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Resumo
O objetivo do artigo é analisar o efeito da concentração bancária a nı́vel local sobre a oferta e os
custos de crédito das pequenas e micro empresas no Brasil. Além disso, também será avaliado
como a concentração bancária, associada à dimensão espacial de uma economia, afeta a lucra-
tividade dessas empresas. A literatura aponta que o monopólio bancário eleva as restrições de
crédito para empresas menores. No entanto, essa mesma literatura também sinaliza que as gran-
des corporações financeiras flexibilizam as condições crédito para empresas jovens. O banco
de dado é composto por informações do sistema bancário, das pequenas e micro empresas e
das caracterı́sticas regionais de cada municı́pio. A metodologia será baseada em quatro mode-
los econométricos, respectivo as equações de: uma oferta de crédito, duas custo de crédito e
uma de lucratividade das firmas. Os resultados apontam que o aumento no poder de monopólio
dos bancos eleva o racionamento de crédito e redução na lucratividade destas firmas. Como
consequência, o racionamento de crédito no Brasil seria afetado pela incapacidade dos bancos
em extraı́rem ganhos de eficiência operacional, mesmo considerando o poder de monopólio do
setor.

Palavras-chaves: Concentração Bancária; Oferta e custo de Crédito Local; Micro e Pequenas
Empresas.

Abstract
The purpose of the article is to analyze the effect of banking concentration at the local level
on the supply and credit costs of small and micro companies in Brazil. In addition, it will also
be assessed how bank centralization affects the profitability of these companies. The literature
indicates that the banking monopoly raises credit restrictions for smaller companies. However,
this same literature also signals that large financial corporations are easing credit conditions for
young companies. The database is composed of information from the banking system and small
and micro companies in Brazilian municipalities. The methodology will be used in the appli-
cation of four models. The first three analyzes analyzed the impacts of the banking structure
on the finances of micro and small companies. The results expose the credit relationship and
reduce the profitability of firms in the face of monopoly power. The latest demonstrated model
that increases credit costs for smaller companies is also explained by bank inefficiency. Thus,
the credit relationship in Brazil is explained by the inability of banks to gain extra monopoly
power in the sector.

Keywords: Banking Concentration; local credit supply and cost; Micro and Small Business.
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1 Introdução
A teoria econômica aponta que mercados monopolizados comprometem a dinâmica fi-

nanceira e de crédito local. De acordo com Levine (2004) e Claessens e Laeven (2005) a
concentração bancária deprime o crescimento da economia, uma vez que racionaliza as condições
de financiamento das firmas. Ryan et al., (2014) concluem que o poder de monopólio limita os
investimentos das micro e pequenas empresas já que estas são mais sensı́veis à obtenção de fi-
nanciamento externo. Entretanto, Pertesen e Rajan (1995) consideram que o aumento no poder
de monopólio dos bancos pode facilitar o acesso das empresas jovens ao sistema financeiro. Um
resultado similar também foi encontrado por Fungacova et al. (2017), que verificou redução nos
custos bancários para pequenas firmas em mercados mais concentrados. Delis et al. (2017) sina-
liza que as pequenas firmas melhoram seu desempenho diante da maior concentração bancária.
O determinante para menores restrições de crédito na presença de monopólio financeiro está
correlacionada a eficiência bancária. Segundo Shamshur e Weill (2019), os bancos monopo-
lizados são eficientes e ofertam crédito a custos menores. Em resumo, o elevado volume de
estudos não estabelece evidências acertivas para com os efeitos do monopólio bancário, dei-
xando em aberto os desdobramentos do poder de monopólio bancário sobre firmas menores.
As inconsistências em relação aos efeitos do poder de monopólio bancário sobre empresas
pequenas foi descrita por Cabó-Valverde et al., (2009). Segundo estudo, os indicadores de
concentração podem conduzir a conclusões enganosas. O intenso debate teórico abriu espaço
para compreensão do poder de mercado bancário por duas vertentes, conforme estudo de Ar-
ping (2017). A primeira seria via depósito e a segunda via oferta de empréstimo. Os custos
financeiros crescem desde que exista maior competição no depósito enquanto que monopólio
na disponibilidade de crédito. Assim, as instituições financeiras teriam como repassar encargos
da captação de recursos aos mutuários. As constatações de Arping remetem ao pensamento
pós-keynesiano. Esta literatura sugere que as regiões com elevada preferência por liquidez ge-
ram maiores restrições aos serviços financeiros (CROCCO et al, 2003). Entretanto, a oferta
de crédito não é crescente regiões produtoras de soja apesar da baixa preferência por liquidez
(BUSTOS et al., 2016). Isso porque as instituições financeiras remetem recursos para estados
de regiões mais desenvolvidas do Brasil. Desse modo, os resultados duais na literatura viabi-
liza maior aprofundamento em questões relacionadas às heterogeneidades regionais presentes
na economia brasileira.
A concentração bancária associada às caracterı́sticas espaciais de um paı́s com dimenões con-
tinentais e ainda marcado pelo elevado nı́vel de desigualdade regional afetam os padrões de
oferta e demanda por crédido. Estes elementos são importantes para confrontar a capacidade
dos grandes conglomerados a ofertar serviços financeiros localmente para pequenas e micro em-
presas. Isso porque as médias e grandes empresas têm maior acesso aos canais de negociação
por crédito em condições mais vantajosas. É importante considerar que as agências de varejo do
sistema bancário no Brasil são espacialmente distantes das respectivas sedes. A teoria aponta
para uma maior restrição de crédito diante da concentração espacial. A distância fı́sica entre
as sedes dos bancos e os agentes demandantes de crédito elevam os custos de agência e induz
à discriminação de preços (DEGRYSE e ONGENA 2005). Logo, essas múltiplas possibilida-
des de análise tornam o estudo do sistema bancário brasileiro a nı́vel local numa importante
constribuição para a literatura.
Diante desse contexto, o presente artigo apresenta uma pesquisa com o objetivo de responder
ao seguinte problema: qual é o efeito do padrão de concentração do sistema bancário a nı́vel
local sobre as condições de crédito e a lucratividades das micro e pequenas empresas no Brasil?
Para responder essa pergunta serão utilizados microdados do sistema bancário e informações
das micro e pequenas empresas dos municı́pios brasileiros. Serão estimados quatro modelos
econométricos. Os dois primeiros são utilizados para mensurar a oferta e o custo de crédito das
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micro e pequenas empresas nos municı́pios face ao poder de monopólio dos bancos na região.
Os resultados sinalizam a disponibilidade e o preço dos servicos financeiros junto aos financi-
adores. A consequência diante da concentração bancária seria diminuição no lucro das micro
e pequenas empresas nos municı́pios brasileiros. Dessa forma, o terceiro modelo estimará o
impacto do poder de monopólio sobre a lucratividade das empresas menores.
A literatura aponta que existe melhores condições de financiamento para empresas pequenas
na presença de monopólio bancário. Contudo, esta pesquisa encontrou resultados contrários.
Dado esse resultado, o quarto modelo será usado para verificar o impacto da eficiência bancária
sobre o custo de crédito das empresas menores. As evidências revelam que apesar de haver ele-
vado poder de monopólio no setor bancário os bancos brasileiros são ineficientes . Portanto, os
resultados são consistentes com os estudos internacionais, uma vez que a ineficiência do setor
justifica as restrições de crédito na presença de monopólio bancário.
O principal desafio deste trabalho é organizar uma base de dados que permita fazer a conexão
entre o poder de monopólio bancário e as micro e pequenas empresas. Os estudos dessa agenda
de pesquisa tendem a aplicar questionários às firmas. No entanto, devido a limitações para se-
guir esse procedimento, serão utilizadas as informações dos trabalhadores disponibilizadas pelo
Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS/IBGE) para conhecimento das micro e peque-
nas empresas. A base de dados da Estatı́stica Bancária Mensal dos Municı́pios (Estban/Bacen)
são utilizadas para informações do setor bancário. Por fim, os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatı́stica (IBGE) e da Finanças Brasil (Finbra/STN) são utilizados para conheci-
mento das caracterı́sticas dos municı́pios. Além dessas bases, surgiram desafios referentes ao
uso de proxys para variáveis bancárias e das empresas. A literatura tem empregado a variável
crédito comercial para restrição financeira4 e despesas financeira por total da dı́vida para custo
de crédto5. Neste trabalho a variável custo de crédito foi calculada utilizando a metodolo-
gia do Índice de Custo de Crédito disponı́vel pelo Banco Central6. Afim de tornar a variável
oferta de crédito direcionada às micro e pequenas empresas foi aplicada um ponderador in-
versamente proporcional à probabilidade de inclusão na amostra7. Quanto à variável de custo
de crédito houve ponderação pelo parâmetro do modelo de shift-share indicado por Barrone
(2018). Quanto à medida de lucratividade, a literatura tem utilizado o Retorno sobre ativos,
sobre renda e Q de Tobin como medida de performance da empresa. Na presente pesquisa é
aplicada a variação do emprego como medida de lucratividade, (DING e NIU, 2019).
Além dessa introdução, o artigo é composto de mais 5 seções. A seção 2 apresenta a estrutura do
setor bancário e sua repectiva distribuição espacial no Brasil. Na seção 3 será apresentado o mo-
delo teórico e a revisão da literatura aplicada sobre o tema, destacando seu processo evolutivo.
A seção 4 apresenta a metodologia referente à estimação dos quatro modelos econométricos,
a construção da estrutura de ponderação e apresentação do banco de dados. Na seção 5 serão
apresentados os resultados. As cosiderações finais são apresentadas na seção 6.

2 Estrutura do Sistema Bancário no Brasil
Os dados da oferta de empréstimo e tı́tulos de desconto provenientes do Estban apontam

que de 2014 a 2016 cinco bancos detinham 75% de todos os empréstimos no Brasil. Uma
estrutura bancária com significativa concentração no mercado de crédito. A análise individual
destaca que o Banco do Brasil respondeu por um quarto do total dos emprestimos de 2010 a
2016 seguido pela Caixa Econômica Federal de 2013 a 2016. A Caixa Econômica Federal e
o Banco do Brasil concentram aproximadamente 40,0% do total empréstimos. O avanço dos

4Ver Pertesen e Rajan (1995) e Cabó-Valverde al. (2009)
5Ver Cabó-Valverde al. (2009), Fungacova et al. (2017) e Shamshur e Weill (2019)
6https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
7Ver Cameron (2005)
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bancos públicos foi destacado por Oliveira e Wolf (2016). O autores mostram que a crise de
2008 foi determinante para redução na participação privada em contrapartida a pública. A figura
1 apresenta o crescimento na oferta de crédito dos cinco bancos com maior participação.

Figura 1: Participação dos Bancos no Mercado Brasileiro

Fonte: Elaboração própria, dados provenientes do Estban

As disparidades regionais são refletidas tanto na distribuição espacial das agências quanto
na oferta de crédito. As informações do Estban apontam que 20% das agências bancárias estão
localizadas na região Sudeste do paı́s (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). O mesmo
cenário é identificado para oferta de crédito. As capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais8 possuem entre 40% e 45% de todo volume de empréstimos negociados no âmbito
nacional. Por outro lado, dados da RAIS evidenciam uma relativa desconcentração espacial na
quantidade de firmas menores e no pagamento dos salários destas empresas. Desse modo, há
indı́cios de demanda por serviços financeiros em regiões periféricas. As informações prove-
nientes do Serasa Experian confirmam essa assertiva. Nos anos de 2007 a 2019,9 verifica-se
que as empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram uma demanda por
servições financeiors superior à demanda das regiões Sul e Sudeste. Logo, no Brasil há distan-
ciamento espacial entre as micro e pequenas empresas e a oferta dos serviços bancários.

8A pesquisa identifica se a centralização ocorre em razão da existência da sede, pois municı́pio de Osasco se
apresenta com significativa concentração de crédito

9Dados para ano de 2019 foram coletados até novembro
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Figura 2: Distribuição Espacial de Variáveis Selecionadas para o Brasil, média 2007-2017

Fonte : Elaboração própria, a partir do Qgiz 2.18

A Figura 2 apresenta a distribuição espacial de variáveis selecionadas, saber: agências
bancária, volume de empréstimo, a quantidade de micro e pequenas empresas e o pagamento
dos salários destas empresas. Nos quadrantes (a) e (b) observa-se que o número de agências
bancárias é espacialmente concentrada nas regiões Sul e Sudeste. As agências estão mais con-
centradas nas cidades das regiões Sudeste e predominante nas capitais de cada estado. O qua-
drante (b) apresenta a maior descentralizaçã na oferta de crédito. As maiores intensidades estão
na região Sul e Sudeste, assim como na região do Centro-Oeste, particularmente Mato Grosso
do Sul e algumas cidades da região Norte. A maior presença na região Norte do paı́s se dá
pela proximidade com a Zona Franca de Manaus, enquanto que em Mato Grosso do Sul devido
agroindústria da Soja. Dessa forma, apesar da menor presença fı́sica das agências bancárias
identifica-se predominância na oferta dos empréstimos.
Nos quadrantes (c) e (d) são apresentadas as distribuições espaciais referentes à quantidade de
empresas e o respectivo pagamento de salários aos trabalhadores. É posssı́vel observar que a
maior densidade está localizada nas regiões Sul, Sudeste e litoral do Nordeste.
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3 Revisão da literatura

3.1 Modelo teórico
A literatura sobre empréstimos por relação teve origem na década de 1980 com Sti-

glitz e Weiss (1981) e Diamond (1989). O estudo de Stiglitz e Weiss (1981) identificaram a
informação como variável precı́pua para melhorar o acesso das empresas aos serviços e produ-
tos financeiros. A pesquisa de Diamond (1989) ratificou as considerações de Stiglitz e Weiss
ao definir a idade10 das empresas como fundamental para melhor relacionamento com bancos.
As firmas com maior tempo de atuação passariam ao mercado a percepção de segurança e es-
tabilidade financeira. Desse modo, os bancos teriam facilidades em conceder financiamentos
a estas corporações. Entretanto, Petersen e Rajan (1994 e 1995) foram definidores no avanço
da literatura. O trabalho de Petersen e Rajan (1994) inseriu o porte das firmas no debate. A
distinção entre porte de pessoas jurı́dicas se notabilizou pela capacidade das empresas gerarem
informações. Este trabalho ressalta que as micro e pequenas empresas teriam racionamento de
crédito ainda que houvesse relacionamento com instituições financeiras. Com isso, a relação
bancária é condição necessária para redução na restrição de crédito.
O estudo de Petersen e Rajan (1995) identificou no monopólio bancário a solução para flexi-
bilizar as restrições de crédito sobre firmas menores. Uma estrutura monopolizada favorece
que bancos mantenham os mutuários por determinado perı́odo, pois o tomador de empréstimo
não mudaria de banco. Isso permite aos concedentes de financiamento obterem conhecimento
sobre a dinâmica financeira das empresas e da capacidade de pagamento das mesmas. Como
resultado, as instituições financeiras concederiam novos empréstimos a juros menores as empre-
sas jovens. Logo, o mercado monopolizado viabiliza o relacionamento entre bancos e empresas.
O modelo teórico que permite a explicação dos efeitos da concentração bancária sobre a dinâmica
das pequenas empresas parte de uma economia neutra ao risco com dois empreendimentos; um
bom e outro ruim, com seus respectivos retornos. O investimento I0 no tempo 0, teria retorno
S1, no tempo 1. O agente reinvestiria I1S com retorno S2. O investimento pode gerar rendi-
mentoR1 com probabilidade ρ de sucesso e (1-ρ) de fracasso. As três equações abaixo mostram
que o valor presente do bom investimento seria positivo enquanto que do investimento ruim se-
ria negativo e ambos necessitariam de recursos para reinvestir. A demanda pelo reinvestimento
fomentaria relacionamento entre bancos e firma, que poderia ser sistetizado a partir do seguinte
conjunto de equações:

S1 + S2 − I1S − I0 > 0; (1a)

ρ(R2 +R1 − I1R) − I0 < 0; (1b)

I1S > R1 > S1. (1c)

A oferta dos serviços financeiros a empresas menores dependerá do poder de mercados
dos bancos (M). Quando M > 1 existe monopólio, enquanto M = 1 existe concorrência no
mercado bancário. Somente na presença de monopólio (M > 1) firmas de menor qualidade
(θc(M)) terá demanda atendida pelos bancos.

θc(M) =
I0(1 − ρ)

M(S1−1) + (M − 1)(I1 − S1)(1 − ρ)
(2)

10A idade das firmas e o tempo de relação dos bancos com seus clientes eleva a capacidade dos bancos em
extrair as informações referentes ao risco dos mutuários, Fredriksson e Moro (2014).
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Por fim, a taxa de juros para pessoas jurı́dicas menores será reduzida em mercados bancários
concentrados (M ) do que em mercados mais competitivos (M ).

t(M) ≥ t(M) (3)

3.2 Revisão da literatura
Os estudos de Cole et al. (2003), Degryse e Ongena (2005), Carling e Lundberg,

(2005), Cerqueiro et al. (2007), Alessandrini et al.(2009) e Cotugno et al. (2013) destacam
a centralização na gestão dos bancos como fator precı́puo no racionamento dos serviços finan-
ceiros. Isso porque a distância entre sede e filial gera custo de agência e discriminação de
preços. Os efeitos são mais intensos sobre firmas menores por dois motivos. O primeiro em
razão da maior dependência por recursos externos (CENI et al. 2014). O segundo pela oferta
das informações denominadas como softs. As informações softs são difı́ceis de serem quanti-
ficadas como honestidade, gestão de dirigentes e competência, Cotugno et al. (2013). Dessa
forma, a literatura propõe que as empresas deveriam se relacionar com instituições financeiras
de porte similar. Os bancos menores teriam facilidades em processar informações de empresas
menores, Berger e Black (2011) e Shimizu (2012). O estudo de Shimizu (2012) observou que
nas regiões onde as empresas menores se relacionaram com bancos menores houve redução na
quantidade de falências entre estas firmas. Desse modo, a depender do porte da firma e do porte
e da localização dos bancos o relacionamento credor-devedor será inócuo.
Segundo pesquisa de Ryan et al. (2014) o poder de monopólio dos bancos impõe limites ao in-
vestimento das empresas pequenas já que são financeiramente sensı́veis. Por outro lado, Boot e
Thakor (2000) e Kano et al. (2013) apontam a baixa concorrência como fomentadora ao crédito
por relação. Os bancos possuem custos de adaptação às atividades das firmas e estes seriam
minimizados por grandes intituições financeiras. As pesquisas de Fungacova et al. (2017) e
Delis et al. (2017) revelam a redução nos custos e melhora no desempenho das empresas diante
do maior poder de mercado bancário. A pesquisa de Shasmur e Weill (2019) concluiu que os
bancos ofertam serviços financeiros a custos menores para as empresas menores, uma vez que
estas são mais eficientes. Portanto, a estrutura do mercado bancário concentrado fomenta os
ganhos de eficiência do setor viabilizando oferta dos serviços financeiros a baixos custos.
As indefinições quanto aos reais efeitos da concentração financeira sobre as empresas menores
também teve a contribuição Arping, (2017). Este considerou o monopólio na saı́da de pro-
duto (empréstimos) e na entrada de insumos (depósitos). Os bancos aumentam ou reduzirem
os custos do financiamento a depender do grau de competição tanto em depósitos, quanto nos
empréstimos. A existência de competição por depósitos elevará o custos dos bancos. Por outro
lado, se houver monopólio na concessão de financiamento os encargos seriam repassados aos
mutuários. Sendo assim, bancos com poder de monopólio somente elevam os custos de finan-
ciamento desde que exista competição por depósito e monopólio na concessão de crédito.
As evidências quanto às restrições de depósitos também se aproximam da teoria pós-keynesiana.
Conforme Crocco et al. (2003), Rodrigues-Fluentes (2005) as regiões com maior preferência
por liquidez tendem a restringir disponibilidade dos serviços financeiros. Os resultados apontam
para bancos com menor capacidade de empréstimos e custos elevados. Por outro lado, Bustos
et al. (2016) amplia o debate ao constatar que apesar de haver menor preferência por liquidez,
as instituições financeiras não necessariamente elevam a oferta de crédito. Isso ocorreria por-
que em regiões com elevado grau de liquidez bancária os bancos remetem parte dos recursos a
outras cidades. Sendo assim, não há na literatura acertiva quanto aos efeitos da preferência por
liquidez em relação à oferta dos serviços financeiros.
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4 Metodologia
A verificação dos efeitos do poder de monopólio sobre a dinâmica das micro e pequenas

empresas será realizada a partir da estimação de quatro modelos econométricos. O primeiro
modelo refere-se a equação da oferta de crédito das micro e pequenas empresas no municı́pio
e foi construı́do com base em Cabó-Valverde et al. (2009). No segundo, com base no estudo
de Fugacova et al. (2017), permitirá a estimação de uma equação do custo de crédito para as
micro e pequenas empresas. O terceiro modelo será usado para estimar os efeitos do poder de
monopólio bancário sobre a lucratividade das micro e pequenas empresas com base em Delis
et al. (2017). Na terceira equação será utilizada a variação de empregos como proxy para
lucratividade das empresas conforme sugerido por Ding e Niu (2019). Por fim, o quarto modelo
será utilizado para estimar o efeito da ineficiência bancária sobre o custo de crédito das micro
e pequenas empresas com referência em Shamshur e Weill (2019). A ausência de dados no
nı́vel de micro e pequenas empresas implicou na aplicação de uma metodologia adicional para
a estimação de equações ponderadas pelo peso das pequenas e micro empresas nos municı́pios.

4.1 Modelo econométrico
A estimação da função de oferta de crédito é realizada com o controle dos efeitos fixos de

tempo e a heterogeneidade dos municı́pios. O método difere do aplicado por Cabo-Valverde et
al. (2009).a Isso porque a literatura identificou alternativas de estimação. Os últimos trabalhos
salientam a necessidade em controlar a autocorrelação dos termo de erros entre os municı́pios
no tempo. O método de estimação por cluster robusto impede que o erro padrão seja subdimen-
sionado e dessa forma a hipótese nula verdadeira seja rejeitada, Cameron e Miller (2015):

ξit = α + βitXit + γitCompetiçãoit + θi + µt + εit (4)

Na equação acima ξit é a oferta de crédito11 ponderada pela representabilidade amostral das mi-
cro e pequenas empresas no municı́pio; Xit representam as caracterı́sticas dos bancos (tamanho
do bancos, número de agências, risco bancário, lucratividade e ineficiência dos bancos); carac-
terı́sticas da firmas (tamanho, ineficiência e lucratividade das firmas); e regionais (PIB, taxa de
falência, população e impostos). A variável Competiçãoi,t referem-se às quatro medidas de
competição (indicador de Lener, h-statistic, Herfindal - Hirschman (HHI) e CR5); θi efeito fixo
do municı́pio; µt é efeito fixo do tempo e εit o termo de erro aleatório.
Uma vez verificada a oferta de crédito será observado como os custo de financiamentos chegam
às firmas com base no estudo de Fungacova et al. (2017):

C
it

= α + βXit + γZit + δCompetiçãoit + θi + µt + εit (5)

Na equação de custo Cit é o custo do crédito no municı́pio i no tempo t, ponderado pelo
parâmetro da dinâmica nacional do custo de crédito; Xit são informações da firma (tamanho
e ativo intangı́vel); Zit é o conjunto de variáveis regionais (crédito, estado de direito, PIB per
capita e inflação); Competiçãoit são quatro medidas de concentração; θi efeito fixo do mu-
nicı́pio; µt efeito fixo do tempo e εit termo de erro aleatório. O modelo é estimado considerando
os efeitos de tempo e de municı́pios como fixos12.
Diante da disponibilidade e do custo com financiamento, a estimação seguinte medirá o im-

11Empréstimos e Tı́tulos Descontados: neste verbete encontra-se adiantamentos a depositantes, empréstimos,
garantia de hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis residenciais, desconto de direitos creditı́cios; renegociação
de dı́vidas para pessoas jurı́dicas; e ajuste a valor de mercado para operações de empréstimos e tı́tulos descontados
por hedge.

12ver Cameron e Miller (2015) e Pepper (2000)
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pacto do poder de monopólio sobre a lucratividade das micro e pequenas empresas, seguindo
o trabalho de Delis et al. (2017). A variável de lucratividade é obtida por meio da variação do
emprego das micro e pequenas empresas, Ding e Niu (2019):

πit = α + βiXit + γiFit + δCompetiçãoit + γZit + θi + µt + εit (6)

Na equação πt,p é a variação do emprego no municı́pio i, no tempo t; Xit são caracterı́sticas
bancárias (valor do empréstimo, passivo bancário, juros, depósitos por ativo e tamanho do
banco); Fit caracterı́sticas da firma (empréstimos por firmas, tamanho, eficiência, idade e venda
das firmas); Zit é o conjunto de variáveis regionais (crédito, estado de direito, PIB per capita,
inflação e taxa de falência); Competiçãoi,t quatro medidas de competição (Lener, HHI, CR5 e
h-statistic); θi efeito fixo do municı́pio; µt efeito fixo do tempo e εit o termo de erro aleatório.
A possı́vel explicação para os efeitos adversos do poder de monopólio bancário sobre as em-
presas podem ser elucidadas ao analisar a ineficiência dos bancos. Será utilizado o controle por
efeito fixo, controlando a heterogeneidade dos municı́pios, Shamshur e Weill (2019):

Cit = α + βXit + γZit + Eficiênciait + θi + µt + εit (7)

Na equação acima Cit é o custo do crédito no municı́pio i no perı́odo t, ponderado pela quan-
tidade de empresas que atuam na localidade; Xit são as informações da firma (tamanho e ativo
intangı́vel); Zit é o conjunto de variáveis regionais (crédito, estado de direito, PIB per capita e
inflação); quatro medidas de competição; θi é o efeito fixo do municı́pio; µt é o efeito fixo do
tempo e εit termo de erro aleatório.
As três primeiras equações podem apresentar problemas de simutaneidade. A literatura sugere
a aplicação de defasagens na variável endógena (Ver Fugacova et al. (2017), Dhaliwal et al.,
(2016), Cai e Zhu (2020)). A literatura também aponta para restrições no uso das defasagens. O
estudo de Bellemare et al., (2017) e Red (2013) indica que as defasagens apenas alteram os ca-
nais de viés da endogeneidade. O resultado seria o aumento na probabilidade dos erros do tipo
I e II. Todavia, estas pesquisas também consideram que a desafagem pode ser amenizada com
uso de defasagem desde que não exista simultaneidade no tempo. Dessa forma, nesta pesquisa
considera-se que não há impactos das variáveis financeiras das empresas menores no momento
atual sobre o poder de monopólio bancário no perı́odo anterior.
Para obter parâmetro de eficiência parte-se de uma função de custo, translog:

LnCTit = β0 +ΣiβitlnPit +0.5ΣiΣtΘitlnPilnPt +βylnYit +0.5βyylnYit +ΣitΘiylnPilnYit +
βit + 0.5βi

2
t + βy(lnYit)t+ Σitβit(lnPit)t+ µit + υit

(8)

Nesta equação, LnCT it é o somatório de P1, P2 e P3. P1 são as despesas com as contas de-
vedoras, proxy de depesas financeiras. P2 despesas com pessoal por total de ativos (salários
do setor financeiro nos municı́pios), P3 outras despesas de ativo imobilizado, proxy de depesas
com ativo fixo. Y é ativo total. Por fim, t representa a variável de ano que incorpora mudanças
que existem neste perı́odo.
Contudo, será estimada simultaneamente a função de ineficiência dos bancos, para obter o dis-
tanciamento entre a função e sua fronteira, Manlagnit (2011). µit é uma medida de ineficiência
e definida da seguinte forma:

µit = zitδ + wit (9)
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A variável µit apresenta uma distribuição normal-truncada N(0,σ). Quanto à zit, esta é com-
posta por quatro variáveis: saldo devedor por empréstimo, resultado por total de ativos, empréstimo
por depósito e depósito por total do passivo. A partir das equações 8 e 9, o custo de eficiência
bancária é defindo da seguinte forma:

CEit = exp(−µit) (10)

4.2 Estratégia de identificação
A ausência de dados a nı́vel de firmas levou a construção de ponderadores para variável

custo de crédito. O poderador foi encontrado a partir do parâmetro que mensura o impacto da
dinâmica nacional sobre a local conforme Barone et al. (2018).13:

∆ln(ICCit) = α0 + βXit + θjγjt + εit (11)

A variável ln(ICCit) é a variação do ı́ndice de custo de crédito14 no municı́pio i, no tempo
t, Xit mensura a demanda local (crescimento do valor adicionado defasado; pib per capita
adicionado; produtividade do trabalho; taxa de desemprego; participação de graduados; ı́ndice
de infraestrutura (proxy para capital fı́sico); indicador de votação; taxa de exportação por PIB
e participação do valor adicionado da manufatura, contrução e serviços) e, γjt seria despesas
financeiras por total de despesas com dı́vidas descontada taxa de juros nacional. O ponderador
será mensurado por:

Cit = Tit ∗ θj. (12)

Nesta equação, Cit refere-se ao custo de crédito da empresa de menor porte no municı́pio i, no
tempo t. θj é o parâmetro do modelo 12 estimado, ao passo que Tit é o tempo de trabalho15 dos
funcionários como proxy do tempo de existência das firmas no mercado pois é uma sinalização
de confiança da empresa, Diamond (1989).
O peso, inversamente proporcional a amostra, da quantidade de empresas no municı́pio, foi
utilizado para ponderar a variável da oferta de crédito para as pequeas empresas. A ponderação
invertida impede que setores com maior participação na amostra sejam superponderados em
relação àqueles de menor participação na amostra:

℘it = ηit/nit; (13a)

ξit = εit ∗ ℘it; (13b)

A variável ξit representa o empréstimo ponderado das pequenas empresas no municı́pio i, no
tempo t. εit é a variável de empréstimo e tı́tulos de desconto. ηpt é o total de empresas no
municı́pio i, no tempo t; nit é o total de micro e pequenas empresas no municı́pio i, no tempo t.

4.3 Banco de Dados
O banco de dados para a estimação dos modelos foi construı́do a partir da Estatı́stica

Bancária Mensal por Municı́pios (Estban) para dados bancários, do Relatório Anual de Informações

13Ver Grewwold et al. (2015)
14https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
15Razão entre o tempo dos trabalhadores nas micro e pequenas empresas e o tempo de trabalho em todas em-

presas do municı́pio.
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Sociais (RAIS/IBGE) para informações de empresas16. Quanto às variáveis regionais, estas
foram coletadas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE) e Finanças do
Brasil (Finbra/STN). A amostra possui apenas municı́pios que tenham agências bancárias e tota-
lizou 80.016 observações no perı́odo entre 1995 a 2017. Os indicadores de concentração foram
relativamente elevados. O indicador de Lener se aproximou de 1 em muitos municı́pios17 re-
querendo a revisão no método de estimação. O h-statistic apresentou parâmetros no entorno de
0.5. Porém, o método de estimação vem sendo revisto, consiaderando que este gera parâmetros
a nı́vel local, o que demanda elevado volume de estimações. Por outro lado, os indicadores
estruturais HHI e CR5 são triviais para serem alcançados, uma vez que são obtidos a partir de
razão matemática. O HHI teve média de 0.84, enquanto que CR5 que apresentou média de 0.73.

5 Resultados
Os resultados para função de oferta apontam redução na oferta de crédito em resposta ao

aumento no poder de monopólio para os indicadores HHI, CR5 e h-statistic. Por outro lado,
o indicador Lener foi positivo, mas estatisticamente não significante. As variáveis bancárias
forma positivas e estatisticamente significante, com exceção a variável ineficiência bancária.
Esta variável é positiva, porém estatisticamente não significante. Quanto as variáveis de em-
presa, o tamanho da firma exerce efeito positivo e estatisticamente significante, ao passo que a
ineficiência e a lucratividade apresentam efeito negativo e estatisticamente significante. Por fim,
as variáveis regionais apresentam efeito negativo e estatisticamente significante para tributos,
positivo e estatisticamente significante para falência e população. Quanto à variável de PIB per
capita, esta apresentou efeito negativo, mas estatisticamente não significante.

16Cabe ressaltar que a literatura utiliza dados primários para firmas. Porém, a indiponibiliadade de dados levou
à adoção de dados secundários vinculados ao mercado de trabalho, considerando a quantidade de trabalhado-
res paa dimensionar as empresas. A estimação dos parâmetros pelo modelo econométrico shift-share permitiu
identificação do ponderador para o custo de crédito das firmas nos respectivos municı́pios. O ponderador da amos-
tra invertida viabilizou a ponderação para oferta de crédito nos municı́pios, ver Cameron (2005)

17Ryan et al. (2014) encontrou indicador de lener em torno de 0.4. O ı́ndice foi construı́do para paı́ses do
continente europeu e espera-se o nı́vel de concorrência maior. No caso dos municı́pios pode ocorrer que o indicador
seja próximo a 1
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Tabela 1: Estimativa da oferta de crédito

Estimativa com o controle por Efeitos Fixos. Medida de competição indicada na parte superior da coluna. Erro padrão (em parenteses) são

robustos para heterogeneidade arbitrária e correlação ao longo dos clusters ao nı́vel de municı́pios *, ** e *** denota uma estimativa

significante diferente de zero aos nı́veis 10%, 5% e 1% respectivamente. Definição das variáveis estão em apêndice.

Os resultados para a função de custo apontam para o crescimento nos custos de crédito
na presença de monopólio, para micro e pequenas empresas nos muncı́pios brasileiros. Os
indicadores de Lener, HHI e CR5 se mostraram positivos e estatisticamente significantes, en-
quanto que o ı́ndice h-statistic é positivo mas não estatisticamente significante. Estes resultados
são contrários de Fungacova et al. (2017). O tamanho da firma exerce impacto negativo e
estatisticamente significante em todos indicadores de concentração, ao passo que a oferta de
crédito é positivo e estatisticamente significante para indicadores de concentração não estrutu-
rais, mas positivo e estatisticamente não significantes para indicadores estruturais. O restante
das variáveis se apresentam positiva/negativas sendo ou não estatisticamente significantes.
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Tabela 2: Estimativa do custo de crédito

Estimativa com o controle de efeito fixo de municı́pio e de tempo. Medida de competição indicada na parte superior da coluna. Erro padrão

(em parenteses) são robustos para heterogeneidade arbitrária e correlação ao longo dos clusters ao nı́vel de municı́pios *, ** e *** denota uma

estimativa significante diferente de zero aos nı́veis 10%, 5% e 1% respectivamente. Definição das variáveis estão em apêndice.

Os resultados para função lucro sinalizam para redução na lucratividade das empresas
menores para os indicadores HHI, CR5 e h-statistic em oposição aos resultados identificados
por Delis et al. (2017). Por outro lado, indicador Lener é positivo e estatisticamente signifi-
cante. As variáveis de empréstimos, tamanho dos bancos, tamanho das firmas, tempo, vendas e
ineficiência da firma, bem como PIB per capita e impostos apresentaram resultados positivos e
estatisticamente significantes.Quanto ao custo e quantidade empréstimos e agências, estas apre-
sentaram efeitos negativos e estatisticamente significantes. Por fim, taxa de falência e população
são tanto positiva quanto negativa, porém estatisticamente significativa apenas para população.
A variável população é uma proxy para clientes das firmas usadas por Delis et al., (2017). Dessa
forma, o impacto positivo indica aumento na lucratividade pois existe maior demanda.
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Tabela 3: Estimativa da lucratividade das firmas

Estimativa com controle por efeito fixo de municı́pio e de tempo. Medida de competição indicada na parte superior da coluna. Erro padrão
(em parenteses) são robustos para heterogeneidade arbitrária e correlação ao longo dos clusters ao nı́vel de municı́pios *, ** e *** denota uma
estimativa significante diferente de zero aos nı́veis 10%, 5% e 1% respectivamente. Definição das variáveis estão em apêndice.

5.1 Estimativa no custo de crédito por porte
A análise para a função do custo de crédito, por porte de firma, apresentou uma elação re-

lativamente côncava entre os efeitos do poder de monopólio e o porte das empresas. O aumento
no poder de monopólio eleva os custos de crédito para firmas pequenas e médias, entretanto
estes reduzem os custos para em grandes empresas. Sendo assim, empresas maiores no Brasil
podem se beneficiar diante do monopólio bancário, algo que vai de encontro a teoria.
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Tabela 4: Estimativa do custo de crédito por porte das firmas

Estimativa com o controle de efeito fixo de tempo e municı́pio. Medida de competição indicada na parte superior da coluna. Erro padrão (em

parenteses) são robustos para heterogeneidade arbitrária e correlação ao longo dos clusters ao nı́vel de municı́pios *, ** e *** denota uma

estimativa significante diferente de zero aos nı́veis 10%, 5% e 1% respectivamente. Definição das variáveis estão em apêndice.

5.2 Eficiência Bancária
Os resultados apontaram que as pequenas e médias empreas possuem restrições finan-

ceiras diante do poder de monopólio dos bancos. Por outro lado, as firmas maiores apresentam
redução nos encargos perante monopólio bancário. Este resultado é contrário aos pressupostos
teoricos em que firmas pequenas seriam as mais beneficiadas do monopólio do sistema finan-
ceiro Petersen e Rajen (1995) e Fungacova et al. (2017). Parte da literatura converge na direção
destes resultados ao considerar que as pequenas firmas disponibilizam informações softs, en-
quanto que firmas maiores ofertam informações hads18. Logo, é importante ressaltar que esta
pesquisa se propôs a investigar se o monopólio dos bancos brasileiros os tornam ineficientes.
A estimação da função de fronteira estocática com base no estudo de Shamshur e Weill (2019)
apresentou uma significativa ineficiência dos bancos nacionais com trajetória descrescente no
tempo, conforme a figura 3. Cabe ressaltar que este indicador apresentou um valor acima do
encontrado em Manlagnit (2011) e Shamshur e Weill (2019):

18Informações hards são fáceis de serem transferidas entre os bancos do que as softs, Stein (2002).
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Figura 3: Evolução da ineficiência bancária

Fonte : Elaboração própria, dados provenientes do Frontier 4.1

A espacialização dos de ineficiência demonstra que os bancos da região norte e nordeste
são aqueles com maiores ineficiências do setor.

Figura 4: Média da ineficiência dos bancos por municı́pio (1997-2017)

Fonte : Elaboração própria, a partir do Qgiz 2.18
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A diferença em relação à Shamshur e Weill (2019) é devido ao parâmetro de eficiência
que nesta pesquisa foi inferior a 1. Os bancos seriam eficientes e o aumento neste indicador ten-
deria a incrementar a eficiência dos mesmos, já que esta se aproximaria a fronteira. No caso bra-
sileiro ocorre o inverso. Os parâmetros foram superiores a 1. O aumento no ı́ndice de eficiência
nacional aumentaria a ineficiência dos bancos, Manlagnit (2011). Portanto, a interpretação dos
parâmetros de abaixo indicam que aumento na ineficiência tenderia, em média, elevar os custos
de créditos das empresas menores como também das grandes firmas. Por outro lado, as firmas
médias não tiveram o parâmetro de ineficiência estatisticamente significante.

Tabela 5: Estimativa do custo de crédito

Estimativa com o controle de efeito fixo de tempo e municı́pio. Medida de competição indicada na parte superior da coluna. Erro padrão (em

parenteses) são robustos para heterogeneidade arbitrária e correlação ao longo dos clusters ao nı́vel de municı́pios *, ** e *** denota uma

estimativa significante diferente de zero aos nı́veis 10%, 5% e 1% respectivamente. Definição das variáveis estão em apêndice.

6 Conclusão
A concentração bancária associada a dimensão espacial elevam as restrições financeiras

para micro e pequenas empresas. A redução na oferta e aumento nos custo de crédito, além da
redução na lucratividade salientam o compromentimento nas atividades das micro e pequenas
empresas no Brasil diante do poder de monopólio. Os resultados encontrados para economia
brasileira são diferentes daqueles alcançados em paı́ses do continente europeu. Todavia, se
aproximam das evidências obtidas para a economia italiana. Por outro lado, o aumento nos
custos de crédito diante da ineficiência bancária apontam que os resultados desta pesquisa estão
aderentes a literatura mais recente. Isso porque o poder de monopólio bancário não se traduz
em menor restrição de crédito em razão da ineficiência do setor bancário. Dessa forma, o
racionamento de crédito às micro e pequenas empresas no Brasil está correlacionada ao fato
dos bancos não obterem ganhos de eficiência apesar do seu poder de monopólio.
Os resultados obtidos até o momento abre espaço para outros determinantes da restrição de
crédito definidos literatura, a exemplo do sistema jurı́dico. O sistema jurı́dico influencia no
desenvolvimento financeiro por duas vertentes. A primeira quanto a dificuldade dos bancos
reaverem recursos emprestados. A segunda pelo poder econômico bancário se sobrepondo ao
poder institucional. Ambas hipóteses fomentam a ineficiência dos bancos. Neste contexto, a
presente pesquisa deixa em aberto estudo futuro que venha identificar os impactos do sistema
jurı́dico sobre o custo de crédito das micro e pequenas empresas no Brasil. Os estudos na

17



área ressaltam que uma justiça ineficiente gera restrições financeiras na região independente da
estrutura bancária. Dessa forma, monopólio bancário seria uma condição necessária mas não
suficiente para racionamento de crédito as micro e pequenas empresas no Brasil.

A Variáveis

Variável Definição
Oferta de crédito Empréstimos e tı́tulos em desconto ponderado

pelas micro e pequenas empresas do municı́pio
Custo de crédito no municı́pio Índice de Custo de Crédito ponderado pelas mi-

cro e pequenas empresas do municı́pio
Lucratividade das firmas Variação do emprego, ver Ding e Nill (2019)
Índice de lener Diferença do preço do produto e custo marginal

mark-up por custo marginal
Índice h-statistic Elasticidade da receita relativa preço dos insu-

mos
Índice HHI Razão ao quadrado do depósito do banco no

municı́pio
Índice CR5 Participação total dos ativos pelos 5 maiores

bancos no municı́pio
Tamanho dos bancos Razão do ativo por agências
Quantidade de agências Número de agências
Risco bancário Logaritmo da Provisão de Devedores Duvido-

sos
Lucratividade dos bancos Logaritmo da conta resultado
Custo do empréstimo Índice de custo ao crédito
Prazo do empréstimo Número de agências
Ineficiência dos bancos loraritmo da razão entre contas debedoras e cre-

doras
Ineficiência da firma Razão entre horas contratadas e salário
Valor do empréstimo Loraritmo do empréstimos e tı́tulos em des-

conto
Crédito Empréstimos e tı́tulos em desconto por depósito
Tamanho das firmas Número de funcionários
Tempo da firma Tempo de trabalho
Vendas da firma Horas contratadas, quanto mais horas são con-

tratadas espera-se que a produção aumente
Ativo intangı́vel Salários pago pelas micro e pequenas empresas
Pib Pib per capita
Leis locais Taxa de acidentes de trânsito. Uma sinalização

do cumprimento das legislação local
Taxação/inflação Imposto Territorial Urbano
Perpencual de população urbana População total do municı́pio
Taxa de falência Variação de firmas

18



Referências
ALESSANDRINI, Pietro; PRESBITERO, Andrea F; e ZAZZARO, Alberto. Banks, distances
and firms’ financing constraints. Disponı́vel em: http://ssrn.com/abstract=928826. Acesso em
julho/2017.
ARPING, Stefan. Deposit Competition and Loan Markets. Journal Banking and Finance, 2017.
BARRONE, Guglielmo; BLASIO, Guido de; e MOCETTI, Sauro. The real effects of credit
crunch in the great recession: Evidence from Italian provinces. Regional Science and Urban
Economics.
BECK, Thorsten e DEMIRGUC-KUNT, Asli. Small and medium-size enterprises: Access to
finance as a growth constraint. Journal of Banking Finance, 30, 2006.
BELLEMARE, Marc F; MASAKI, Takaaki e PEPINSKY, Thomas. Lagged Explanatory Vari-
ables and the Estimation of Causal Effect. The Journal Politics, v. 79, no 3, 2017.
BERGER, Allen N e UNDELL, Gregory F.Relationship Lending and Lines of Credit in Small
Firm Finance. The Journal of Business, Vol. 68, No. 3 (Jul., 1995).
BOOT, Arnoud W A; THAKOR, Anjan V. Can relationship banking survive competition. The
Journal of Finance, 55, 2000.
BUSTOS, Paula; GARBER, Gabriel e PONTICELLI, Jacopo. Capital Allocation Across Sec-
tors:Evidence from a Boom in Agriculture. Working Paper no 444, 2016.
CABO-VALVERDE, Santiago; RODRIGUEZ-FERNANDEZ, Francisco e UDELL, Gregory F.
Bank Market Power and SME Financing Constraints. Review of Finance, v. 13, abril/2009.
CAI, Kelly e ZHU, Hui. Customer-Supplier relationships and the cost of debt. Journal of Ban-
king and Finance. 2020.
CAMERON, A. Colin e MILLER, Douglas L. A Practitioner’s Guide to Cluster-Robust Infe-
rence. Journal of Human Resources, 2015.
CAMERON, A. Colin e TRIVEDI, Pravin K. Microeconometrics: Methods e Applications.
Cambridge, New York, 2005.
CENNI, Stefano et.al. Credit rationing and relationship lending. Does firm size matter? Journal
of Banking Finance, 53, 2015.
CERQUEIRO, Geraldo e DEGRYSE, Hans. Distance, Bank Organizational Structure and Cre-
dit. TILEC Discussion Paper, 2007.
COLE, Rebel A. The importance of relationships to the availability of credit. Journal of Ban-
king Finance, 22, 1998.
COTUGNO, Matteo; MONFERRA, Stefano e SAMPAGNARRO, Gabriele. Relationship len-
ding, hierarchical distance and credit tightening: Evidence from the financial crisis. Journal of
Banking Finance, 37, 2013.
CROCCO, Marco; CAVALCANTE, Anderson e BARRA, Cláudio. Money and Space: The
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