gerais de preços mais elevados, o que 

inclui custos com aluguéis e salários, por exemplo. 

Por último, 5 é o parâmetro que mede o custo de abrir novas agências em 

um município. Como está presente apenas no lucro da entrante, ele capta o efeito 

da estrutura do mercado no período anterior sobre a decisão de entrada, o que nos 

permitirá realizar uma análise de longo prazo no setor. 

Similarmente, ainda que em um modelo dinâmico, Bresnahan e Reiss 

(1994) também diferenciam a firma entrante da firma que sai do mercado com a 

inclusão de parâmetros que representam custos iniciais afundados e custos de 

saída. No nosso caso, o custo de saída é zero e o parâmetro 5 seria uma versão 

simplificada do custo afundado, mas com uma interpretação bastante parecida, 

como veremos no próximo capítulo. 

Com respeito ao termo de erro, 2��, que representa os componentes não 

observados do lucro, fazemos três hipóteses: i) que seja identicamente distribuído 

entre os mercados; ii) que seja independente das observáveis; e iii) que tenha 

distribuição Normal, com média zero e variância constante. 
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As duas primeiras condições garantem que os lucros das agências existentes 

em um mesmo mercado em um mesmo período são idênticos e que os fatores não 

observáveis que afetam o lucro, ou seja, as variáveis incluídas no termo de erro, 

não variam sistematicamente com o número de agências. As variações no lucro 

devem respeito somente às características observáveis (tamanho de mercado, 

estrutura anterior do mercado e nível de inflação).  

Nosso modelo supõe, portanto, que as agências são homogêneas nas suas 

características. Por simplicidade, não estamos preocupados com a identidade da 

agência, ou a qual banco ela pertence. O que nos importa é meramente a variação 

do número de agências no mercado de um período para o outro. Se, por exemplo, 

em um determinado período existiam três agências e no período seguinte duas 

saíram e outras duas entraram, de modo que se manteve o total de três agências 

naquele mercado, então essa observação é considerada uma permanência, ainda 

que as incumbentes não sejam as mesmas, e ignoramos o fato de ter havido 

entrada e saída.  

Assim, podemos escrever o lucro de qualquer agência como: 

<���!", �# = ����� $%& + (&)�*� − , %-
�

-./ 0 + (/)�*� − , 1-
�

-.& − 5=[6��
> 6��?&] + 2�� 

Note-se que o parâmetro 5 só aparece no lucro quando há uma variação 

positiva no número de agências de um município, podendo ser interpretado como 

um custo adicional de entrada, um custo afundado, presente apenas no primeiro 

período.  

Seguindo novamente Bresnahan e Reiss (1991), supomos que o lucro de 

cada agência é não crescente quando aumenta o número de competidores no 

mercado. Ou seja, o maior lucro possível é obtido quando a agência é monopolista 

dos serviços financeiros, e o menor possível, quando há quatro agências atuando 

no mesmo município. Desse modo, valem as desigualdades: <& ≥ </ ≥ <A ≥ <B 

Para que valha essa hipótese sobre a trajetória não crescente do lucro 

conforme o aumento do número de competidores, esperamos obter 1&, 1/, 1A e 1B 

positivos, o que indicaria que os custos fixos são maiores quanto mais firmas 

houver no mercado, e %&, %/, %A e %B também positivos, sugerindo que o lucro 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1111758/CA



22 
 

 

per capita seja menor quando o número de competidores é relativamente maior, se 

comparado a um monopólio. 

Sobre a ocorrência de entradas e saídas, diferentemente do modelo original, 

aqui apresentamos três cenários possíveis (tome C = 6 + 1): 

• A entrada da n-ésima agência ocorre quando a n-ésima entrante 

consegue obter lucros não negativos, mas a m-ésima não, ou seja, <�4 > 0 e <�D&4 < 0; 

• O número de agências não se altera quando não é lucrativa a entrada 

da m-ésima agência, mas continua a ser lucrativa a permanência da 

n-ésima incumbente, ou seja, <�D&4 < 0 e <� > 0; 

• Ocorre saída de agência quando não é mais lucrativo para a m-ésima 

incumbente permanecer no mercado, mas sim para a n-ésima 

incumbente, ou seja, <�D& < 0 e <� > 0. 

Então, de acordo com a terceira hipótese estipulada para o termo de erro, e 

considerando que cada município ), em cada período �, tem uma determinada 

combinação (6� , 6�?&), as probabilidades de cada cenário podem ser descritas 

como  F!6� = 6, 6�?& = G# = 
• F!<�4 > 0, <�D&4 < 0# = Φ!−<J�D&4 # − Φ!−<J�4#, se 6 > G; 

• F!<�D&4 < 0, <� > 0# = Φ!−<J�D&4 # − Φ!−<J� #, se 6 = G; 

• F!<�D& < 0, <� > 0# = Φ!−<J�D& # − Φ!−<J� #, se 6 < G; 

em que <� = <J� + 2, suprimindo os índices ) e � para facilitar a leitura, e Φ!∙# é a função de distribuição acumulada da Normal Padrão. A partir disso, 

construímos um probit ordenado, estimando seus parâmetros através da 

maximização da função de verossimilhança a seguir: 

ℒ!"# = M ℓ�!"#�
�.&  

onde 

O�!"# = M F!6� = 6, 6�?& = G#=[�P.�,�PQR.S]
�,S  

e T é o número de mercados existentes. 
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4                                                                                          
Resultados 

Os parâmetros e seus respectivos desvios padrão estimados pela 

maximização da função de verossimilhança descrita no capítulo anterior estão 

reportados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Estimativas dos parâmetros 

 

 

Como esperado, obtivemos 1&, 1/, 1A e 1B e %&, %/, %A e %B positivos e 

estatisticamente significantes, o que vai ao encontro da nossa hipótese de que 

quanto maior o número de competidores no mercado, menor é o lucro esperado de 

cada agência. Os parâmetros (& e (/ também aparecem com os sinais esperados 

(positivo e negativo, respectivamente). Ainda que a magnitude do primeiro seja 

maior que a do segundo, sabemos que o efeito conjunto será positivo, já que (& é 

multiplicado pelo tamanho do mercado, indicando que níveis mais altos de 

inflação geram lucros maiores. Por fim, o parâmetro do custo afundado, 5, tem 

significância estatística e magnitude expressiva. Esses resultados ficarão mais 

claros com o gráfico que exporemos a seguir. 
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Duas das principais análises que vamos elaborar a partir dessas estimativas 

dizem respeito ao tamanho mínimo de mercado suficiente para gerar lucro à 

primeira entrante (que vamos chamar de “threshold de entrada”) e à última 

incumbente (“threshold de saída”). Para calcular o tamanho de mercado mínimo 

para suportar um monopólio, igualamos a zero o lucro de uma agência, que vamos 

chamar aqui de ���&4. Além disso, vamos calcular também o tamanho mínimo de 

mercado que garante lucro zero à última agência que continuar operando. Isto é, 

uma vez no mercado, qual é a população que gera lucro não negativo para uma 

única incumbente, notada ���& . As equações abaixo definem esses valores.  

���&4 = 5U + 1V& − (V/)�*�%U& + (V&)�*�  

���& = 1V& − (V/)�*�%U& + (V&)�*� 

A Figura 2 expõe os thresholds em função do nível de inflação. Os 

thresholds para segunda, terceira e quarta entradas e permanências estão na 

Tabela 11, no Apêndice. 

Figura 2 - População mínima para suportar a entrada ou permanência 

de uma única agência 
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A série do eixo primário da Figura 2 nos diz que, com inflação anual de 

4,25%, em 2010, a entrada de uma agência em um novo mercado só seria 

lucrativa se houvesse pelo menos 32.940 pessoas neste município. No entanto, em 

1995, quando observamos o maior nível de inflação na amostra, acima de 1.000% 

ao ano, a entrada já era lucrativa com quase metade desse número, o equivalente a 

16.742 pessoas. Isso representa uma variação de 97% no tamanho mínimo de 

mercado decorrente da variação das taxas de inflação. Esses números traduzem 

quão lucrativo foi para os bancos o período hiperinflacionário, estimulando sua 

expansão a mercados muito menores, quando comparamos com o ano de 2010.  

Se somarmos a população de todos os municípios com mais de 16.742 (e 

menos de 50 mil) habitantes em 1995, nossas estimativas dizem que 28,3 milhões 

de pessoas tinham acesso a agências bancárias, o que representa praticamente 

metade da população naquele ano. Já em 2010, essa proporção de habitantes 

atendidos cai para quase um quarto e a soma da população dos municípios com 

mais de 32.940 habitantes pouco passa de 15 milhões. 

Já na série do eixo secundário da Figura 2, olhamos para a decisão de saída 

de uma agência. Nos três últimos períodos observados, 2010, 2005 e 2000, 

quando a inflação já estava sob controle e a níveis muito mais baixos, municípios 

com menos de 1.213 habitantes não eram lucrativos para a permanência de 

nenhuma agência, mesmo ela já tendo arcado com todos os custos fixos de 

entrada. Nos anos com inflação superior a 100% ao ano, uma agência já 

estabelecida ainda obtinha lucros não negativos em mercados com menos de 

1.000 habitantes. Tomando os valores extremos de inflação, observados em 1995 

e 2010, a variação do tamanho mínimo de mercado suficiente para manter uma, e 

apenas uma, agência funcionando é de 40%.  

O que mais se destaca nesse resultado são os valores relativamente muito 

baixos, quando comparados com a primeira série, necessários para manter uma 

única agência no município (note a diferença de magnitude entre os dois eixos da 

figura). Isso sugere, novamente, a existência de elevados custos de entrada nesse 

mercado, o que sustenta a contribuição deste trabalho ao incluir o aspecto 

temporal no modelo, a partir do parâmetro 5 na equação do lucro. Um resultado 

análogo é encontrado em Bresnahan e Reiss (1994), onde os autores interpretam a 
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diferença entre os thresholds de entrada e saída como uma evidência da presença 

de expressivos custos afundados. 

Uma vez com esses números em mãos, e sob a hipótese de que o histórico 

inflacionário observado no Brasil afetou a expansão do setor bancário, é 

interessante que nos perguntemos: como, então, seria o setor bancário brasileiro 

hoje se não tivéssemos passado pelo processo de hiperinflação? Quanto os altos 

índices de inflação alteraram a oferta de serviços bancários no país?  

Para responder a essas perguntas, realizamos um exercício contrafactual 

fixando a taxa de inflação anual em 4,25% em todos os períodos, conforme mostra 

a Tabela 4. O modelo prevê que, em 2010, haveria 4.368 agências no país, contra 

as 4.605 previstas com os verdadeiros valores de inflação. Ou seja, de acordo com 

nossas estimativas, se a inflação fosse sempre mantida em 4,25%, teríamos 4,8% a 

menos de agências em 2010.  

Também sob os valores observados de inflação, o modelo nos diz que em 

2010 há 2.149 municípios sem nenhuma agência bancária, número que sobe para 

2.320 quando imputamos a taxa anual de 4,25%. Esse aumento de quase 8% no 

número de municípios equivale a mais de 5 milhões de pessoas que deixariam de 

ter acesso a agências bancárias, caso a inflação fosse controlada. 

Note-se que esta é uma análise puramente quantitativa. O atendimento 

oferecido pelos bancos até a década de 1990 não priorizava operações de crédito, 

sendo difícil argumentar que essa expansão bancária tenha influenciado o 

desenvolvimento local ou estimulado a economia de alguma maneira. 

Tabela 4 - Contrafactual 

 

 

Avaliando as séries ao longo dos anos, a Tabela 4 nos diz que se a inflação 

fosse sempre 4,25%, o número de municípios sem agências seria mantido 
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praticamente no mesmo patamar em todos os períodos, com uma leve tendência 

de queda. Enquanto que com a inflação observada, o que temos é uma redução até 

o ano de 1995, e uma relativa estabilização nos anos de baixa inflação. 

Quanto ao número de agências, o exercício contrafactual nos responde que 

no caso de inflação controlada, este número pouco se altera, contraposto com a 

série mais instável (subida seguida de descida e estabilização), resultante do 

modelo com os níveis de inflação observados. 
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5                                                                                          
Robustez 

 Neste capítulo, faremos alguns testes de robustez no nosso modelo. 

Apresentaremos tabelas com os novos thresholds encontrados e deixaremos os 

valores dos parâmetros estimados em cada especificação, bem como seus desvios 

padrão, para a Tabela 12, no Apêndice. 

 

5.1.Diferentes amostras 

Primeiramente, dividimos a amostra nas cinco regiões do país e 

reestimamos o modelo separadamente. É plausível que existam diferenças 

regionais em termos de custos e tecnologia. Diferentes níveis salariais, custos de 

aluguel, estrutura física de acesso a municípios mais isolados (vias e meios de 

transporte disponíveis), todos esses fatores podem determinar distintos custos de 

entrada e saída nas cinco especificações, o que se refletiria em distintas 

estimativas do parâmetro 5.  

A Tabela 5 apresenta a população mínima estimada para a entrada e para a 

permanência de uma agência no modelo original (“Brasil”) e nas cinco regiões do 

país(colunas “N” para região Norte, “NE” para Nordeste, “SE” para Sudeste, “S” 

para Sul e “CO” para Centro-Oeste). Nas linhas, temos os valores da inflação em 

nível, em ordem crescente, e seu respectivo ano.  

Em todas as especificações regionais, o forte impacto da inflação se 

mantém. Em média, o threshold de entrada aumenta 78% de 1995 para 2010. Na 

região Centro-Oeste, por exemplo, o tamanho de mercado mínimo para suportar 

um monopólio no ano da menor inflação observada mais do que dobra em relação 

ao período de hiperinflação. A menor variação é encontrada na região Nordeste, 

de “apenas” 44%. Quanto ao threshold de saída, o nível de inflação altera os 

valores de 38% a 103% (nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente). 

Em média, o impacto encontrado é de 60%. 
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Tabela 5 - População mínima em diferentes regiões 

 

 

Na Tabela 6, exibimos o mesmo resultado para a amostra irrestrita, que não 

exclui as regiões metropolitanas nem municípios com mais de 50 mil habitantes. 

A variação da população mínima para entrada cai para 75%, mas os valores 

absolutos diminuem muito pouco, mantendo-se entre as casas de 15 mil e 30 mil. 

Tabela 6 - População mínima na amostra irrestrita 
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Já em relação ao threshold de saída, o impacto da inflação quando 

expandimos a amostra aumenta significativamente em termos percentuais. Os 

valores absolutos são um pouco maiores, mas também permanecem muito 

próximos dos encontrados na estimação original. 

 

5.2.Diferentes variáveis 

Outro teste de robustez relevante é a aplicação do mesmo modelo para 

avaliar entrada e saída de bancos, em vez de agências bancárias. Para isso, 

tratamos os dados da mesma maneira, mantendo apenas os municípios com menos 

de 50 mil habitantes e não pertencentes a nenhuma Região Metropolitana e 

truncando o número de bancos em quatro em cada município (94,69% da amostra 

têm quatro ou menos bancos). Os resultados das estimações são praticamente 

idênticos ao nosso resultado original. A Tabela 7 apresenta a comparação desses 

valores.  

Tabela 7 - Variável dependente: número de bancos 

 

 

Como se nota, os resultados são extremamente parecidos. Os thresholds se 

alteram muito pouco, ressaltando a validez do modelo original proposto. 

No mais, podemos também avaliar o modelo com outra medida de tamanho 

de mercado que não a população, mas o PIB municipal. Os tamanhos mínimos de 

mercado estimados estão reportados na Tabela 8. 

Nesta especificação, não podemos comparar os valores em nível, por se 

tratarem de variáveis diferentes. Devemos olhar, portanto, para a variação dos 

thresholds estimados ao longo dos anos. A tendência de queda é mantida de forma 
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expressiva conforme os níveis de inflação aumentam, indicando que a medida de 

mercado utilizada é irrelevante para se captar o efeito da inflação sobre a decisão 

de entrada e saída das agências bancárias. Em termos percentuais, o efeito é ainda 

mais acentuado quando usamos o PIB para medir o tamanho de mercado.  

Tabela 8 - Tamanho de mercado: PIB 

 

 

 

5.3.Diferentes especificações 

O principal problema que poderia causar algum viés nos coeficientes 

estimados é a omissão de uma variável relevante no modelo. Como a medida de 

inflação varia apenas temporalmente, mantendo-se constante entre os municípios, 

é possível que haja outros fatores que variam ao longo do tempo, afetando 

igualmente o lucro das agências em todos os municípios. 

Podemos pensar em fatores que influenciam custos fixos como, por 

exemplo, nível de salários ou aluguéis. São variáveis relacionadas à inflação e que 

podem afetar diretamente o lucro de uma agência bancária. A omissão dessas 

variáveis poderia superestimar o coeficiente (/, já que são negativamente 

correlacionadas com o lucro.  

No entanto, não estamos interessados no impacto “líquido” da inflação, livre 

do efeito da alteração de preços de aluguéis e salários. Se salários e aluguéis 

também variam com a inflação, queremos justamente avaliar o impacto desse 

nível geral de preços sobre o lucro das agências. Desejamos que o efeito da 

alteração dos preços destes custos esteja já embutido no nosso coeficiente. 
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Um exemplo de variável omitida no termo do lucro variável estaria nos 

avanços em tecnologia. Sobretudo ao longo da década de 1990, o progresso 

técnico facilitou o acesso a serviços bancários por outros meios que não a agência 

física, seja por telefone, internet, caixa eletrônico ou outros postos de atendimento 

que não exigem a estrutura de uma agência bancária. Pode-se argumentar que este 

desenvolvimento tecnológico também contribuiu para a redução do número de 

agências, o que causaria um viés positivo no coeficiente (&. 

Para examinar a presença desses potenciais problemas, realizamos um teste 

de robustez que consiste em adicionar controles de dummies de ano na equação do 

lucro. Entretanto, a simples inclusão dessas dummies não nos permitiria estimar o 

modelo, dada sua perfeita multicolinearidade com a variável de inflação. Assim, 

vamos explorar duas especificações: uma com a inflação apenas no termo do lucro 

variável e dummies no lugar da inflação no custo fixo; e a segunda mantendo a 

inflação no custo fixo e incluindo dummies no lucro variável. A primeira define-se 

conforme a equação abaixo. 

<���!", �# = ����� $%& + (&)�*� − , %-
�

-./ 0 + , WX=[Y = �]/Z&Z
X.&[[Z − , 1-

�
-.& − 5=[6��

> 6��?&] + 2�� 

Nessa especificação, esperamos que o (& mantenha sua magnitude e 

significância, o que mostraria que a nossa estimativa do efeito da inflação está 

sendo identificado corretamente. Caso esse parâmetro se altere muito, deveríamos 

concluir que nossa estimativa está viesada devido à existência do problema de 

variável omitida: os coeficientes de inflação estariam capturando quaisquer outros 

efeitos sobre os custos fixos de uma agência comum a todos os mercados e não 

constantes ao longo do tempo. 

Da equação anterior, derivamos os thresholds de entrada e saída, 

respectivamente: 

���&4 = 5U + 1V& − ∑ WVX=[Y = �]%U& + (V&)�*�  

���& = 1V& − ∑ WVX=[Y = �]%U& + (V&)�*�  

cujos valores estão reportados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Variável explicativa: dummies de ano no custo fixo 

 

 

Da tabela, concluímos que as estimativas dos parâmetros garantem a 

robustez dos thresholds calculados. A população mínima requerida para a entrada 

da primeira agência não varia em mais do que mil pessoas, quando comparamos 

com o resultado da especificação original. E a população mínima requerida para a 

permanência de uma única agência não varia em mais do que 100 pessoas.  

A segunda especificação é definida pela seguinte equação de lucro: 

<���!", �# = ����� $%& + , \X=[Y = �]/Z&Z
X.&[[Z − , %-

�
-./ 0 + (/)�*� − , 1-

�
-.& − 5=[6��

> 6��?&] + 2�� 

de onde decorrem os thresholds de entrada e saída, respectivamente: 

���&4 = 5U + 1V& − (V/)�*�%U& + ∑ \̂X=[Y = �] 
���& = 1V& − (V/)�*�%U& + ∑ \̂X=[Y = �] 

Analogamente ao teste anterior, esperamos que nossos resultados não se 

alterem significativamente. Caso contrário, é possível que a omissão de alguma 

variável relevante esteja causando viés em nossas estimativas. Os thresholds 

calculados com as novas estimativas estão expostos na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Variável explicativa: dummies de ano no lucro variável 

 

 

Apesar da maioria dos coeficientes estimados terem se mantido muito 

próximos dos valores da especificação original, como pode ser visto na Tabela 12 

do Apêndice, as estimativas das dummies de ano não nos garantem a ausência de 

viés na estimação do efeito da inflação sobre o lucro variável, o que se reflete nos 

valores tão distintos dos thresholds reportados na Tabela 10. 
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Conclusão 

Este trabalho buscou contribuir para a literatura de duas maneiras. Primeiro, 

a “contribuição econômica”, na tentativa de mensuração do efeito de longo prazo 

da hiperinflação sobre a estrutura do setor bancário brasileiro. E segundo, a 

“contribuição técnica”, fazendo uma extensão do tradicional modelo de entrada de 

Bresnahan e Reiss (1991), de modo que o mesmo seja aplicável a dados de painel. 

Esta alteração possibilitou uma análise da decisão de saída da firma, o que ainda é 

pouco explorado na literatura, mesmo com o instrumental elaborado em 

Bresnahan e Reiss (1994). Além disso, conseguimos realizar exercícios 

contrafactuais de longo prazo, que nos trouxeram números bastante interessantes. 

Os principais resultados que obtivemos estão de acordo com a argumentação 

exposta no Capítulo 1. Nos períodos de hiperinflação (taxas anuais acima de 

100%), uma agência bancária possuía incentivos econômicos (lucros não 

negativos) para ser aberta em municípios com muito menos habitantes do que nos 

demais períodos de baixa inflação (taxas anuais abaixo de 10%). Tomando os 

valores extremos, a variação do tamanho mínimo de mercado estimado chega a 

97%.  

Sobre a decisão de saída, também encontramos evidências de que níveis 

mais altos de inflação eram fonte de lucratividade para os bancos. A população 

mínima requerida para a permanência de uma única agência aumenta em 40% 

quando a inflação cai de aproximadamente 1.330% (1995) para 4,25% (2010). 

Já em relação ao resultado contrafactual, o modelo prevê uma redução de 

4,8% no número de agências em 2010, caso a inflação tivesse sido mantida 

sempre em 4,25%, em todos os períodos da amostra. Sob a mesma condição, 

encontramos ainda um aumento estimado de 8% no número de municípios sem 

nenhuma agência bancária em 2010. Em termos populacionais, são mais de 5 

milhões de pessoas que hoje têm acesso a serviços financeiros em suas cidades, 

mas que talvez não o tivessem se não fosse a expansão explicada pela 

hiperinflação. 
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Em suma, encontramos números que corroboram o teórico já debatido na 

literatura de que, no Brasil, o processo de hiperinflação foi extremamente 

lucrativo para os bancos, através de maior captação de depósitos à vista, 

impulsionando sua expansão em mercados isolados. E, do mesmo modo, de que a 

retomada da estabilidade econômica na segunda metade da década de 1990 cessou 

esse processo.  
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Tabela 11 - Thresholds de entrada e saída 

 

 

 

Tabela 12 - Coeficientes e desvios padrão estimados de todas as 

especificações 
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