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RESUMO

O objetivo deste trabalho é mostrar a concentração bancária no espaço a partir do monopólio do setor no
Brasil. A literatura de finanças direciona maior atenção a análise do monopólio por bancos. Contudo, o
Brasil apresenta concentração tanto a nı́vel das instituições quanto a nı́vel de espaço. A oferta de crédito
está centralizada em cinco bancos. Essas instituições financeiras ofertam mais de 50% do total de crédito
disponı́vel no paı́s. Por outro lado, grande parte das atividades deste conglomerado financeiro está concen-
trada em quatro estados. O distanciamento fı́sico entre o setor bancário e as micro e pequenas empresas
poderá elevar os custos de crédito, conforme sugerido pela literatura regional. A metodologia adotada se
baseia no uso de indicadores de concentração bancária (ı́ndices de Lerner, HHI e CR5) e na distribuição
espacial dos bancos e das micro e pequenas empresas. Os resultados apontam tanto para elevado poder de
monopólio quanto para concentração espacial dos bancos nas regiões do paı́s. Dessa forma, o monopólio a
nı́vel de bancos e espaço tende a intensificar as restrições de crédito às micro e pequenas empresas.

Palavras-chaves: Monopólio; Espaço; Bancos; Micro e Pequenas Empresas.

1 Introdução
A estrutura do setor bancário no Brasil é marcada pelo elevado poder de monopólio dos bancos.

O paı́s possui cinco instituições financeiras como as principais ofertantes de crédito. O Banco do Brasil, a
Caixa Econômica Federal, o Bradesco, o Itaú e o Santander disponibilizam mais de 50% do total de crédito
ofertado. Este percentual alcançou 75% em 2015. Os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal, somados detém as maiores participações no setor. Entretanto, a concentração bancária a nı́vel de
bancos também é verificada espacialmente. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Dis-
trito Federal concentram o maior montante da oferta de crédito e do número de agências bancárias. Com
isso, o Brasil possui tanto concentração a nı́vel de bancos quanto de espaço. Sendo assim, o objetivo desta
pesquisa é apresentar a concentração bancária no espaço brasileiro a partir do monopólio dos bancos.

Diante do contexto apresentado, levanta-se a seguinte questão: em que medida o monopólio dos
bancos no Brasil contribui para centralização do setor no espaço? Para responder a este questionamento
serão apresentados indicadores de concentração bancária e da distribuição espacial dos bancos nas regiões
brasileiras. A hipótese deste trabalho é que o monopólio bancário faz com que as respectivas sedes admi-
nistrativas se localizem em locais com maior potencial econômico. Os bancos monopolistas não seriam
incentivados a disponibilizar maior volume dos serviços bancários em regiões distantes, ainda que exista
demanda reprimida. Isso porque o poder de monopólio estimula o financiamento a empresas maduras e
menos arriscadas, Levine (2005). Logo, a concentração bancária tende a gerar centralização deste setor no
espaço.

Por outro lado, as micro e pequenas empresas possuem uma distribuição homogênea entre as
regiões. Os dados apontam que 75% destas empresas estão fora dos grandes centros econômicos. Dessa
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forma, há uma separação no espaço entre os bancos e as firmas menores. Conforme literatura, o distan-
ciamento fı́sico tende a elevar os custos de agência e de monitoramento dos bancos, Degryse and Ongena
(2005), Degryse and Ongena (2004). Portanto, a localização das sedes bancárias poderá encarecer o crédito
no Brasil.

O racionamento de crédito às firmas menores tende a ser uma caracterı́stica do Brasil. Isso porque
o monopólio bancário e a dimensão espacial do paı́s cria, inevitavelmente, um relacionamento de crédito
entre as firmas menores e as filiais dos bancos. As sedes dos maiores bancos estão localizadas em Brası́lia,
para os bancos públicos, e em São Paulo para os bancos privados. Enquanto isso, as respectivas filiais estão
distribuı́das em aproximadamente 3.500 municı́pios. Desse modo, as sedes teriam limitações em gerenciar
as filiais aparecendo os custos de agência. Portanto, o aumento na distância fı́sica entre a sede e a filial dos
bancos, combinada ao monopólio do setor, tende a intensificar o racionamento de crédito às firmas menores.

Além dessa introdução, o trabalho é composto por mais quatro capı́tulos. A Seção 2 apresenta a
revisão da literatura empı́rica aplicada ao tema. A Seção 3 é a metodologia do artigo em que mostra os
indicadores de concentração bancária (ı́ndices de Lener, HHI e CR5). A Seção 4 apresenta a espacialização
das informações bancárias e das micro e pequenas empresas a nı́vel regional no Brasil. A Seção 5 apresenta
as considerações finais acerca do trabalho.

2 Revisão da Literatura
O trabalho de Petersen and Rajan (1995) foi um dos primeiros estudos a indicar que o poder de

monopólio dos bancos reduz as restrições de crédito. As pesquisas seguintes corroboraram com estes resul-
tados. Os estudos de Boot and Thakor (2000) e Kano et al. (2011) apontaram a baixa concorrência bancária
como fomentadora do crédito por relação. Os bancos possuem custos de adaptação às atividades das firmas
e estes seriam minimizados na presença de grandes instituições. As pesquisas de Fungáčová et al. (2017)
e Delis et al. (2017) apontam que a redução nos custos de crédito melhora o desempenho das empresas
diante do maior poder de mercado dos bancos. A pesquisa de Shamshur and Weill (2019) concluiu que
os bancos ofertam serviços financeiros a baixo custo para as empresas menores. A justificativa não estaria
na relação entre bancos e firmas, mas na eficiência dos bancos monopolistas3. Portanto, a estrutura do
mercado bancário concentrada favorece os ganhos de eficiência do setor viabilizando a oferta dos serviços
financeiros a baixos custos.

Todavia, outros estudos identificaram resultados contrários ao de Petersen and Rajan (1995). A pes-
quisa de Ryan et al. (2014) sinaliza que o poder de monopólio dos bancos impõem limites ao investimento
das empresas pequenas. Isso porque as empresas menores são financeiramente mais sensı́veis as restrições
de crédito. O estudo de Joaquim et al. (2019) considera que a menor competição entre bancos aumenta as
restrições financeiras para empresas no Brasil. A literatura tradicional com Levine (2005) e Demirgüç-Kunt
et al. (2003) também sinaliza que o poder de monopólio dos bancos eleva o racionamento de crédito. O
estudo de Zeidan (2020) mostrou que o monopólio bancário favorece a existência de spreads e taxas de
juros elevadas no Brasil. Dessa forma, os efeitos do monopólio bancário sobre as condições de crédito das
firmas não estão consolidados na literatura de crédito.

Os efeitos indefinidos do impacto do monopólio bancário sobre as condições de crédito para as
micro e pequenas empresas talvez esteja relacionado a dois elementos pouco explorados na literatura. O

3Entretanto, o estudo de Demirgüç-Kunt et al. (2003) não encontrou correlação entre a eficiência e concentração bancária.
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primeiro refere-se ao uso dos ı́ndices de concentração de Lerner e Herfindahl - Hirschman (HHI). A pes-
quisa de Carbo-Valverde et al. (2009) mostra que estes indicadores podem conduzir a conclusões enganosas,
já que resultam em efeitos opostos sobre a racionamento de crédito. O segundo refere-se ao fato de que os
custos de financiamento dependem da competição bancária no momento do depósito e da oferta de crédito,
Arping (2017). Os bancos elevam as restrições de crédito às firmas desde que tenham concorrência entre
bancos por depósito e monopólio na concessão do crédito. Por outro lado, os bancos reduzem a restrições
de crédito quando há monopólio bancário no momento do depósito e concorrência na concessão do crédito.
Dessa forma, as restrições de crédito depende do tipo de monopólio bancário.

O estudo de Arping (2017) destaca que os bancos funcionam como uma firma. Ou seja, os ban-
cos oferecem taxas maiores ou menores a depender das condições de mercado. Quando há concorrência
bancária por depósitos os custos com captação de dinheiro tendem a aumentar, pois o volume de depósitos
nos bancos serão limitados, Bustos et al. (2016), Rodrı́guez-Fuentes (1998), Crocco et al. (2003, 2005).
Porém, quando há monopólio na oferta do crédito os custos poderiam ser repassados. Dessa forma, as
restrições de crédito diante do monopólio dos bancos dependem do tipo do monopólio que os bancos exer-
cem. Sendo assim, as pesquisas de Carbo-Valverde et al. (2009) e Arping (2017) sugerem cuidados na
interpretação dos resultados que medem o efeito do monopólio bancário sobre as condições de crédito das
firmas.

Contudo, a literatura acrescenta a variável espaço na discussão. De acordo com esta literatura, os
demandantes e ofertantes de crédito espacialmente distantes limitam os bancos conhecerem as informações
financeiras das firmas. A distância entre sede e filial bancária gera custo de agência, de monitoramento
e discriminação de preços, Zhao and Jones-Evans (2017). Portanto, a centralização na gestão dos bancos
eleva o racionamento dos serviços financeiros, conforme Cole (1998), Degryse and Ongena (2005), Carling
and Lundberg (2005), Cerqueiro et al. (2009), Alessandrini et al. (2009) e Cotugno et al. (2013).

Os efeitos do espaço são mais intensos sobre firmas menores, por dois motivos. O primeiro em razão
da maior dependência por recursos externos, Cenni et al. (2015). O segundo pela oferta das informações
denominadas como softs, pois são difı́ceis de serem mensuradas. Um exemplo das informações softs é ho-
nestidade do credor. A inclusão do espaço eleva a dificuldade em quantificar a informação soft. Neste caso,
as empresas deveriam se relacionar com bancos de porte similar. Isso porque, o trabalho 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. Logo, a depender do porte da firma, assim como do porte e da
localização dos bancos, o relacionamento entre bancos e firmas manterá as restrições de crédito, contrário
ao previsto na literatura de relação credor-devedor.

Portanto, os resultados não conclusivos acerca dos efeitos do poder de monopólio dos bancos vi-
abiliza este artigo sugerir a inserção do espaço como alternativa para explicar as restrições de crédito às
empresas menores. Isso porque o espaço brasileiro no contexto do monopólio bancário gera mais dois en-
cargos ao crédito bancário: custo de monitoramento e de agência.

3 Metodologia
A metodologia adotada foi o uso dos indicadores de concentração bancária a nı́vel local. A lite-

ratura apresenta diferentes medidas de concentração para analisar os efeitos do poder de monopólio dos
bancos. Uma parcela dos estudos utiliza apenas o ı́ndice de Lerner, outros estudos utilizam os indicadores
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de Lerner e Herfindahl-Hirschman (HHI), (ver Carbo-Valverde et al. (2009), Ryan et al. (2014) e Delis et al.
(2017)). Já a pesquisa de Fungáčová et al. (2017) utiliza quatro medidas de concentração, ı́ndice de Lerner,
HHI, h-statistic e CR5. Este estudo fará uso de três medidas de concentração bancária, ı́ndice de Lerner,
HHI e CR5. Entretanto, a estimação do indicador h-statistic apresenta limitações no uso de dummys para
municı́pios. A amostra possui mais de 3.000 municı́pios em cada ano. A literatura indica que para estimar
a função de receita dos bancos no municı́pio deverá ser incluı́da dummys em cada municı́pio. Com isso, a
elevada quantidade de dummys restringe o processamento das informações pelo software do Stata e Rstudio.

Os resultados para o ı́ndice h-statistic podem ser identificados se selecionarmos um conjunto de
municı́pios de forma desagregada. Por exemplo, a amostra compõe 3.600 municı́pios. Logo, haverão 3.600
dummys. A estimação desagregada faz com que a amostra seja fracionada em três, com aproximadamente
1.200 dummys para cada amostra. Contudo, este método de estimação pode gerar questionamentos, pois
não foi identificado na literatura procedimento similar. Dessa forma, este estudo optou por não utilizar o
ı́ndice h-statistic.

Os indicadores de concentração não estruturais são HHI e CR5:

• Índice Herfindahl-Hirschman: mesurado pela soma dos depósitos ao quadrado. É calculado pela
razão entre o depósito do banco pelo da região;

Herfindahl = Σ(
Dj i

Di

)2 (1)

Onde Dj i é o volume de depósito do banco j, no municı́pio i e Di é o volume de depósito no mu-
nicı́pio i.

• Índice CR5: mesurado pela razão do ativo dos cinco maiores bancos do municı́pio pelo total de ati-
vos de todos os bancos no municı́pio;

CR5 =
Atvj i
Atv5i

(2)

Onde Atvj i é o ativo do banco j no municı́pio i e Atv5i dos cinco maiores bancos no municı́pio i.

• Índice de Lerner: mede a razão da diferença entre preço do ativo e custo marginal por preço do
ativo. A razão entre o depósito a prazo por ativo é a proxy para o preço do ativo4. O custo marginal
será obtido pela estimação da função translog. Os insumos desta função é o salário, as despesas com
capital fı́sico e financeiras dos bancos. Os salários do setor financeiro no municı́pio será a proxy
para as despesas com salário dos bancos. Estes dados foram obtidos através do Relatório Anual de
Informações Sociais (RAIS). Os ”bens imobilizados em uso”extraı́do do Estban será a proxy para
despesas com capital fı́sico. A despesa dos bens imobilizados em uso é composta por despesas com
equipamentos em estoque, móveis e imóveis, bens arrendados, além dos ativos intangı́veis. O estudo
não teve acesso aos dados de capital fı́sico dos bancos, desse modo, foi utilizado os dados para bens
imobilizados em uso. As ”contas devedoras”no Estban será a variável proxy para despesas financei-
ras. Dessa forma, a construção do ı́ndice de Lener utilizará dados proxys para estimar a equação do

4O volume de depósitos mede o custo do empréstimo ofertado pelo banco. O aumento na quantidade de depósitos faz com
que bancos venham recorrer menos ao mercado interbancário, barateando o empréstimo. Logo, quanto maior for o volume de
depósitos na região menor deverá ser o custo do dinheiro Bustos et al. (2016)
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custo marginal.

Lerner =
P − CMG

P
(3)

A função de custo marginal é uma estimação de fronteira estocástica e os parâmetros foram ex-
traı́dos por meio do software Frontier 4.1. No entanto, este programa exige a substituição dos valores
missings por zero. Com esta substituição, alguns municı́pios passaram a ter informações que não apre-
sentavam. Uma alternativa seria a utilização do software Stata, porém, o estudo passaria a apresentar dois
problemas: o primeiro refere-se a continuidade dos dados de missings; o segundo, seria que o tamanho da
amostra reduziria. Logo, poderá haver indı́cios de viés no indicador de Lerner.

3.1 Estimação do custo marginal dos bancos
O custo marginal é encontrado através da minimização da função translog, conforme estudos de

Carbo-Valverde et al. (2009) e Ryan et al. (2014). A função translog é a expansão do polinômio da série de
Taylor que possibilita encontrar os retornos marginais para cada variável:

LnCit = β0 + ΣiβilnPit + 0.5ΣiΣtΘitlnPilnPt + βylnYt + 0.5βyylnY t + ΣiΘiylnPilnYt (4)

A variável custo (Cit) é o somatório de P1, P2 e P3, no municı́pio i, no tempo t. A variável P1 são as
despesas com o saldo das contas devedoras de cada banco; a variável P2 são despesas com pessoal por total
de ativos; a variável P3 são outras despesas operacionais por ativo fixo (Ativos imobilizados) e a variável Y
é o produto total (Ativo total).

A Equação 4 possui a restrição Σiβi = 1. A elasticidade unitária é uma restrição para minimização
da função de custo no longo prazo (Ver, cap. 7, Carrera-Fernandez (2009)). Os efeitos marginais da
Equação 4 são reestimados pelo Sistema de Regressão Aparetemente não Correlacionada (SUR) a partir
função de participação nos custos (Ver, cap. 10, Greene (2008)):

Si = βi + ΣiΘijlnPj +ΘiylnY (5)

A Equação 5 possui as seguintes restrições:
Θij = Θj i;
ΣiΘij = 0; e
ΣiΘiy = 0

A primeira restrição refere-se à simetria. A simetria é uma condição necessária para que a ma-
triz seja invertı́vel, todavia, o sistema SUR apresenta o problema de heterocedasticidade e autocorrelação.
Logo, é incluı́da a matriz de ponderação de covariância (Σ) tornando o modelo singular Greene (2008). A
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segunda restrição considera a elasticidade cruzada igual a zero. Com isso, os insumos são independentes e
a demanda para cada um dos bens não varia em relação ao preço do outro. A terceira restrição garante que
os efeitos marginais sobre o custo sejam apenas impactados pela variação no nı́vel de preços.

O custo marginal é encontrado por meio da variação da Equação 4 em razão do produto dada a
participação do produto no custo total do banco.

cmg = (
ct

y
) ∗ (βy + βyylnY + ΣiθiylnPi) (6)

Onde ct é o custo total

A construção da função de custo marginal (Equação 4) foi realizada a partir dos estudos de Ryan
et al. (2014) e Carbo-Valverde et al. (2009).

4 Resultados e Discussão
O artigo utiliza dados provenientes da Estatı́tica Mensal Bancária (Estban) para os dados bancários

e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE) para dados das micro e pequenas empresas e
das caracterı́ticas regionais e nacionais. A Figura 1 apresenta a relação entre o crédito e o Produto Interno
Bruto (PIB) a partir de 1990. A relação crédito/PIB aumentou no inı́cio dos anos 2000, mas reduziu no
ano de 2008 devido a crise na economia mundial. Com isso, o Governo brasileiro realizou uma polı́tica
de estimulo ao crédito através dos bancos públicos. Porém, a partir de 2012 os efeitos da crise econômica
foram refletidos na economia nacional e uma nova tendência de queda na relação crédito/PIB foi observada.
A Figura 1 também mostra que a relação crédito/PIB de 2019 está próxima da relação crédito/PIB de 2008.
Desse modo, os efeitos da polı́tica anticı́clica de crédito através dos bancos públicos foram reduzidos no
tempo, assim como o cenário macroeconômico exerceu impacto significativo na disponibilidade de crédito.
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Figura 1: Evolução na relação crédito/PIB no Brasil (1995-2019)
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Fonte: Elaborado pelo autor. (2021).

O aumento da concentração bancária ao longo dos últimos anos veio seguida da expansão instável
na relação crédito/PIB até o ano de 2012. A Figura 1 mostra que nos últimos 10 anos houve um crescimento
anual do crédito em -3,94%, enquanto que na década de 1998 a 2008 a taxa foi de 6,21%. A década de
2000 foi o perı́odo de maior crescimento do crédito. Em 2001 houve uma expansão de 32,54% em relação a
2000, enquanto que em 2006 o crescimento foi de 57,73%, comparado a 2005. As altas variações na oferta
de crédito podem está correlacionadas à demanda reprimida dos anos anteriores. O ano de 2001 foi carac-
terizado por um perı́odo pós-crise cambial no ano 1999. Essa crise gerou forte desvalorização no câmbio e
foi acompanhada por aumento na dinâmica da economia. O melhor desempenho da economia foi refletida
positivamente no PIB no ano 2000. O PIB brasileiro continuou a crescer nos anos seguintes acompanhado
por reduções nas taxas de juros. Portanto, o crescimento da oferta de crédito nos anos de 2001 e 2006 pode
ter sido reflexo do bom desempenho da economia ao longo deste perı́odo.

Por outro lado, a Figura 2 apresenta que a oferta de crédito no tempo foi acompanhada pelo au-
mento na concentração bancária. As informações obtidas na Figura 2 destacam que mais de 50% da oferta
de Empréstimos e Tı́tulos Descontados é vinculada a cinco bancos: Bradesco seguido por Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. Também se observa através da Figura 2 que a participação dos
cinco maiores bancos no crédito nacional vem crescendo nos últimos anos, principalmente a partir de 2010.
Os motivos dessa concentração seriam: privatização dos bancos estaduais ao final dos anos 1990; fusão
do Itaú e Unibanco em 2008; vinculação da folha salarial dos órgãos públicos; e caracterı́sticas institucio-
nais. O último determinante está relacionado a atuação jurı́dica na recuperação dos créditos inadimplentes5.
Dessa forma, a estrutura jurı́dica brasileira poderá contribuir para as restrições de crédito.

A Figura 2 utiliza dados do Estban de 1995 a 2019. Esta figura mostra que no final da década
de 2000 a participação no total da oferta de crédito foi de aproximadamente 55% e em 2017 alcançou

5ver Agência Senado (2021)
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75%. O Banco do Brasil é a instituição com maior representabilidade entre os cinco maiores ofertantes de
crédito no paı́s com um quarto no total dos empréstimos concedidos nos anos de 2009 a 2016. A Caixa
Econômica Federal foi a segunda instituição financeira com a maior participação nos anos de 2013 a 2016.
Os dados sinalizam que apesar do processo de privatizações observado no Brasil ao final dos anos 1990
atualmente os bancos públicos detém as maiores participações na oferta de crédito. Estes bancos somam
40% do total de crédito disponibilizado no paı́s. A crise de 2008 influenciou no aumento da participação
dos bancos públicos, segundo de Oliveira and Wolf (2016). O Governo Federal impulsionou o aumento nas
concessões de crédito por parte das instituições públicas. Enquanto isso, os dados apontam para aumento
discreto na participação dos bancos privados. Sendo assim, a polı́tica de crédito do Governo gerou aumento
da concentração bancária entre os bancos públicos.

Figura 2: Bancos com maiores participações na oferta de crédito no Brasil (1995-2019)

0%

20%

40%

60%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Banespa
Bradesco

Brasil
Caixa

Itaú
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Fonte: Elaborado pelo autor. (2021).

4.1 Distribuição espacial dos bancos no Brasil
Os bancos estão espacialmente concentrados no Brasil. A Figura 3 apresenta cinco municı́pios com

maiores volumes de empréstimos concedidos no paı́s. Os municı́pios de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Brası́lia e Osasco concentram acima de 50% de todo crédito ofertado em território nacional. Es-
ses municı́pios também centralizam 20% de todas agências em operação no Brasil. Desse modo, a Figura 3
demonstra que os municı́pios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste não fazem parte dessa amostra. o
que evidencia a centralização no espaço. Os dados também apontam para uma possı́vel correlação positiva
entre o desenvolvimento bancário e econômico das regiões. Também através da Figura 3 observa-se a re-
levância do Estado de São Paulo na estrutura bancária espacial. Isso porque o estado possui dois municı́pios
entre os cinco maiores, a capital São Paulo e o municı́pio de Osasco. Dessa forma, o estado de São Paulo
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se apresenta como região de maior concentração bancária.

Os dados sobre as agências bancárias e a oferta de crédito local apresentam ressalvas. Isso porque
os bancos podem centralizar suas operações nas respectivas matrizes6. O Banco Bradesco é um exemplo.
A cidade de Osasco está entre aquelas com a maior oferta de crédito. Contudo, não está entre as cinco
cidades brasileiras com o maiores PIB, conforme Figura 4. Os dados sinalizam que não há relação entre a
atividade bancária e o principal indicador de riqueza do municı́pio de Osasco. Logo, é possı́vel considerar
que as informações bancárias estejam registradas na sede como sugerido nos princı́pios gerais da Norma do
COSIF, segundo o Banco Central (2021). Portanto, as análises espaciais para a atividade bancária devem
considerar o modo de distribuição das informações dos bancos entre os municı́pios afim de evitar conclusões
viesadas.

Figura 3: Municı́pios com maiores participações na oferta de crédito no ano (1995-2019)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Todavia, a norma do COSIF permite a centralização dos dados bancários em apenas uma agência
ou em alguns municı́pios não impede observar o poder de monopólio dos bancos a nı́vel regional. Isso por-
que os dados do Estban apresentam informações bancárias para aproximadamente 3.500 municı́pios. Logo,
essas informações não devem ser descartadas, pois indicam que naquelas regiões existem alguma atividade
bancária.

6item 20, da seção do Livro de Escrituração do Manual de Normal do Plano Contábil de Instituições Financeiras (COSIF) diz
que: ”A instituição pode centralizar a contabilidade das agências de um mesmo municı́pio em agência da mesma praça”.
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As agências locais também assumem parte dos riscos das operações crédito. Além disso, há uma
relação positiva entre a dinâmica bancária e da economia local na maior parte dos municı́pios da amostra.
De acordo com a Figura 3, os municı́pios que apresentam elevada concentração nas atividades bancárias
são aqueles com melhores indicadores na economia (Figura 4). Portanto, acredita-se que a mensuração do
impacto médio da dinâmica bancária sobre o desempenho financeiro das micro e pequenas empresas poderá
ser observada.

A Figura 4 mostra que os municı́pios de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brası́lia e
Curitiba concentram aproximadamente entre 20% e 25% da participação do PIB brasileiro (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatistica (2022)). Os dados sinalizam uma redução discreta neste percentual de
participação a partir de meados da década de 2000. A redução na participação do PIB nas regiões de maior
relevância econômica é acompanhada pelo crescimento na economia das regiões periféricas do paı́s. Os
municı́pios localizados na periferia do Brasil apresentaram taxas de crescimento superiores aos municı́pios
dos grandes centros. Em relação a amplitude nos nı́veis de participação, destaca-se a cidade de São Paulo
com maior queda, passando de 12,68% em 2002 para 10,20% em 2018. A cidade do Rio de Janeiro também
apresentou redução de 6,33% em 2002 para 5,20% em 2018. Por outro lado, as participações dos municı́pios
de Belo Horizonte, Brası́lia e Curitiba se manteveram constantes. Dessa forma, o Brasil apresenta uma re-
levante tendência a concentração na economia regional.

Figura 4: Municı́pios com maiores participação no PIB no ano (2002-2018)
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Fonte: Elaborado pelo autor. (2021).

A distância espacial dos bancos em relação às firmas limita a disponibilidade de crédito do tipo
relação. Isso porque os bancos espacialmente distantes dos devedores dependem do aprimoramento da
gestão entre a agência sede e as filiais bancárias, bem como, do monitoramento do tomador de empréstimo.
A sede bancária deve gerenciar operacionalização das agências filais e identificar o perfil dos devedores.
Com isso, a dimensão espacial do Brasil eleva os custos de agência dos bancos. Portanto, a concentração
bancária nas regiões economicamente mais desenvolvidas poderá aumentar as restrições de crédito nos mu-
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nicı́pios para localizados nas regiões periféricas do Brasil.

4.2 Distribuição espacial das micro e pequenas empresas no Brasil
A literatura de economia regional apresenta que as deseconomias de aglomeração explicam o menor

dinamismo nas regiões centrais em relação às periféricas, Fujita and Ogawa (1982) e Henderson and Mitra
(1996). As grandes cidades tendem a apresentar aumento nos custos com aluguéis, nos ı́ndices de crimi-
nalidade e poluição, o que pode favorecer o crescimento de cidades afastadas dos grandes centros. Logo,
elementos da literatura, como a existência de ’economias de borda’, podem ser verificados na economia
brasileira através do mercado de crédito.

Os dados extraı́dos do site Serasa Experian mostram o aumento na demanda por crédito pelas em-
presas localizadas em regiões menos desenvolvidas. De acordo com o Serasa, de 2007 a 2020, as empresas
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram uma demanda por produtos e serviços financeiros
superior a das regiões Sul e Sudeste. Os dados acumulados de 2009 a 2020 mostram que somente no ano de
2011 a demanda por crédito das regiões Sul e Sudeste foi superior a demanda das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram crescimento acumulado na demanda por
crédito em 10,1%, 9,3% e 8,7% enquanto que as regiões Sul e Sudeste tiveram crescimento de 5,6% e 3,8%
para o perı́odo de 2009 a 2020 (Serasa Experian (2022)). Dessa forma, verifica-se um aumento na demanda
por produtos e serviços financeiros por parte das firmas nas regiões pouco desenvolvidas apesar do menor
desempenho do PIB no perı́odo (2010-2020).

O aumento na participação das empresas em municı́pios menores explica o crescimento na demanda
de crédito nestas regiões. A Figura 5 apresenta os municı́pios com as maiores participações de micro e pe-
quenas empresas no Brasil entre 1995 e 2019 a partir das informações disponibilizadas pela Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS/IBGE). Esta figura mostra que aproximadamente 20% das firmas estão lo-
calizadas em cinco municı́pios: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brası́lia e Curitiba. Entretanto,
os dados ressaltam uma redução na participação das micro e pequenas empresas entre estes municı́pios.
O municı́pio de São Paulo apresentou uma leve redução ao final da década de 1990, porém, manteve uma
tendência estável ao longo dos anos seguintes. O municı́pio do Rio de Janeiro vem apresentando maior
redução ao longo dos 25 anos observados. A cidade de Belo Horizonte teve uma dinâmica similar às
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, a diminuição na participação das firmas menores nos
municı́pios centrais é compensada pelo crescimento na participação dos municı́pios da região periférica do
Brasil.
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Figura 5: Municı́pios com maiores participações das micro e pequenas empresas no ano (1995-2019)
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Fonte: Elaborado pelo autor. (2021).

O capı́tulo mostrou que até 75% de todo crédito no paı́s é ofertado por cinco grandes bancos. Esta
estrutura concentrada limita a capacidade das micro e pequenas empresas se relacionarem com bancos me-
nores. A realidade nacional demonstra uma relação de crédito entre firmas pequenas e filiais de grandes
bancos. No entanto, as firmas menores produzem informações softs7 que seriam melhor processadas por
bancos menores. Além das informações softs, uma parte das firmas está localizada em regiões periféricas.
Logo, as restrições de crédito para as firmas menores e mais afastadas dos grandes centros seriam mais
intensas diante de uma estrutura bancária monopolizada.

4.3 Distribuição espacial entre bancos e firmas no Brasil
Esta seção mostra a espacialização para três conjuntos de informações. A primeira é a espacialização

dos indicadores de concentração bancária por estado (Figura 6). A segunda das agências dos cinco maiores
bancos que atuam no Brasil (Figura 7 e Figura 8). Este mapa objetiva apresentar que as grandes instituições
financeiras estão presentes em todo território nacional. Com isso, as sedes terão que gerenciar as respecti-
vas filiais ocasionando no aparecimento dos custos de agências. Já a última, destaca a separação no espaço
entre as agências bancárias e as micro e pequenas empresas (Figura 9). Logo, os bancos devem gerenciar os
empréstimos concedidos às firmas localizadas em regiões periféricas gerando custos com monitoramento.
Dessa forma, o monopólio bancário no Brasil implica na concentração espacial e, por extensão, no encare-
cimento do crédito com os custos de agência e de monitoramento.

A Figura 6 apresenta a espacialização dos indicadores de concentração de Lener, HHI e CR5 para
os estados brasileiros. O estudo utilizou a média dos três indicadores de 2010 a 2019. Os dados mostram
distribuição homogênea destes indicadores entre os estados. Todavia, as informações evidenciam dinâmica

7Informações softs são difı́ceis de serem mensuradas. A literatura da relação credor-devedor sugere o relacionamento de
crédito entre bancos e firmas de menor porte.
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diferente a depender do indicador analisado. Os ı́ndices de HHI e CR5 apresentam uma distribuição mais
próxima ao esperado. Isso porque há correlação negativa entre os indicadores e o desenvolvimento socie-
conômico da região, ou seja, quanto maior a região menor o nı́vel de concentração bancária. Entretanto, não
há evidências na literatura acerca da correlação entre desenvolvimento econômico e concentração bancária,
o que justificaria a dinâmica no indicador de Lener8. Este indicador é maior em regiões mais desenvolvidas
do paı́s. Portanto, a análise dos três indicadores está em aderência a literatura e os dados apresentados, os
quais já apontaram para elevado nı́vel de concentração bancária no Brasil (Figura 3).

Figura 6: Indicadores de concentração bancária por estado

Fonte: Elaboração própria (2022)

A Figura 6 evidencia que o Brasil possui elevado indicador de concentração em praticamente todos
estados. Contudo, conforme já indicado nas seções anteriores este ı́ndice está vinculado a cinco grandes

8A explicação para o elevado ı́ndice pelo menor diferença entre o preço do ativo e o custo marginal dos bancos, conforme
Equação 3.
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bancos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander). A Figura 7 e Figura 8
mostra que as grandes instituições financeiras estão presentes em todos municı́pios dos estados brasileiros.
Os dados indicam 1 para presença e zero para ausência de agências bancárias. O estudo não realizou uma
análise ao longo do tempo, pois os dados seriam descontinuados. Dessa forma, as observações foram reali-
zadas somente para o ano de 2019.

Os resultados para os indicadores de concentração são superiores àqueles encontrados nos estudos
de Fungáčová et al. (2017), Shamshur and Weill (2019) e Carbo-Valverde et al. (2009). As diferenças po-
dem está correlacionadas a metodologia aplicada neste artigo. Isso porque, estes ı́ndices foram construı́dos
a nı́vel regional, enquanto que a literatura utilizou dados a nı́vel de bancos.

Figura 7: Presença dos grandes bancos públicos por municı́pio

Fonte: Elaboração própria (2022)

A Figura 7 mostra presença superior do Banco do Brasil em relação a Caixa Econômica. No entanto,
ao comparar a Figura 7 com a Figura 8 observa-se maior quantidade de agências bancárias das instituições
públicas do que privadas. Contudo, o banco Bradesco destaca-se entre as intituições privadas e até mesmo
na comparação com a Caixa Econômica. A maior presença do banco Bradesco poderá está relacionada
ao atendimento de parte dos servidores públicos em alguns estados. Logo, há um incentivo ao Bradesco
expandir suas operações em regiões pouco desenvolvidas, diferentemente do Itaú e Santander. Estas duas
instituições são mais avessas ao risco no que diz respeito a expansão das agências. Portanto, a Figura 7 e
Figura 8 evidenciam que as filiais destes bancos estão distribuı́das ao longo de todos municı́pios brasileiros
e ocasionam o aparecimento dos custos de agências.
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Figura 8: Presença dos grandes bancos privados por municı́pio

Fonte: Elaboração própria (2022)

Além dos custos de agência, os bancos podem apresentar custos com o monitoramento de crédito.
A Figura 9 mostra que os bancos e as micro e pequenas empresas estão espacialmente separados. Os dados
evidenciam a participação das agências bancárias e das micro e pequenas empresas por estado de 2011 a
2020. As informações apontam para uma distribuição mais heterogênea das micro e pequenas empresas
entre os estados. Porém, as agências bancárias concentram aproximadamente 50% da sua participação nos
estados da região Sul e Sudeste, sendo São Paulo com 30% da participação nacional. Com isso, as variáveis
econômicas e institucionais das empresas localizadas na periferia do Brasil se tornam mais restritas. Os ban-
cos empenhariam esforços para terem conhecimento das empresas espacialmente distantes. Desse modo,
haverá necessidade das instituições financeiras monitorarem a disponibilidade do crédito às firmas naquelas
regiões afastadas do grande centro econômico, encarecendo o crédito.
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Figura 9: Separação espacial entre bancos e micro e pequenas empresas por estado

Fonte: Elaboração própria (2022)

Portanto, os resultados apontaram três prováveis causas para restrição de crédito no Brasil: concentração
bancária; custos de agência perante distância entre sede e filial bancária; e os custos com monitoramento
devido a separação no espaço entre credor e devedor.

5 Considerações Finais
O artigo buscou mostrar que o monopólio bancário gera concentração espacial do setor. As evidências

encontradas confirmam a centralização bancária no espaço, como também, indicam o aparecimento de no-
vos encargos ao crédito, como custos de agência e monitoramento. O aumento nos custos de crédito limita
o investimento inicial, assim como, a capacidade de reinvestir e manter o fluxo de caixa das micro e peque-
nas empresas. Com isso, haveria desestimulo a novos empreendimentos e maior probabilidade de falência
entre firmas menores. A menor capacidade de investimento perante maior restrição de crédito compromete
a dinâmica de variáveis importantes da economia, como emprego e renda. Dessa forma, o monopólio dos
bancos combinada as caracterı́sticas espaciais do Brasil tende a intensificar as restrições de crédito às micro
e pequenas empresas, assim como, limitar o desenvolvimento econômico das regiões afastadas dos grandes
centros econômios.

Entretanto, o estudo ressalta a necessidade de aperfeçoamento na obtenção do ı́ndice de Lerner,
pois foram utilizadas algumas variáveis proxys as quais são pouco observadas na literatura. Por fim, o ar-
tigo abre espaço para novos estudos que venham testar empiricamente os impactos do monopólio bancário
no espaço brasileiro sobre os custos de crédito das micro e pequenas empresas. Além disso, indicamos
mensurar o desempenho dos bancos a nı́vel de eficiência a partir do poder de monopólio, pois a literatura de
relação credor-devedor aponta para aumento na eficiência bancária a partir do monopólio. Portanto, o artigo
visa contribuir para estudos futuros que venham apresentar maior correlação entre a literatura regional e de
finanças.
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