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RESUMO 

Esta tese objetivou discutir o contexto das operações de fusões e aquisições - F&A, na 

indústria bancária brasileira à luz do paradigma estrutura-conduta-desempenho - ECD e da 

Visão Baseada em Recursos, enfocando a busca de poder de mercado e eficiência.  Com base 

em uma visão integrativa entre a Economia e a Estratégia apresentada por Rumelt, Schendel e 

Teece (1991), o trabalho foi desenvolvido discutindo a premissa de retornos acima do normal 

e sua relação com a concentração, colusão e competição de firmas, de um lado e, de outro, 

tratando do papel dos recursos. O principal estímulo para esta discussão foi gerado pela 

crescente consolidação do sistema bancário brasileiro e pela observação da tentativa dos 

estudiosos em explicarem a natureza deste fenômeno. Pelo caráter contraditório de resultados 

apontados em pesquisas empíricas, verifica-se que mesmo entre estes trabalhos não há um 

consenso sobre os verdadeiros fatores motivadores para a adoção das F&A o que sugeriu que 

uma abordagem complementar pudesse ser uma alternativa para compreensão do fenômeno. 

Esta falta de consenso talvez se deva ao que Peltzmann (1977) sugere ser uma relação espúria: 

eficiências poderiam contribuir para a criação de poder, logo, não se pode fazer uma avaliação 

sem que isto seja considerado. Desta forma, foi determinado o seguinte problema de pesquisa: 

Bancos comerciais e múltiplos no Brasil estão se engajando em operações de fusões e 

aquisições horizontais para obtenção de poder de mercado e/ou eficiência? Este estudo 

exploratório foi desenvolvido com o uso de métodos quantitativos e compreendeu o período 

de 2005 a 2009. Utilizando-se de técnicas descritivas, modelos de regressão e ANOVA, as 

análises foram efetuadas no níveis da indústria, grupos estratégicos e firmas e os principais 

resultados apontam que: a estrutura de mercado é de oligopólio competitivo; há uma 

tendência de aumento de concentração; os bancos adotam comportamentos competitivos e 

colusivos; há indícios, no nível da indústria, de que os bancos buscam poder de mercado e 

eficiência; a maior rivalidade ocorre entre grupos do que nos grupos; há a tendência de 

redução da rivalidade; os grupos objetivam poder de mercado; firmas adquirentes aumentaram 

o poder de mercado com as aquisições; nem todas as adquirentes obtiveram ganho de 

eficiência com as aquisições; ainda não é possível determinar se já aconteceram ganhos de 

sinergia para as adquirentes. 

 
 

Palavras-chave: fusões e aquisições, bancos brasileiros, poder de mercado, eficiência, 

estratégia 



 

ABSTRACT 
 

 

This thesis aimed to discuss Mergers and Acquisitons in Brazilian´s bank industry based on 

the Structure-Conduct-Performance (SCP) paradigm and the Resource Based View, to focuse 

market power end efficiency. The main purpose was to integrate Economy and Strategy as 

Rumelt, Schendel and Teece (1991) suggested, and this study was developed evolving, in one 

side, a discussion about abnormal returns e its relationship with concentration, collusion and 

competition and, in the other side, considering resources and its influences to the industry, 

groups and firms outcomes. This work was motivated due to the brazilian´s bank system 

continuous consolidation and due to the observation of scholars trials to explain the nature of 

this phenomenom. Due the contraditory results presented in empirical researches, its possible 

to presume that there´s no consensus about the real reasons besides the M&A adoption, which 

suggested  that a complementary view could be a better approach to this understanding. This 

lack of consensus can be related to Peltzmann (1997) arguments, where the author suggests a 

spourious relationship between market power and efficiency: efficiencies can contribute to 

power creation, consequently, it´s almost impossible evaluate the phenomenom without 

considering this. By this way it was determined the research problem, as follows: Brazilian´s 

banks are adopting horizontal mergers and acquisitions to obtain market power and/or 

efficiency? This exploratory study was developed among quantitative methods and embraced 

the 2005 to 2009 period. By using descriptives approaches, regression models and ANOVA it 

was done at the industry, strategic groups and firms levels and the main results gave 

evidences that: market structure is a competitive oligopoly; there is a trend to concentration 

increase; banks have competitive e collusive behaviors; there are signs, at industry level, that 

banks intend to obtain market power and efficiency; the prior rivalry occurs between groups; 

groups intend to obtain market power; acquirers increased market power by adopting M&A; 

not all acquirers gained efficiency among adoption of M&A and it´s not yet possible identify 

sinergies gains to the acquirers. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Diferentes instâncias do conhecimento podem ser combinadas para o entendimento 

dos fenômenos empresariais, dentre eles os processos de fusões e aquisições (F&A). Em 

geral, os estudos sobre estas operações direcionam sua abordagem para a análise da 

ocorrência do fenômeno, mas não pelo entendimento de como ocorrem em indústrias 

específicas ou mesmo na perspectiva de empresas combinadas, seja pela forma de uma fusão 

ou aquisição. Este aspecto reduz a compreensão do processo e inviabiliza a discussão de 

nuanças específicas, particulares a cada indústria, muito embora contribua em definitivo para 

o entendimento geral da questão. 

Por outro lado, o tratamento isolado do tema por áreas específicas do conhecimento 

oferece o risco da não captura plena de toda a complexidade existente no contexto de 

crescimento das firmas. Este aspecto torna pertinente o desenvolvimento de estudos que 

vejam o fenômeno de acordo com a sua natureza multifacetada, condição apenas possível 

quando há um aprofundamento na análise, que contemple uma aproximação com o evento, 

respaldada por uma abordagem multidisciplinar.  

Ao mesmo tempo, outro desafio se apresenta, que é o de compreender o fenômeno 

avaliando os diversos impactos e o que tendem a gerar em diferentes níveis de análise, de 

maneira a propiciar a construção de uma visão sistêmica sobre as firmas e indústrias nas quais 

estão inseridas. 

A decisão pelo tema deste trabalho se deu tendo em vista, principalmente, a 

proliferação de operações de F&A no Brasil e ao contínuo movimento de consolidação do 

sistema bancário nacional, resultante de operações de F&A mais, até, do que devido a 

liquidações.  

A ocorrência de fenômenos de F&A no Brasil, segundo a KPMG (2010), teve entre os 

anos de 1995 e 2010, salto de aproximados 100%. Em 1994 registrou-se um total de 175 

operações de F&A no Brasil, ao passo em que, em 2010, registrou-se um total de 351 

operações, sem contar as operações cross-boarder. Destacam-se, no relatório da firma de 

consultoria, os setores de Alimentos, Bebidas e Fumo com 603 operações no período, 

Tecnologia da Informação, com 553 operações, Telecomunicações e Mídia, 364 operações e 

Instituições Financeiras com 353 operações registradas. Os setores de Energia (311), 

Metalurgia e Siderurgia (285), Publicidade e Editoras (274), Químicos e Petroquímicos (251), 

Petróleo e Gás (213) e Seguros (205) encerram as dez primeiras posições do ranking 
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elaborado pela consultoria, concentrando 55% das 6.199 operações de F&A registradas no 

período. 

Em outubro de 2010, o Sistema Financeiro Nacional (SFN), segundo o Banco Central 

do Brasil (2010), era composto por 2.303 instituições financeiras, dentre as quais 137 bancos 

múltiplos, 299 sociedades administradoras de consórcios e 1.380 cooperativas de crédito. 

Ainda segundo informações do BACEN (2010), no ano de 2009, a lucratividade dos dez 

maiores bancos brasileiros aproximou-se dos R$ 45 bilhões, sendo o Banco do Brasil a 

instituição com maior lucratividade (R$ 10,1 bilhões), seguida pelo conglomerado Itaú 

Unibanco (R$ 10,06 bilhões), Bradesco (R$ 8 bilhões ), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (R$ 6,7 bilhões), Santander (R$ 5,5 bilhões), Caixa Econômica Federal 

(R$ 2,9 bilhões), Banco Votorantin (R$ 801 milhões), BMG (R$ 522 milhões), Banco de 

Brasília (R$ 190 milhões) e Paraná Banco (R$ 104 milhões). 

Em 2008, os dez maiores bancos em termos de lucratividades foram: Banco Central do 

Brasil (R$ 13,3 bilhões), Banco do Brasil (R$ 8,8 bilhões), Itaú (R$ 7,8 bilhões), Bradesco 

(R$ 7,62 bilhões), Banco Nacional de Desenvolvimento Social (R$ 5,3 bilhões), Caixa 

Econômica Federal (R$ 3,88 bilhões), Santander Banespa (R$ 2,8 bilhões), HSBC (R$ 1,35 

bilhões), Banco Safra (R$ 843 milhões) e Nossa Caixa (R$ 646,5 milhões). 

Apenas a título de comparação, e no sentido de quantificar a representatividade do 

setor financeiro ante a indústria nacional, as três empresas mais lucrativas do setor de bens de 

capital, Weg, Atlas-Schindler e Usiminas Mecânica, obtiveram, juntas e em 2009, 

lucratividade de R$ 770 milhões. Já as três maiores redes varejistas brasileiras em termos de 

lucratividade (Companhia Brasileira de Distribuição, Lojas Renner e Lojas Americanas) 

apresentaram, em conjunto e no mesmo ano, lucro de R$ 932 milhões. As três maiores 

empresas da indústria de papel e celulose, também em lucratividade e em 2009 (Suzano, 

Fibria e Bahia Celulose) registraram lucro de R$ 1,8 bilhão. Por fim, no setor de bens de 

consumo, a Companhia de Bebida das Américas, Souza Cruz e Ambev Brasil tiveram 

lucratividade somada em 2009 de R$ 8,1 bilhões (REVISTA EXAME, 2010). Por este 

comparativo compreende-se que, em 2009, doze companhias de quatro representativos setores 

da economia nacional registraram lucratividade somada de pouco mais de R$ 11 bilhões, ao 

passo em que, no mesmo ano, o Banco do Brasil apurou lucro de R$ 10,1 bilhões e os três 

maiores bancos naquele ano registraram lucro de R$ 28,16 bilhões. 

Ainda com o objetivo de situar o leitor acerca da magnitude de setor no Brasil é 

oportuno mencionar alguns números, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN, 2009), a respeito do crescimento de operações do sistema bancário nacional: 
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De 2000 a 2008 o setor apresentou evolução de: 

• 228% no número de pontos de atendimento; 

• 97% no número de contas correntes; 

• 100% no número de clientes com conta poupança; 

• 292% nas contas de Internet Banking; 

• 122% no número de transações bancárias; 

• 57% no número de terminais ATM. 

Entre janeiro de 2000 e julho de 2009 foram realizadas 42 operações de F&A e no 

intervalo entre dezembro de 1999 e dezembro de 2008, houve uma evolução de: 

• 283% nos ativos totais;  

• 254% no Patrimônio Líquido;  

• 352% no Lucro Líquido e de 

• 296% em Depósitos Totais, computados para os 50 maiores bancos no país. 

Em 2008, o mercado foi informado acerca da união do Unibanco com o Banco Itaú, 

que resultou na formação do maior banco do Hemisfério Sul. Em que pese a duração da 

negociação, cerca de quinze meses, o fechamento se deu em um dos momentos mais críticos 

para a estrutura capitalista: a quebra de instituições financeiras de renome internacional 

motivada pela crise que assolou os Estados Unidos, com repercussões na economia mundial, a 

partir de então.   

Apesar do sistema bancário brasileiro manter-se estável neste contexto, algumas 

medidas foram tomadas para evitar que os reflexos desta crise onerassem o Sistema 

Financeiro Nacional. Assim, o Governo Brasileiro autorizou os bancos estatais, Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil a comprarem ativos bancários, bem como, no caso da 

Caixa, ter participação acionária em empresas de construção civil e, no caso do Banco do 

Brasil, a aquisição da Nossa Caixa, do Banco Estadual de Santa Catarina e de parte do Banco 

Votorantim. 

Teria sido a resposta do Governo como medida de contenção aos impactos da crise 

internacional? Ou, além de uma ação de proteção teria sido, ainda, um movimento de controle 

para evitar que a formação do conglomerado Itaú-Unibanco desestabilizasse a dinâmica 

competitiva, diante do tamanho que a instituição alcançaria? 

 Se as firmas precisam fortalecer sua posição no mercado, se objetivam dificultar o 

ingresso de novos concorrentes ou desmobilizar a investida de concorrentes de outros grupos 

estratégicos, se focalizam ganhos em posição de mercado e custos, como se dá este processo 

se, para isto, optam por combinar sua operação com outras empresas ou mesmo adquirir 
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concorrentes? 

O que também foi fonte de estímulo para o estudo desta temática foi a publicação de 

uma matéria, em 9 de março de 2009, no jornal Valor Econômico (MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2009) na qual ao mesmo tempo em que o ex-presidente do Banco Central, 

Armínio Fraga, criticava a crescente oligopolização do mercado bancário brasileiro, 

defendendo a redução de poder de mercado, o Banco Central sugeria que o comportamento é 

de oligopólio competitivo, invalidando a compreensão de que a concentração tenha como 

objetivo a obtenção de poder de mercado, dando a entender que tal concentração objetiva a 

busca de eficiência por parte das instituições financeiras. 

Desta forma, a existência destas posições conflitantes reforçou a motivação inicial 

para a formulação deste trabalho que se fundamenta, assim, no entendimento das perspectivas 

de poder e da eficiência que, juntas, poderiam explicar a consolidação que se observa no 

mercado bancário brasileiro. 

Do ponto de vista teórico, o interesse em entender o fenômeno das F&A à luz das 

perspectivas econômica e estratégica, assim como sugerem Rumelt, Schendel e Teece (1991), 

motivou a elaboração de um arcabouço conceitual fundamentado nas premissas de 

Organização Industrial e da Visão Baseada em Recursos. Seriam excludentes? 

Complementares? Qual a possibilidade de estabelecer uma relação entre elas com o devido 

suporte empírico? 

No longo prazo, a manutenção da posição de poder estaria atrelada a ganhos de 

eficiências diversas? Pode-se cogitar a possibilidade de as firmas engajadas em processos de 

F&A buscarem o poder como variável ex ante? Ou dele se apropriam como variável ex post 

ao longo do período pós-F&A? Em suma: a firma busca poder e, para obtê-lo se engaja em 

processos de F&A? Ou as firmas geram eficiências e, como conseqüência, obtêm o poder de 

mercado?  

Peltzman (1977) já abordara que a relação entre poder de mercado e eficiência 

configura-se como espúria, dado que ganhos em eficiência podem levar ao poder de mercado. 

Em sendo assim, e com base em todas estas reflexões, foi delineado o seguinte problema de 

pesquisa: as fusões e aquisições horizontais realizadas por bancos comerciais e múltiplos, 

entre 2005 e 2009, resultaram em poder de mercado e/ou eficiência para o mercado 

bancário brasileiro? 

O trabalho teve como objetivo geral vincular as visões econômica e estratégica, a 

partir da identificação e análise da eficiência, poder de mercado e uma possível relação entre 
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eles, considerando a indústria, grupos estratégicos e firmas no contexto das F&A. Para o 

alcance de tal objetivo, especificamente: 

1. descreveu o contexto geral da indústria;  

2. analisou o comportamento da indústria em termos de eficiência e poder de 

mercado; 

3. identificou e analisou a constituição de grupos estratégicos e sua conduta em 

termos de eficiência e poder de mercado; 

4. verificou o comportamento das firmas que se engajaram em operações de F&A 

nos anos de 2008 e 2009. 

A revisão teórica tratou da abordagem do poder de mercado considerando a 

perspectiva do paradigma ECD e da eficiência, pela perspectiva da Visão Baseada em 

Recursos. Aliado a isto, tratou de temas como estrutura de mercado e grupos estratégicos, 

além de analisar o contexto das fusões e aquisições. 

Espera-se que a principal contribuição desta tese seja a de propiciar ao leitor a 

compreensão plena a respeito do fenômeno das F&A, especialmente naquilo que se relaciona 

com o poder de mercado e/ou eficiência. Compreende-se que a metodologia adotada para a 

análise dos dados deste estudo, capturados e analisados de maneira simultânea nos níveis da 

indústria, grupos estratégicos e firma, possa viabilizar a compreensão objetiva de fenômenos 

de conquista de poder e sua influência sobre o desempenho de firmas inseridas em contextos 

setoriais distintos. 

 A fundamentação teórica é apresentada no Capítulo Dois, seguido de uma 

apresentação do ambiente no Capítulo Três. O Capítulo Quatro apresenta os procedimentos 

metodológicos e as análises e conclusões são apresentadas nos Capítulos Cinco e Seis, 

respectivamente.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Entre o poder de mercado e a eficiência 

 

O propósito desta primeira parte do referencial é discutir os elementos relacionados às 

estruturas de mercado a partir da elucidação das perspectivas determinadas pela Organização 

Industrial e pela Visão Baseada em Recursos, seguindo as linhas destacadas por Trautwein 

(1990), Teoria da Eficiência e Teoria do Monopólio, e por Larsson e Finkelstein (1999), 

Teoria da Gestão Estratégica e Teoria Econômica. O aprofundamento desta discussão 

considera essencialmente as ideias da busca de poder de mercado versus a busca de eficiência. 

Para tanto, não só traz uma abordagem mais abrangente, que considera a indústria como um 

todo e estabelece um paralelo entre monopólios, oligopólios e competição, mas concentra a 

teorização em grupos estratégicos e a atuação individual da firma, discutindo, inclusive, os 

comportamentos competitivos ou colusivos para fundamentar a análise na indústria-alvo deste 

trabalho. 

 

2.1.1 Um breve enfoque para ambientação 

 

Em meados da década de 80, o pensamento econômico começou a ocupar um espaço 

cada vez maior na gestão estratégica e a mais influente contribuição foi dada por Porter que 

ofereceu um arcabouço teórico construído com base no paradigma estrutura – conduta – 

desempenho, que estuda o poder de mercado, discutindo as barreiras de entrada, análise da 

indústria e estratégias genéricas, abordagens ampla e imediatamente aceitas. Na mesma 

época, pesquisadores da Universidade de Chicago compreendiam a estrutura da indústria 

como o reflexo de eficiência em produção e atribuiram às diferenças no desempenho a 

existência de diferenças na dotação de recursos. Em complemento a esta perspectiva, havia a 

que enfatizava a importância de recursos únicos e difíceis de imitar para a manutenção do 

desempenho, abordagens que, juntas fundamentaram a visão baseada em recursos (RUMELT; 

SCHENDEL; TEECE, 1991). 

Rumelt, Schendel e Teece (1991) identificam e explicam as cinco forças ou eventos 

relacionados que contribuíram para esta conexão entre a economia e a estratégia:  
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1) a necessidade de interpretar dados de desempenho:  a necessidade de identificar a 

natureza das diferenças de desempenho, bem como as variáveis relacionadas a ele, 

motivaram a inclusão do pensamento econômico na estratégia. As suposições de 

equilíbrio, entendido como a exploração de todas as oportunidades por todos os 

atores, são o cerne do pensamento econômico. Assim, o equilíbrio competitivo 

excluiria a possibilidade de que diferenças na riqueza das firmas pudessem ser 

atribuídas a diferenças na livre escolha de variáveis estratégicas. Contudo, do ponto 

de vista estratégico, esta premissa do equilíbrio foi mais vista como a não existência 

de regras gerais para a geração de riqueza, o que acabou racionalizando a análise 

situacional tradicional da estratégia com base em casos (ou nível da firma). 

Oportunidades estariam enraizadas nas particularidades de uma situação. Devem 

fluir de informações especiais que os gestores de uma empresa possuam, de seus 

recursos especiais, habilidades e posição de mercado ocupada pela empresa. Vista 

por este prisma a análise tradicional de caso é uma legítima busca de oportunidades, 

condição que corrobora o enfoque na análise no nível individual mais do que no 

geral. 

2) a curva de experiência: a ideia de experiência acumulada na produção, diferente de 

ganho de escala, provê a explicação para a dominância sustentada de líderes e pela 

heterogeneidade, apesar da competição. Do ponto de vista da estratégia, o conceito 

foi o primeiro fundamento, que uniu o estudo do processo gerencial, da ação 

competitiva e efeitos do mercado, por alertar quanto às ações dos rivais. Pela 

primeira vez foi possível se ter uma ideia sobre o que era vantagem competitiva, 

como obtê-la e onde encontrá-la.  

3) o problema de lucros persistentes: a preocupação da estratégia convencional dizia 

respeito às diferenças entre as firmas de uma mesma indústria e ao que parecia ser 

uma inércia associada a estas diferenças por causa dos resultados mais consistentes 

de uma firma em relação à outra. Pelo lado da economia, os lucros extras de firmas 

bem sucedidas são erodidos restando a elas o suficiente para arcar com os custos 

dos fatores. Na aproximação com a economia, as explicações sobre diferenças no 

desempenho foram motivadas pela apresentação do modelo CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), de precificação de ativos, que dava uma ideia sobre a eficiência de 

mercados. A ansiedade era pelo alcance de uma fundamentação teórica e a teoria 

mais plausível era a economia da organização industrial, notadamente, com base 

nos conceitos de barreiras de entrada (fundamentada nos conceitos de escala e sunk 
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costs) e barreiras de mobilidade (importância do aprendizado e vantagens do 

precursor -  first-mover advantage - na decisão por investimentos). Também a visão 

da Escola de Chicago, focada nos elevados retornos decorrentes de ativos 

especializados; a teoria dos jogos, baseada na visão antecipada, disseminação da 

imagem, dinâmica de limitação de preços, sinalização e reputação para proteção de 

posições de mercado; a inovação, com foco em competição Schumpeteriana, 

propriedade intelectual e custos de transferência de tecnologia; além da economia 

evolucionária, em que as habilidades intrínsecas às rotinas preveniriam a imitação e 

deveriam ser desenvolvidas em cada firma. A perspectiva de conceitos econômicos 

foi colocada ao nível da firma, com Porter (1980) definindo a teoria da estratégia 

competitiva, mais tarde ampliada com o posicionamento da firma (ou do grupo 

estratégico) na indústria como forma de se obter vantagem competitiva sustentável 

por meio dos custos ou da diferenciação. 

A outra perspectiva que influenciou esta abordagem foi a visão baseada em 

recursos, que tinha o foco nos impedimentos para o fluxo livre de fatores no 

mercado, de maneira que retornos supranormais adviriam da combinação única de 

recursos, mais do que do poder de mercado, gerada por recursos especializados e 

difíceis de imitar. Caberia à estratégia identificar estes recursos, construir posições 

em produto-mercado e estabelecer acordos que garantissem a manutenção destes 

recursos. Esta perspectiva auxiliou o exame da heterogeneidade nas indústrias e da 

relação entre negócios diversificados. Posteriormente, foram desenvolvidas as 

ideias de comprometimento e, com a incorporação da aprendizagem, das 

capacidades dinâmicas, conforme apontam Rumelt, Schendel e Teece (1991). 

A economia, assim, alterou fundamentalmente a explicação do sucesso da 

firma, sucesso este compreendido como desempenho supranormal. Se antes o 

enfoque da estratégia era no ajuste entre a empresa e o ambiente, liderança e clareza 

de propósito, a perspectiva baseada nos recursos da firma estava concentrada em 

fatores de eliminação de retornos supranormais, tais quais barreiras de entrada e de 

mobilidade, previsão de mercado, especificidade dos ativos, aprendizagem, 

ambiguidade causal, complexidade social e recursos de difícil imitação, 

compartilhamento de competências essenciais e comprometimento. 

4) mudanças na natureza da economia: os autores criticam a visão econômica neo-

clássica que estaria dissociada do mundo real por não considerar elementos 

importantes como incerteza, assimetria da informação, racionalidade limitada, 
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oportunismo e especificidade dos ativos mas que, combinados, formam novas 

trilhas na economia. Estas combinações se apresentam na Economia dos Custos de 

Transação, que combina a racionalidade limitada, especificidade de ativos e 

oportunismo; na Teoria da Agência, que combina assimetria da informação e 

oportunismo; na abordagem dos jogos, que deriva da assimetria da informação e/ou 

no tempo para desembolsos irreversíveis (especificidade de ativos) e na teoria 

evolucionária, que combina a incerteza e a racionalidade limitada. 

Na gestão estratégica, a Economia dos Custos de Transação representa a 

união do pensamento econômico, estratégia e teoria organizacional. Seu ponto focal 

concerne à forma como as transações serão feitas dentro da limitação imposta pela 

racionalidade limitada e oportunismo, de modo que a firma melhor explore a 

eficiência nas decisões entre mercados e hierarquias. Por sua vez, a Teoria da 

Agência trata dos incentivos e definição dos direitos de decisão entre indivíduos 

com interesses e preferências conflitantes e tem duas linhas de análise: relação 

principal-agente e controle corporativo. 

A Teoria dos Jogos emerge de questões relacionadas à natureza do 

comportamento racional, em que o equilíbrio virá das crenças atribuídas de um a 

outro indivíduo diante de uma ação irracional. Tem como foco dois elementos 

também importantes para a estratégia: comprometimento e reputações. A Economia 

Evolucionária, cujo conceito central admite que as capacidades organizacionais têm 

base em rotinas não claramente compreendidas, mas que melhoram com a prática, 

enfatiza que a estratégia ou estrutura de uma firma não mudam fácil ou 

rapidamente. 

5) a mudança nas escolas de negócios: incorporação progressiva da economia nos 

programas de curso.  

Se a economia diz respeito ao desempenho em mercados, como resultado da alocação 

e coordenação de recursos, a estratégia trata destes temas do ponto de vista interno da firma. 

Em um texto crítico acerca da combinação entre economia e estratégia, Williamson 

(1991) questiona se uma ou outra devem ocorrer. Argumenta que o primeiro apelo se volta à 

perspectiva de poder e o segundo é principalmente ligado à eficiência todavia, defende que 

tanto um como o outro se prestam ao estudo da estratégia de negócios.  

Em que pese o primeiro seja explorado ainda carece de maior aprofundamento acerca 

das pressões da realidade da competição externa e embora a análise da eficiência de uma 

firma como função de produção tenha alcançado um alto grau de refinamento, ainda não 
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exauriu o que é relevante para a obtenção de eficiência pelas firmas. A análise da eficiência 

engloba os custos de governança e de produção e a análise relativa à organização econômica 

ainda está em desenvolvimento.  

Williamson (1991) argumenta ainda que fazer economia é mais fundamental já que o 

fazer estratégia é apenas relevante principalmente para firmas que detêm poder de mercado e 

que dificilmente assim permanecerão se forem sobrecarregadas com custos significativos em 

produção, distribuição ou organização. Assim, o autor defende que a economia é a melhor 

estratégia, argumento que se configura como a mensagem central da perspectiva dos custos de 

transação. Seria possível, assim, explicar a eficiência das firmas, como uma abordagem 

diferente das que prevalecem na estratégia de negócios, como a visão baseada em recursos e 

as capacidades dinâmicas, muito embora o autor afirme que os enfoques de economia e 

estratégia não sejam excludentes. 

Ressalta que as economias de primeira ordem, adaptação efetiva e eliminação de 

desperdício, são negligenciadas. O autor ainda conjuga dois pontos para explicar economias 

de primeira ordem: a efetiva adaptação e a eliminação de desperdício. Para explicar o 

primeiro, recorre a Hayek (1945, apud WILLIAMSON, 1991), ao alegar que a mudança 

requer adaptação em mercados, ou mudanças em demanda ou suprimento que afetarão os 

preços, e a Barnard (1938, apud WILLIAMSON, 1991) ao argumentar que a adaptação é 

interna à organização. Estas condições, apesar de parecerem conflitantes, tornam a questão da 

adaptação o problema central da organização econômica porque tanto um como o outro caso, 

requerem um sistema de alto desempenho. Aponta a burocracia como elemento relevante para 

a elevação de desperdícios, contudo, prioriza os custos em excesso resultantes de uma 

organização inferior e operações mal-adaptadas, afirmando que o melhor desempenho de uma 

empresa se deve à sua atuação com melhor forma organizacional, incentivos e controles 

internos e melhor alinhamento de interfaces contratuais (inter e intra-firma). 

Do ponto de vista estratégico, o poder se distingue entre poder de mercado e 

dependência de recursos. Excluída as vantagens temporárias de mercado, a maior parte das 

empresas não obtém o poder na forma determinada pela literatura em estratégia. A 

dependência de recursos não desempenha um papel relevante do ponto de vista dos custos de 

transação, para os quais o que fundamenta a firma é tomado como dado, o que não descarta as 

condições iniciais porque deve haver um ponto de partida, e o processo contratual é verificado 

na íntegra (WILLIAMSON, 1991). 

Williamson (1985) apresenta uma distinção entre a visão de monopólio, relacionada à 

Organização Industrial, e a visão de eficiência, que se relaciona à Economia dos Custos de 
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Transação, conforme Figura 1, que teriam como ponto em comum os contratos e os 

propósitos aos quais atendem. 

 

Figura 1 – Mapa cognitivo dos contratos 

Fonte: adaptado de Williamson (1985) 

 

Em situações de monopólio, a abordagem de clientes implicará nos usos e restrições 

territoriais, manutenção do preço de revenda, vendedores exclusivos, integração vertical e o 

que mais se relacionar aos compradores. Uma outra abordagem discute como estas práticas 

impactam nos rivais. Por sua vez, a abordagem de força afirma que o poder de monopólio 

pode ser prolongado e que contratos não padronizados viabilizarão esta condição; além disto, 

a prática de preço discriminatório sustentará o poder do monopólio. Do lado dos rivais, trata 

do aumento do poder de monopólio de empresas grandes em relação a competidores menores, 

sejam atuais ou potenciais, e as barreiras de entrada seguem esta lógica. A vertente mais 

recente do comportamento estratégico exclui a abordagem neoclássica, em que a firma é vista 

como uma função da produção, cujas fronteiras são definidas pela tecnologia. Toda tentativa 

da empresa ampliar seu alcance usando contratos não padronizados é interpretada como tendo 

o propósito de estabelecer o monopólio, para associar-se mais com a ideia da concepção do 

empreendimento como uma estrutura de governança e, por isso, a linha em curva separa a 

anterior concepção de firma como função de produção de abordagens mais recentes 

(WILLIAMSON, 1985). 
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Em eficiência, a abordagem de incentivos focaliza os aspectos associados a condições 

ex ante de contratos, mais especificamente tratando de direitos de propriedade e contratos 

complexos, e sinaliza o quanto os erros nesta definição são responsáveis pela má alocação de 

recursos. A vertente da agência, mais recentemente desdobrada em duas partes enfatiza, na 

primeira, ou positiva, que a intensidade do capital, o grau de especialização de ativos, os 

custos da informação, mercados de capitais e mercados de trabalho interno e externo são 

fatores que em um ambiente de contratos influirão na forma dos contratos.  A segunda 

vertente, relacionada ao principal e ao agente, em que problemas de incentivo emergem se a 

existência de informação privada não for assumida. A abordagem do custo de transação 

assume que formas de contratos não padronizados têm o propósito da eficiência, contudo, 

com atenção ao estágio de execução logo, avança na ideia de governança e de medida, que diz 

respeito ao desempenho associado ao fornecimento de um bem ou serviço (WILLIAMSON, 

1985).  

Para as firmas, o sucesso e sobrevivência dependem de como passam no teste do 

market share. Aumento da variedade de produtos, produção com baixos custos e oferta de 

bens e serviços que os consumidores demandem são elementos que devem ser apontados e 

examinados (DJOLOV, 2006). 

A partir da constatação de que cada linha de pesquisa em microeconomia utiliza o 

conceito de Competição de um ponto de vista particular – a saber, os principais: Organização 

Industrial (paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho); economia Chamberliniana (que trata 

da competição monopolística e da competição entre firmas heterogêneas); e economia 

Schumpeteriana (que aborda a destruição criativa) – Barney (1986a) propõe um framework de 

análise que integra as três correntes a partir de quatro aspectos chave: unidade de análise, 

conceitos centrais, autores em microeconomia e teóricos de estratégia.  

Competição, segundo o autor, é um termo comum, mas interpretado de maneira 

diferente por essas correntes. Barney (1986a) sugere, então, que a integração das três 

correntes no processo de desenvolvimento estratégico deve concorrer para o sucesso da 

formulação estratégica, posto que as empresas estão invariavelmente sujeitas aos efeitos das 

teorias expostas pela Organização Industrial e da competição Chamberliniana, ao mesmo 

tempo que sofrem constante ameaça dos choques e revoluções propostos por Schumpeter no 

que diz respeito à competição. A visão das três correntes de forma integrada aumentaria, 

portanto, as chances de sobrevivência e longevidade das empresas. 

Em que pese a principal corrente de pensamento aqui tratada e representada por 

Willianson, em que o autor ressalta a Economia dos Custos de Transação como um 
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importante elemento para avaliação da vertente de eficiência, para efeito deste trabalho foi 

considerada a vertente relacionada à estratégia de negócios: a Visão Baseada em Recursos. 

Isto porque a Economia dos Custos de Transação mais se volta a avaliar os custos para o 

sistema econômico operar e situa o problema da organização econômica como um problema 

de contratação (WILLIAMSON, 1985), aspectos que não são objeto deste estudo. 

É desta forma que esta distinção preliminar separa as principais correntes que serão 

abordadas neste trabalho: a Organização Industrial e a Visão Baseada em Recursos, 

desenvolvidas a seguir. 

 

2.1.2 Perspectivas da Organização Industrial 

 

Scherer e Roos (1990) afirmam que a Organização Industrial (denominada OI) diz 

respeito primeiramente ao sistema de mercado que explica, assim como a microeconomia, 

como as coisas acontecem e como a organização de mercado vincula produtores e 

consumidores como variáveis importantes já que sua proposição central é a de que a 

sociedade quer o bom desempenho de produtores de bens e serviços.  

O modelo descritivo destas relações, inicialmente proposto por Mason (1939, apud 

SCHERER; ROOS, 1989), essencialmente abrange três construtos que formam o paradigma 

da OI: Estrutura da indústria, Conduta (estratégia) e Desempenho, denominado ECD. Sua 

principal premissa diz respeito ao quanto indústrias concentradas apresentam altos retornos 

acima do normal e em quanto isto é resultado de um poder de monopólio colusivo-adquirido, 

ou seja, a concentração de mercado se baseia em alta concentração e colusão entre as firmas 

em razão de uma relação direta e interdependente (DJOLOV, 2006).  

Porter (1979) esclarece que o poder de mercado seria um ativo compartilhado por 

todas as firmas de uma indústria, em proporção às suas vendas, de forma que a lucratividade 

superior, ou retornos supranormais, seria uma manifestação de tal poder, resultando em taxas 

de lucratividades iguais entre as firmas, condição apenas alterada diante da ocorrência de 

distúrbios no contexto em que as firmas estão inseridas. 

O modelo ECD fundamenta-se na crença de que a concentração emerge da colusão ou 

monopólio coletivo, o que sugere que fusões e aquisições, que ampliam os limites da firma, 

podem ser consideradas anti-competitivas pois, desviam-se dos efeitos da competição 

perfeita. A concentração em um dado mercado tende, assim, a resultar da rivalidade entre as 

firmas desde que a recompensa para o desempenho, o market share, seja refletido na conduta. 
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O ideal do paradigma ECD é a competição perfeita, contudo, quando a concentração de 

mercado aumenta, aparentemente algumas firmas estão construindo o poder de monopólio, o 

que se desvia da estrutura de competição perfeita (DJOLOV, 2006). 

Por sua vez, o desempenho depende da conduta de compradores e vendedores em 

relação a políticas de preços e práticas, cooperação explícita e tácita inter-firmas, estratégias 

de linha de produto e comunicação, compromisso com pesquisa e desenvolvimento, 

facilidades quanto a investimentos em produção, táticas legais, etc. Já a conduta depende da 

estrutura do mercado relevante, caracterizada pelo número e a distribuição do tamanho de 

firmas vendedoras e compradoras, o grau de diferenciação física e subjetiva dos produtos 

competidores, a presença ou não de barreiras de entrada para novas firmas, o formato das 

curvas de custos, o grau com que as firmas são verticalmente integradas desde a matéria-

prima à distribuição e a extensão da diversificação da linha de produto (grau de 

conglomeração) (SCHERER; ROOS, 1989).  

Esta visão complementa a de Bain (1956) para quem a conduta dá atenção ao quanto 

as políticas de cálculo de preços de empresas estabelecidas são formuladas 

independentemente de uma dependência reconhecida entre as empresas, se atuam 

colusivamente, ou não, e independe da extensão desta colusão entre elas existente. Com 

relação à estrutura, Bain (1956) enfatiza as características da indústria que tendem a 

influenciar a conduta competitiva entre rivais estabelecidos, particularmente o número e a 

distribuição do tamanho e em como seus produtos são diferenciados. 

Porter (1981) sintetiza assim o modelo ECD: a estrutura determina o comportamento 

ou conduta da firma que, juntas, determinam o desempenho coletivo das firmas no mercado. 

Desempenho é definido amplamente, e pelo senso dos economistas sobre desempenho social, 

como abrangendo dimensões como eficiência na alocação (lucratividade), eficiência técnica 

(minimização de custos) e grau de inovação. Já a conduta é a escolha de decisões-chave em 

variáveis como preço, propaganda, capacidade de produção e qualidade da oferta (produto ou 

serviço) e pode ser vista como a dimensão econômica da estratégia da firma. A estrutura da 

indústria refere-se às dimensões econômicas e técnicas relativamente estáveis e que provêem 

o contexto no qual a empresa compete. 

Conforme Porter (1981) a essência do paradigma da OI é a de que o desempenho da 

firma em um mercado depende criticamente do ambiente da indústria em que a firma se 

insere. O paradigma reforça a ideia de que nem todas as indústrias são iguais em termos de 

lucratividade potencial e é complementado pela teoria do oligopólio, que estuda os resultados 

das interações competitivas em mercados em que a ação de uma firma afeta os rivais. A teoria 
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busca, ainda, especificar a ligação entre a estrutura da indústria e a rivalidade entre firmas, 

provendo um conjunto de determinantes das dificuldades que as empresas enfrentam na 

coordenação de suas ações no mercado.  

Bain (1956) ao explorar o trabalho de Mason determina condições de entrada de novas 

firmas em uma indústria concentrada, condições estas que comparam as firmas estabelecidas 

com novos ingressantes de acordo com a possibilidade de concorrência potencial, tendo a 

estrutura da indústria como fator exógeno determinante. Bain (1956) defende que as 

condições de entrada nos mercados influenciarão a conduta e desempenho de uma firma, bem 

como sua forma para se incorporar a estes mercados, de que modo são abertos, a extensão e a 

natureza de sua relevância para a estratégia de tal firma. 

O autor determina que as condições de entrada estão relacionadas ao estado potencial 

de competição para novos vendedores, sendo uma condição estrutural que determina, em 

qualquer indústria, ajustes internos que podem, ou não, induzir à entrada de um novo 

concorrente. 

A partir de sua discussão sobre preços, Bain (1956) afirma que a condição de entrada 

se refere ao percentual que as empresas estabelecidas podem elevar preços acima de um nível 

competitivo especificado e aceito pelo mercado consumidor, sem atrair novas firmas ou sem 

que induzam novas empresas a adicionarem capacidade de oferta na indústria. Preços 

competitivos significam nível mínimo de custos. 

Estas condições de entrada levam em conta, assim, as diferenças entre firmas 

estabelecidas e entre entrantes potenciais. 

Esta situação conduz à ideia da realização de ajustes entre as firmas participantes e 

potenciais entrantes da indústria, o que torna a crítica de Porter (1981) relativa, a propósito da 

OI focalizar exclusivamente a indústria. Pode-se dizer que embora focalize diretamente, 

contudo, e de acordo com a abordagem de Bain (1956), implicitamente vê as relações entre as 

firmas participantes. 

Além desta, Porter (1981) aponta outras limitações da OI: 

a) É orientada para políticas públicas, o que dificulta sua transposição para o 

ambiente privado; 

b) Tem a indústria como unidade de análise, o que nivela as empresas no sentido 

econômico, exceto por diferenças no tamanho; 

c) Focaliza a decisão com base em objetivos econômicos; 

d) Não vê a firma como uma entidade integrante de um portfólio que pode resultar 

em inter-relações não previstas pela OI (Porter, 1985, ressalta que as inter-relações 
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entre unidades de negócios é a principal forma de uma firma criar valor e 

fundamentar sua estratégia corporativa); 

e) Tem uma perspectiva estática por analisar a indústria, cuja estrutura é mais estável, 

fato este que interfere no desempenho das firmas nela inserida; 

f) Determina que a estratégia e o desempenho sejam definidos pela estrutura; 

g) Limita-se a aspectos críticos da estrutura, como a distribuição do tamanho das 

firmas (grau de concentração) e barreiras de entrada; 

h) Para a OI interessa mais o volume de relações do que o risco de uma dada relação; 

i) Os modelos da teoria do oligopólio e dos jogos são estabelecidos sobre premissas 

não realistas, como igualdade nos custos das empresas, por exemplo. 

De acordo com o modelo ECD, em indústrias oligopolistas altamente concentradas, 

serão encontradas mais colusões explícitas ou tácitas, em média, do que em indústrias menos 

concentradas, onde as colusões serão mais ineficientes havendo, assim, uma rivalidade mais 

destrutiva para obtenção da lucratividade. Destas condições pode-se depreender que poucas 

firmas, ou a redução destas por meio de fusões e aquisições, aumentam a probabilidade de 

colusão ou a propensão à formação de um cartel, principalmente quando os bens são 

homogêneos, o que torna o cartel mais facilmente monitorado, ou reforçado, já que os 

membros vendem produtos mais semelhantes do que diferentes no mesmo ponto da cadeia de 

distribuição (DJOLOV, 2006). 

Bain (1956) aponta a existências de dois aspectos que tornam a competitividade mais 

acirrada entre firmas estabelecidas: diferenças nos produtos que permitam o estabelecimento 

de diferenças de preços e a ação tática da firma com custos mínimos, de forma que possam 

garantir à firma vantagens em custo total e, por conseguinte, em desempenho. 

O autor afirma que não é realista assumir que os potenciais novos entrantes sejam 

parecidos tanto em capacidade, como no intervalo entre o preço e custo mínimo, e afirma que 

o mais plausível é que os potenciais entrantes divirjam na forma de estabelecimento do 

intervalo preço-custo mínimo e que, por conseguinte, limitem o número de eventuais novos 

entrantes. 

O autor ainda distingue as condições imediatas de entrada (determinada pelo tempo de 

permanência do intervalo entre preço e custo mínimo) e as condições gerais de entrada (a 

distribuição destes intervalos apenas necessária para induzir de forma menos sucessiva a 

entrada de firmas ou grupos, começando com a firma mais favorecida). A definição destas 

condições imediatas, que fundamentarão as condições gerais, não está restrita aos intervalos 
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mencionados, mas também a escala obtida no longo prazo pelas empresas estabelecidas, 

expressa pelos resultados totais da indústria. 

Além das vantagens em custo e diferenciação, o autor determina que devam existir 

economias de escala de modo que os resultados das firmas estabelecidas sejam relevantes nos 

resultados da indústria. Neste caso, o ingresso de outras empresas pouco adicionará aos 

resultados da indústria, o que tornará o efeito deste ingresso imperceptível nos preços 

correntes. Assim, já que a entrada em escala ótima requer que a empresa adicione uma fração 

significante de resultados, pode-se supor que empresas menores terão mais dificuldade para 

ingresso porque, apesar de poderem ter economias de escala, seus resultados não adicionarão 

resultados relevantes à indústria, o que as impossibilitará de participarem da determinação de 

preços.  

Bain (1956) acrescenta que firmas cujas escalas sejam tidas como insignificantes 

tendem a ter custos acima do nível competitivo e, portanto, não serão induzidas a entrarem 

com preços super competitivos. Desta forma, empresas pequenas poderiam ter mais 

oportunidades no ingresso com produtos diferenciados que lhes permitiriam praticar preços 

maiores. 

As condições de entrada ainda são afetadas pelo grau de concentração entre as firmas 

estabelecidas em determinada indústria e a presença ou ausência de economias significantes 

de larga escala. O grau de concentração dos vendedores é importante porque definirá o quanto 

atuam coletivamente na determinação de preços, por meio de colusão expressa ou consenso 

tácito entre os vendedores, com base no entendimento da experiência passada das firmas 

rivais. Esta ação coletiva vai requerer que os principais vendedores controlem, 

individualmente, parcelas substanciais de mercado, de modo que o ajuste de preços afete os 

outros e resulte na interdependência e seu reconhecimento (BAIN, 1956).  

O questionamento ao modelo ECD, que considera a eficiência como vetor de 

lucratividade é evidenciado por Demsetz (1973) que discorre sobre as condições de pequenas 

firmas no mercado. Bain (1956) explica que barreiras de entrada e concentração, que 

permitam comportamentos colusivos, não beneficiam pequenas empresas. 

Em um estudo que objetivou contribuir para a teoria de barreiras estruturais, Caves e 

Porter (1977) tecem alguns argumentos que modificam o contexto de entendimento destas 

barreiras: a) as barreiras são parcialmente estruturais e endógenas: b) as decisões não estão 

limitadas à entrada ou à saída de uma indústria por parte de uma firma, mas a de ampliar a 

visão para a movimentação entre segmentos existentes e c) nesta visão ampliada de barreiras 
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de mobilidade, a diversificação e o ingresso de firmas estabelecidas podem ser integradas nas 

condições gerais de entrada, descritas por Bain (1956). 

Ressaltam que a abordagem da limitação por preço, como forma de exercício de poder 

para impedir o ingresso de novas firmas (fundamento da teoria das barreiras), é frágil 

principalmente porque, em alguns casos, a diferenciação, qualidade e propaganda podem ser 

os fatores limitantes da entrada e propõem que a limitação por taxa de retorno seja o vetor 

considerado. 

Os autores destacam que em dada indústria a entrada envolve, para a firma entrante,  

investimentos e análise de conjecturas, por parte dos ingressantes, naquilo que se refere às 

quasi rents (PETERAF, 1993) que podem obter ao colocarem seus recursos no mercado, que 

buscarão antever as reações das firmas presentes, reações estas que dependerão do 

provisionamento necessário para a contenção da entrada. 

Esclarecem, Caves e Porter (1977), que um investimento realizado na contenção de 

entradas não só beneficiará o investidor, mas também seus rivais no eventual oligopólio 

estabelecido, condição especialmente problemática de acordo com a forma da amplitude de 

comportamentos colusivos. Isto porque o investimento pode diferenciar ganhos, gerando um 

rompimento no consenso e reduzindo a apropriação conjunta de lucros por monopólio, o que 

faz com que existam as seguintes implicações: 

a) as barreiras são um capital coletivo que geram lucratividade compartilhada entre 

os membros e, sem colusão, uma firma tenderia a investir menos para a elevação 

de barreiras que elevariam o potencial de lucro coletivo;  

b) a parcela de participação será proporcional à parcela em vendas e, assim sendo, 

sem colusão, cada firma mais investirá para receber a máxima lucratividade do que 

para deter a entrada, fazendo com que o investimento varie em função da 

intensidade da colusão; 

c) em um grupo que oferece um bem coletivo, um novo membro é bem-vindo para 

compartilhar custos; 

d) na ausência de uma colusão acentuada para absorver excessos, os oligopolistas 

terão um incentivo ao menos para desviarem-se da rivalidade em direção a 

atividades que acabam elevando barreiras; 

e) é temeroso afirmar que uma indústria oligopolista é competitiva porque o 

desembolso para competição, que não seja com base em preço, excederá o nível 

que pode maximizar a lucratividade do monopólio no curto prazo. 



 33 

Os investimentos para elevação de barreiras de entrada podem aumentar o risco 

enfrentado pelas firmas existentes porque pode reduzir a lucratividade no curto prazo, elevar 

os custos fixos ou reduzir a média dos valores para salvaguardar os ativos (CAVES; 

PORTER, 1977). 

Martin (1998) desenvolveu um estudo em que propôs testar as hipóteses de poder de 

mercado e eficiência e concluiu, corroborando com Demsetz (1973), que a competição de 

pequenas firmas limita o potencial das grandes em exercerem poder de mercado. Conclui que 

se um impacto positivo da concentração de mercado nas margens entre preço e custo 

evidencia uma coordenação oligopolista, então a concentração vai aumentar as margens de 

todas as firmas e não apenas das grandes. O autor conclui que ambas as interpretações 

(eficiência e poder de mercado), trazem efeito positivo da concentração de mercado e nas 

margens de preço e custo, e que são complementares mais do que mutuamente exclusivas, 

visão que corrobora Williansom (1991a). 

Pigou (1960, apud DJOLOV, 2006) distingue três graus de poder por discriminação de 

preços e, do ponto de vista prático, o terceiro grau é o único, ou o mais evidente. O terceiro 

grau é obtido quando a firma monopolista está apta a distinguir os consumidores em grupos 

diferentes, separando-os, mais ou menos, por alguma identificação e podendo praticar um 

preço de monopólio aos membros de cada grupo. 

Pindyck e Rubinfeld (2006) esclarecem que a discriminação de preço de primeiro grau 

significa a cobrança ao consumidor do preço de reserva, ou o preço máximo que um 

consumidor pagaria por um produto. A discriminação de preço de segundo grau se relaciona à 

cobrança aos mesmos consumidores de preços diferentes para quantidades diferentes do 

mesmo produto. Os autores acrescentam que há ainda a possibilidade de discriminação de 

preço intertemporal, divisão de consumidores em grupos diferentes com a respectiva cobrança 

de preços diferentes em momentos distintos, e o preço de pico, cobrança de preços altos 

motivadas por restrições na capacidade que resultam em elevação dos custos marginais. 

Na ausência de barreiras de entrada, como as relacionadas a benefícios ou controle 

governamental, este preço discriminatório será motivo para a entrada inicial e entradas 

subsequentes, porque pode ser visto como representativo para a criação e mudanças na 

demanda. Neste caso, pode-se supor que o mercado será composto por mais firmas e que a 

ameaça de entrantes levará as firmas presentes à adoção de preço discriminatório para 

entrarem primeiro em um novo mercado ou adicionarem novos produtos aos já existentes, o 

que significa criarem, de antemão, uma vantagem do precursor (first-mover advantage). Por 

outro lado, a ausência de impedimentos legais cria a propensão de as firmas adotarem preços 
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que contrariam os interesses dos consumidores. É viável assumir, então, que já que o preço 

discriminatório traz altos lucros a firma manterá seus mercados mutuamente independentes 

(DJOLOV, 2006). 

Porter (1981), quando fala do determinismo da OI, afirma que a abordagem de Bain 

(1956), de que as escolhas estratégicas não interferem na estrutura da indústria, estaria perto 

de desaparecer. Isto porque há um processo de realimentação e, com a articulação destes 

fatores, a OI oferece elementos ricos sobre a formulação da estratégia. Sobre a teoria do 

oligopólio e jogos demonstra a aplicação empírica a mercados reais, apesar de algumas 

dificuldades remanescentes da OI, e comenta que a OI evolui para o estudo de estratégias de 

diversificação, estrutura da indústria e desempenho da firma. Ressalta que uma importante 

fronteira da pesquisa é o desenvolvimento de um modelo de interação competitiva entre 

firmas multinegócios com unidades em mercados sobrepostos. 

Quando discute se as firmas grandes são mais lucrativas que as pequenas, Porter 

(1980) pondera que dependerá das circunstâncias. Grandes firmas competindo em grupos 

estratégicos mais protegidos com barreiras de mobilidade do que empresas pequenas, em 

posição mais forte perante clientes e fornecedores, estarão menos propensas a disputas rivais 

com outros grupos e, por isso, tenderão a ser mais lucrativas do que firmas pequenas. Por 

outro lado, se as economias de escala em produção, distribuição, etc., não forem grandes, as 

pequenas firmas seguirão estratégias especializadas que podem conduzir à alta diferenciação 

ou alto progresso tecnológico, serviços superiores e podem, assim, serem mais lucrativas. 

Contudo, apenas o tamanho não denota poder, em que pese firmas maiores possam ter 

alta lucratividade quando comparadas às pequenas firmas. Neste caso, é mais viável admitir 

que o tamanho é mais consequência do que causa dos lucros (DJOLOV, 2006). Adams 

(1953), por sua vez, afirma que eficiência nem sempre é concomitante com tamanho gigante. 

Djolov (2006) considera que, sob a pressão da rivalidade e ausência de barreiras de 

entrada, a concentração dos resultados da indústria em poucas firmas virá de sua 

superioridade, em relação aos rivais, para produzirem e comercializarem produtos. A indústria 

será mais concentrada sob condições competitivas apenas se houver vantagens diferenciais 

desenvolvidas por algumas firmas. Em custo, se refletirão em economias de escala, melhores 

produtos que satisfaçam a demanda a baixos custos, inovações em produtos ou métodos de 

produção, por exemplo. O autor conclui que esta condição inverte o sentido de causalidade do 

modelo ECD de modo que o desempenho (baixo custo ou inovação) direciona a conduta 

(atendimento das condições de rivalidade) que direciona a estrutura (concentração da 

indústria). 
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Demsetz (1973) argumenta que uma colusão bem sucedida, que resulta em 

concentração, favorece pequenas firmas mais do que grandes firmas. Contudo, esta condição 

se altera quando se considera a eficiência, ou a dessemelhança ou superioridade das estruturas 

de custo de fornecimento das empresas maiores, o que significa que apenas as pequenas 

firmas que estejam aptas a produzirem com níveis de custos semelhantes às grandes poderão 

obter retornos mais altos. Mais especificamente argumenta que se não há um preço 

estabelecido em comum acordo, mas uma vasta gama de preços possíveis, a firma com mais 

retorno será aquela que oferecer um produto superior a um alto preço sem que incorra em 

custos adicionais, o que a tornará a mais eficiente.  

Assim, as maiores apenas podem aumentar preços enquanto tiverem vantagens em 

custos sobre as pequenas e as pequenas poderiam ter mais alta lucratividade em indústrias 

concentradas (DJOLOV, 2006).  

Esta posição contesta Caves e Porter (1977) para quem a lucratividade das pequenas 

firmas não é mais alta quando operam à margem de indústrias concentradas do que quando 

pertencem a indústrias atomizadas, de forma que a concentração de vendedores afeta grandes 

e pequenas firmas de maneira desigual. 

No longo prazo, as firmas podem obter poder de mercado de duas formas: 1) proteção 

do governo contra a competição (legalizando monopólios, licenças de entrada, tarifas de 

importação, entre outros) e 2) uma vantagem de longa duração da(s) principal (is) firma(s) 

sobre entrantes potenciais. A obtenção de ganhos acima da média (que simboliza o poder de 

mercado) só será alcançada: 1) com a ocorrência de eventos inesperados, tanto pela chance 

como por ações inesperadas de outras firmas e 2) pelas diferenças entre as firmas em sua 

habilidade de criar ou perceber oportunidades de lucro (DJOLOV, 2006). 

Excluída a proteção do governo, o poder de mercado, no curto prazo, acontecerá em 

um ambiente em que firmas são maiores economicamente falando e mais fortes em relação 

aos outros, resultando em discrepâncias nas posições de mercado e diferenças no market 

share (DJOLOV, 2006). 

Galbraith e Stiles (1983) afirmam que o poder de mercado está atrelado à existência de 

duas condições: 1) a essencialidade (do produto, serviço ou mercado), que se relaciona à 

movimentação e transformação de matérias-primas em bens para o usuário, e reside na noção 

de rivalidade contínua e 2) a exclusividade com que a firma provê este produto, serviço ou 

mercado, que daria condições para o crescimento do poder de monopólio. 

Demsetz (1973) afirma que antes da concentração/poder de mercado influenciarem 

preços e lucratividade mais altos, a direção causal vem da maior eficiência tanto para lucros 
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mais altos como para contribuir com a concentração, ressaltando que a concentração em 

algumas indústrias seria decorrente de fortes vantagens em eficiência de uma ou mais firmas 

sobre os competidores atuais e potenciais. 

Com base nesta premissa, Clarke, Davies e Waterson (1984) exploram os possíveis 

efeitos das forças de poder de mercado e eficiência em uma indústria, contrapondo a corrente 

que defende que o poder de mercado gera aumento de lucro e a corrente que expressa que a 

eficiência o faz. Concluem que as diferenças entre firmas grandes e pequenas são menos 

pronunciadas em indústrias concentradas, como esperado pela hipótese de poder de mercado, 

e que, sem colusão, a relação positiva entre lucro e concentração pode ser esperada, muito 

embora não haja evidências tão expressivas de poder de mercado, o que sugere que ambos, 

poder de mercado e eficiência, atuam em conjunto. 

Porter (1981) ressalta a ideia de que o enfoque da OI (indústria) pode ser expandido 

para a firma, em um primeiro momento, pela abordagem de grupos estratégicos e barreiras de 

mobilidade, condições que permitiriam posicionar a firma na indústria. Afirma que outros 

benefícios podem ser obtidos com isso, como iniciar a sistematização do que determina as 

forças e fraquezas da empresa além de fundamentar as bases para um modelo dinâmico da 

evolução da indústria. Outro ponto relevante é a possível exploração das inter-relações entre 

as unidades de negócios e a inclusão do elemento incerteza sobre a evolução estrutural. 

Shepherd (1972) alerta para a abundância de hipóteses sobre o que representa a 

estrutura de mercado, como market share, mercados atomizados ou monopólio puro, ainda 

mencionando barreiras de entrada, tamanho da firma e propaganda como elementos 

importantes, mas cujas inter-relações são incertas em relação à lucratividade. Para isto, parte 

da premissa de que na análise estática é a posição da firma no mercado que afeta a 

lucratividade e, diante disto, propõe a elaboração de modelos que combinem os seguintes 

elementos: market share, liderança de grupo de firmas, barreiras de entrada, tamanho, 

intensidade da propaganda e taxa de crescimento. Além disso, ressalta que a lucratividade 

provê um estimador único para avaliar o poder de mercado de uma firma e que a diferença 

entre a lucratividade prevista e atual podem ser indicadores do grau do poder da eficiência X 

(técnica e gerencial) para maximizar lucro. 

Em um estudo que desenvolveu sobre grandes empresas americanas no período de 

1960 a 1969, o autor identificou que o market share aparece como o principal elemento, 

embora não possa ser relacionado com a lucratividade; que barreiras de entrada 

desempenharam um papel pequeno na estrutura de mercado; que o tamanho não influenciou 
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positivamente e que a propaganda teve um papel significante em indústrias de bens de 

consumo. 

 

2.1.2.1 Os monopólios, oligopólios e a competição 

 

As estruturas de mercado, descritas pelas teorias da competição perfeita, oligopólio e 

monopólio, tendem a ser analisadas individualmente e, na verdade, não são mutuamente 

exclusivas, compondo o processo de competitividade em que cada uma prevalece conforme a 

rivalidade progride. Este processo pode ser definido como o mecanismo de mudança de 

estruturas de mercado, mantendo firmas eficientes, ao mesmo tempo em que reduz os preços, 

movido pelo interesse das firmas no lucro ou pelo incentivo para obtenção de retornos acima 

da média (DJOLOV, 2006). 

A competição perfeita se caracteriza por: 

• Homogeneidade de produtos: diferentes firmas oferecem o mesmo; 

• Informação perfeita: todos (firmas e consumidores) conhecem os preços de todas 

as firmas; 

• Acesso igual: todas as firmas têm acesso às mesmas tecnologias, insumos e 

formas de produção; 

• Preço definido: todos tomam o preço como dado e 

• Entrada e saída livres: qualquer firma entra ou sai do mercado conforme seu 

interesse.  

Logo, as estruturas de mercado que buscam o poder, como o monopólio, caracterizam 

a competição imperfeita, o que não significa que sejam anti-competitivas, situação, como já 

abordado, que emerge da manipulação de preços para que seja obtida lucratividade 

supernormal ou acima da média (DJOLOV, 2006). 

Galbraith (1936) argumenta que sob qualquer enfoque que se dê à competição pura é 

impossível que os preços permaneçam constantes enquanto são alterados os níveis de 

produção, preços estes alterados, então, por condições de demanda. Assim, o poder de 

monopólio estará presente se houver uma rigidez em preços seguindo um declínio na 

demanda. Na competição pura o primeiro efeito da queda da demanda será uma redução em 

preços até o ponto que o fornecedor saia do mercado por falta de flexibilidade ou dificuldade 

em reduzir custos.  



 38 

Bain (1941) ressalta a importância social do poder de monopólio por conta de seus 

efeitos no sistema de preços, alocação de fatores produtivos e ingresso de dinheiro. Critica a 

relação direta entre monopólio e lucratividade apontada pelos teóricos, pois não vê uma 

vinculação plausível entre as duas coisas, de maneira que uma explique a outra ou que a 

lucratividade mais alta só aconteça em monopólios. Destaca que a lucratividade superior virá 

de discrepância entre preços e custos médios, enquanto um monopólio é determinado pela 

discrepância entre preços e custos marginais. Assim sendo, defende que a lucratividade 

superior vem de três fontes: grau de dificuldade para ingresso no mercado, poder de 

monopólio no mercado vendedor e poder de monopsônio no mercado comprador. 

O monopólio terá alta lucratividade se a introdução de substitutos não alterar as 

condições; por falhas no ingresso de firmas competitivas em obter retornos ao nível do custo 

de oportunidade; e por firmas de qualquer tipo que, por um intervalo de tempo, estiverem 

aptas a pagarem menos por fatores alugados do que os retornos esperados, neste caso, porque 

ganham pela diferença entre estes custos mais o retorno de fatores próprios e as receitas totais. 

Sendo assim a lucratividade superior apenas será a indicação de monopólio se persistir ao 

longo do tempo (BAIN, 1941).  

Na teoria econômica tradicional, o poder de mercado é definido como o número e 

concentração de vendedores em um mercado que, quando poucos e grandes estão aptos a ter 

um comportamento monopolista ou oligopolista em termos de preço, pois coordenam 

atividades de mercado e alcançam, como grupo, maior exclusividade e distinção 

(GALBRAITH; STILES, 1984). 

Stigler (1964) afirma que uma teoria plausível sobre oligopólio não apenas considera a 

forma como as firmas avaliam sua interdependência com os rivais, mas como a lucratividade 

é maximizada pela função de demanda e suprimento não só da firma, mas também dos rivais. 

Isto é mais bem entendido quando se situa os mercados oligopolísticos à luz de mercados 

competitivos e monopólios (FRIEDMAN, 1989). 

Friedman (1989) define mercado competitivo como a condição em que nem 

compradores nem fornecedores têm expressividade suficiente na função demanda e oferta, 

desde que atuem de forma similar caso contrário, é estabelecida uma competição 

monopolística, caracterizada por pequenos produtores com diferenças distintas dos produtos 

em uma mesma indústria. Na outra ponta, se localiza o monopólio, em que um único 

fornecedor afeta a demanda pelas ações tomadas. Desta forma, o oligopólio se encontra entre 

o mercado competitivo e o monopólio, contudo deles se diferencia, pois há uma 

interdependência estratégica das firmas participantes, de forma que, virtualmente, toda grande 
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empresa se encontra nesta condição de interdependência, bem como pequenas empresas 

localizadas em mercados e regiões específicas. 

A concentração, denominada oligopólio, representa um mercado não atomizado, por 

fim, composto por empresas com iguais condições, diferente de mercados atomizados em que 

existem diversos e pequenos vendedores individuais. No oligopólio há a tendência, via 

colusão explícita, tácita ou reconhecimento da interdependência, da ação coletiva para 

estabelecimento de preços e resultados, enquanto em indústrias atomizadas qualquer tentativa 

de colusão falhará e cada vendedor atuará de forma independente para ajustar a um mercado 

de preços fora de seu controle (BAIN, 1956). Nestas indústrias, a independência tende a 

baixar os preços e a elevar o resultado da indústria, que será designada como competitiva. 

Um oligopólio tanto pode ser cooperativo como não-cooperativo. No primeiro caso, as 

firmas atuarão de forma colusiva e poderão, inclusive, fazer acordos legais. No segundo, 

embora não façam colusão, adotarão políticas levando em conta o comportamento esperado 

das outras firmas do oligopólio (FRIEDMAN, 1989). 

Stigler (1964) afirma que a lucratividade das firmas é ampliada quando atuam em 

conjunto como um monopólio. Esta colusão envolve mais do que preços. A heterogeneidade, 

que o autor distingue no comportamento de compra mais do que na oferta de produtos, é 

relevante porque é parte da tarefa de maximizar a lucratividade de uma indústria adotar uma 

estrutura de preços que leve em conta diferentes custos em várias classes de transações, 

estrutura esta que se torna o objetivo dos oligopolistas, já que as firmas em colusão devem 

estar de acordo quanto a estrutura de preços apropriada para as classes de transações que estão 

preparadas para reconhecer. 

Assim sendo, os preços colusivos tanto dependeriam das condições de entrada na 

indústria como da elasticidade na demanda. Contudo, a fragilidade de um acordo pode levar 

os competidores a violarem secretamente o combinado, o que, sem os devidos mecanismos de 

reforço, poderia levar as empresas a não elevarem tanto os preços acima do nível competitivo 

para reduzirem a propensão de quebra do que foi tratado (STIGLER, 1964).  

Neste segundo acaso, a fixação de market share pode ser o mecanismo mais eficiente 

para combater a redução secreta de preços. Outra alternativa é direcionar compradores a 

vendedores específicos, conduta mais favorecida quando se tratam de mercados geográficos 

distintos (STIGLER, 1964). Galbraith (1936) ressalta que os preços só poderão ser mantidos 

se as preferências do consumidor ou a diferenciação de marca estiverem fortemente 

vinculados ao produto, condição que afastaria a competição por preço. 
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Barney (2002) sintetiza as formas como as firmas podem violar acordos colusivos, no 

caso de um duopólio, demonstradas no Quadro 1. 

 

Estratégia Variáveis de decisão Comportamento assumido Implicações no 

desempenho 

Cooperação Preço/quantidade Ambas firmas mantêm o acordo Lucros por monopólio 

compartilhado 

Tomada de preços Preço/quantidade Ambas firmas ignoram toda 

interdependência 

Lucros normais 

Modelo de Bertrand Preço Uma firma assume que a outra 

manterá os preços de período 

anterior mesmo que mude o seu; 

sem aprendizagem ao longo do 

tempo 

Lucros normais 

Modelo de Cournot Quantidade Uma firma assume que a outra 

firma manterá a quantidade do 

período anterior mesmo que mude 

a sua; sem aprendizagem ao longo 

do tempo 

A lucratividade fica entre 

monopólio compartilhado 

e lucros normais 

Quadro 1 – Violação de acordos colusivos e implicações no desempenho 

Fonte: adaptado de Barney (2002) 

 

Estas condições fazem com que a colusão oligopolista seja efetiva contra pequenos 

compradores mesmo quando é ineficiente contra grandes compradores, porque os cortes de 

preço são mais amplamente expostos quando feitos para grandes compradores, o que não 

interessa aos participantes da colusão por conta das penalidades por infringirem o acordo, que 

buscarão meios de modificarem alguma dimensão não financeira das transações. Além da 

fidelidade do comprador, a colusão também é severamente limitada quando compradores 

importantes mudam sua forma de agir (STIGLER, 1964). 

Mas, o que delimita o oligopólio e a competição?  

Friedman (1989) considera que se as firmas ignoram a interdependência estratégica, se 

a demanda é elástica para cada uma e se cada uma toma seu preço de mercado como definido, 

então a indústria é competitiva. Por outro lado, quando levam em conta as outras, quando o 

custo da interdependência é diferente de zero e mesmo que sejam empresas pequenas, então 

se trata de um oligopólio, independente do número de empresas. 

Adams (1953) argumenta que as implicações da concentração do poder econômico, 

traduzidas por pressões de grupos gigantes controlando o governo ou pela pressão de 

regulamentos por parte do governo, requerem que o poder econômico esteja distribuído entre 

muitos compradores e vendedores competindo ativamente em mercados abertos. Caberia ao 

governo prever e reforçar as regras, manter os canais de comércio livres, prevenir a intenção 

oportunista do monopólio, preservar os incentivos para a eficiência e o progresso e prevenir o 
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crescimento de feudos e tirania política, como forma de compatibilizar o poder de monopólios 

e oligopólios com a estabilidade e solidez do moderno capitalismo democrático.  

Galbraith e Stiles (1984) afirmam que a distribuição simétrica de poder pode 

neutralizar a força do poder, cujas relações são bilaterais e mantidas pela mútua dependência 

dos participantes do mercado, de modo que tem como efeito a equivalência, isto é, poucos 

vendedores grandes terão do lado oposto poucos compradores grandes. Williamson (1975) 

associa a intensidade do poder relativo com a redução dos custos de transação. 

Clarke, Davies e Waterson (1984) lembram que a possibilidade de colusão ou de 

espelhar a firma dominante se torna mais fácil com menos firmas ou que para um dado 

contexto acerca das reações entre rivais, o equilíbrio nos resultados viria de restrições 

proporcionais em função do grau de concentração. 

Clark (1940, apud ADAMS, 1953), sugere que o conceito abstrato de competição pura 

deva ser substituído pelo conceito mais realista de competição praticável para deslocar a 

ênfase em estrutura de mercado para a indústria. Galbraith (1952, apud ADAMS, 1953) 

determina que o que restringe o poder de mercado de uma firma são, de fato, os compradores 

e fornecedores, condição que representa um poder de contrabalançar, principalmente com o 

apoio do governo, o perigo de exploração no longo prazo pelo bloco econômico de poder 

privado. 

Bain (1950) discute o que seria uma competição viável, com o propósito de entender o 

quanto o comportamento competitivo em mercados imperfeitos seria compatível com um 

capitalismo viável e que razoavelmente contribuísse para o bem-estar geral da economia. 

Discute também se algumas características da estrutura de mercado podem influenciar a 

escolha pela direção competitiva e se estas e outras características influenciam os resultados 

específicos de uma dada direção. 

Galbraith e Stiles (1984) discutem as firmas que estão em desvantagem em termos de 

poder e descobrem que gerenciar a interdependência gera mais custos relacionados ao 

mercado, o que é mais oneroso do que desenvolver as atividades internamente. Assim, as 

firmas podem atuar de duas formas, investindo na integração vertical ou expandindo o poder, 

relativo a fornecedores e clientes, desta forma reduzindo os custos para a obtenção de uma 

solução de mercado para gerenciar a interdependência de recursos, o que equivale ao poder de 

contrabalançar, ou a força auto-gerada para balancear a força do vendedor. Chatterjee (1991) 

ressalta que para a OI os ganhos totais da integração vertical tendem a ser mais altos quando 

há a distribuição assimétrica do poder de mercado.  
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Neste caso, as fusões horizontais e para expansão de mercado facilitarão esta força de 

contrabalanço, pela redução de competidores paralelos, bem como a gestão da 

interdependência, sob certas condições. Todavia, apesar de ser menos dispendioso do que 

organizar internamente, dada a sinergia esperada entre adquirida e adquirente, resolve apenas 

parcialmente a questão da interdependência porque depende da cooperação, explícita ou não, 

dos participantes para conterem o poder de fornecedores e clientes (GALBRAITH; STILES, 

1984). 

Adams (1953) ressalta algumas limitações da ideia de contrabalanço: 

a) este poder de contrabalançar é frequentemente diminuído pela integração vertical e 

alto nível de controle financeiro: vendedores poderosos causarão o crescimento de 

compradores poderosos e vice-versa a menos que participem de uma mesma unidade 

decisória; 

b) a criação de monopólios bilaterais criado por este processo nem sempre é a melhor 

solução para resolver o problema de poder econômico: o monopólio de um lado do 

mercado gera um monopólio de outro, formando concentrações bilaterais, 

exemplificada pelo autor na figura de fábricas e sindicatos o que, neste caso pode 

gerar uma exploração conjunta, ainda que não de forma conspiradora, contra o 

consumidor; 

c) a influência de contrabalanço da competição tecnológica e inter-indústria não é um 

substituto significativo para a competição no sentido neo-clássico, que defende a 

competição entre fornecedores e entre compradores em uma indústria: embora 

estimule a eficiência, limita a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação requeridos 

para o crescimento econômico. Enquanto previne a concentração, limita o progresso; 

apenas o maior terá recursos necessários para a experimentação tecnológica e a 

inovação. O desenvolvimento tecnológico evita o estabelecimento de qualquer posição 

de curto prazo e o consumidor, em longo prazo, ficará mais seguro em meio à 

competição tecnológica de um pequeno número de grandes firmas porque a pesquisa e 

inovação destruirão qualquer posição de controle de mercado que possa ser 

estabelecida. Contudo, a competição interindústria e a inovação tecnológica podem se 

tornar uma farsa quando as políticas públicas permitirem que sejam subvertidos por 

fusões e combinações; 

d) o contrabalanço pela ação do governo é frequentemente subvertido pela união de 

quem regula com quem é regulado: em que pese o governo possa intervir quando não 
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há uma força de contrabalanço, há que se considerar que grupos econômicos são 

altamente politizados, exigem e influenciam o Estado; 

e) esta ação assume que empresas gigantes são o resultado inevitável da economia e 

tecnologia do século vinte: a suposição é de que as firmas crescem porque têm 

economias de larga escala; a mais bem sucedida obtém os ganhos, a reputação e a 

experiência que permitem a expansão futura e, talvez, como resultado seja inviável o 

ingresso nas indústrias com alta escala. Assim, os mais fracos desapareceriam. Neste 

sentido, estaria valorizada a eficiência: firmas são grandes porque são eficientes, são 

grandes porque os consumidores querem e a grandeza resulta da moderna tecnologia e 

forças econômicas. 

Por estas razões, Adams (1953) defende que o poder de contrabalançar tem seu mérito, 

todavia, não é um substituto para a competição, ou que possa sobreviver na ausência desta ou 

ainda que favoreça indicadores para políticas públicas. 

Panzar e Rosse (1987) lembram que a competição monopolística não diz respeito ao 

equilíbrio individual, mas ao equilíbrio do grupo pelo ajustamento de forças econômicas 

dentro de um grupo de monopolistas competindo, chamado de grupo de competidores. Para 

eles, a concentração de mercado é estimada pelas firmas em um mercado e seu market share, 

contudo, métrica incompleta. Assim o afirmam porque quando testam a maximização de 

lucros em situação de equilíbrio monopolista do setor de jornais nos Estados Unidos, 

ressaltam a possibilidade de realização testes mais profundos caso fosse possível acessar 

dados, relacionados ao equilíbrio de mercado, como preços e quantidades produzidas, de cada 

firma individualmente. 

Bresnahan e Reiss (1990) tratam a questão dos ganhos do mercado monopolista sob a 

ótica da Teoria dos Jogos, diferente dos demais estudos empíricos apontados pelos autores. A 

partir de uma modelagem baseada na Teoria dos Jogos, os autores analisam a entrada de um 

segundo competidor em um mercado monopolista, valendo-se de estruturas de jogo com 

movimentos sequenciais e simultâneos a partir do cruzamento de dados de 149 mercados 

isolados de venda de automóveis nos Estados Unidos. Algumas conclusões apontadas pelos 

autores dão conta que a existência de um monopólio não necessariamente significa a 

existência de barreiras de entrada para um segundo competidor e, ainda, a entrada de um 

segundo competidor tem pouco impacto sobre a lucratividade do player que detinha o 

monopólio. Os autores ressaltam, porém, que os padrões de entrada de novos players variam 

de acordo com o mercado, ocorrendo, em alguns casos, apenas quando o mercado já tem mais 

que duas vezes o tamanho necessário para a existência do equilíbrio. Esse aspecto indica que 
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o tamanho do mercado é um grande responsável pela quantidade de firmas competindo nesse 

mercado. 

 

2.1.3 Perspectivas da Resource-Based View 

 

Penrose (1959) propôs uma teoria com base no crescimento interno, isto, é sem fusões 

ou aquisições, tendo como propósito argumentar acerca de um dos problemas centrais da 

análise econômica, o modo pelo qual são determinados os preços e a alocação de recursos 

entre diferentes usos. A autora argumenta que o equilíbrio da firma é, de fato, o equilíbrio na 

produção de um produto ou conjunto de produtos do ponto de vista da firma. 

Em sendo assim, o crescimento é representado pelo aumento da produção e o tamanho 

ótimo resulta do ponto inferior da curva de custos médios de um dado produto, de forma que 

o limitante do crescimento é o total produzido e sua relação com custos e receitas 

(PENROSE, 1959). 

A autora pondera que o mercado limita o tamanho das firmas uma vez que, como a 

firma atua com um conjunto de produtos, é um grupo de mercados que acaba direcionando 

suas possibilidades de expansão. Obter o crescimento se relacionaria, então, com a capacidade 

de produzir novos produtos sem limitação pela demanda, o que equivaleria dizer que 

inexistiriam produtos que pudessem ser lucrativos. É desta forma que distingue os limitadores 

do tamanho da firma como limites na administração, possível gerador de custos crescentes de 

produção em longo prazo; de mercado, por provocar receitas decrescentes de vendas; e 

relacionadas a incertezas diante de novas perspectivas, principalmente associadas à 

capacidade para fazer provisões para riscos. 

Atrelado a isto poderia haver o risco de uma ineficiência latente decorrente do 

aumento de tamanho, muito embora o que se observou com o aumento das firmas não foi uma 

crescente ineficiência, muitas vezes atribuídas às habilidades gerenciais, contudo, sem forte 

respaldo, mas mudanças nas funções administrativas e estrutura. Isto resulta no modo como as 

diferenças entre grandes e pequenas firmas se tornaram relevantes a ponto de não poderem 

mais ser analisadas da mesma forma (PENROSE, 1959). 

Ao discutir sobre as habilidades administrativas, Penrose (1959) ressalta que algumas 

firmas são mais avessas ao risco, logo se esforçam para manter uma administração 

competente sem, todavia, aproveitarem as oportunidades de expansão às quais estaria 

associado certo nível de risco. Esta condição faz com que as preferências empresariais possam 
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restringir o crescimento pela falta de aptidão para identificar oportunidades lucrativas ou 

melhor aproveitá-las.  

É com base nestes fundamentos de Penrose (1959), que aborda a firma como um 

conjunto de recursos, e com base no conceito tradicional de estratégia de K. Andrews, em The 

concept of corporate strategy (1971), que considera a posição de recursos, que Wernerfelt 

(1984) estabeleceu uma primeira relação entre lucratividade e recursos da firma. Pretendeu 

diferenciar a análise tradicional em termos de produto-mercado, que conduz a enfoques 

externos à firma, sob a alegação de que seria possível estabelecer uma barreira de recursos 

para fundamentar o que denominaria como a Resource-Based View (RBV). Para a RBV o 

tipo, magnitude e a natureza dos recursos e capacidades da empresa são fatores importantes 

para sua lucratividade (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). 

Teece et al (1997) esclarecem que esta abordagem se aproxima das estratégias 

genéricas de Porter (1980), mas diferencia-se pois credita à propriedade de recursos escassos 

o verdadeiro potencial de geração de lucros, ao contrário do estabelecimento de uma posição 

no mercado. Esta apropriação de lucro se daria pela apropriação de vantagens de recursos 

específicos existentes ou controlados pela firma (TEECE et al., 1997; AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993; COLLIS, 1991). 

Esta abordagem guarda semelhança com os argumentos de Ansoff (1990) para quem a 

análise do potencial lucrativo deve ter foco na reavaliação das estratégias das carteiras 

existentes, antes que seja proposta uma mudança. 

Recursos são, assim, fatores disponíveis de propriedade ou controle da firma, que 

serão convertidos em bens ou serviços, são os inputs do processo produtivo e consistem, 

inclusive, do know-how comercializável, ativos físicos, financeiros e capital humano (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993; GRANT, 1991; HELFAT; PETERAF, 2003).  

Teece et al. (1997) sugerem que esta ideia seria melhor expressa com o nome de ativos 

específicos difíceis, senão impossíveis, de serem imitados ou transferidos em razão dos custos 

de transação, transferência e do conhecimento tácito impregnado nestes ativos, embora 

concordem em usar a palavra recurso para manter a aderência com a abordagem da RBV. Por 

sua vez, Cool et al. (2002) definem recursos como todos os ativos, capacidades, 

competências, conhecimento e reputação que pertencem ou são controlados pela empresa e 

que as habilita a conceber estratégias que incrementem a eficiência e eficácia do negócio. 

Grant (1991), reportando-se a Hofer e Schendel (1978), distingue seis agrupamentos 

de recursos: financeiros, físicos, humanos, tecnológicos, organizacionais e de reputação. São 

considerados recursos estratégicos da firma quando são relevantes para a concepção e 
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implantação de estratégias (BARNEY, 1991). O desafio da empresa estaria em identificar 

quais os ativos estratégicos - ou o conjunto de recursos difíceis de imitar, escassos, 

apropriáveis pela empresa e especializados - fundamentam a construção de uma vantagem 

competitiva sob o ponto de vista da criação e proteção de ganhos econômicos (AMIT; 

SCHOEMAKER, 1993) e maximização de rendimentos ao longo do tempo (GRANT, 1991).  

Grant (1991) salienta ainda que não se trata apenas da junção de recursos, mas da 

complexidade na coordenação entre as pessoas e com os demais recursos, via repetição, para 

que o potencial do conjunto de recursos possa gerar capacidades que serão fonte para 

vantagens competitivas. 

Sanchez (2003) sintetiza da seguinte forma os recursos que são importantes para a 

criação e sustentação de vantagens. Recursos: 

a) cujos usos repetitivos podem levar à obtenção de economias na curva de 

aprendizagem; 

b) que podem ser combinados com outros recursos para a redução de custos em novas 

atividades; 

c) que são estrategicamente úteis, imperfeitamente imitáveis e não substituíveis; 

d) que são sujeitos a deseconomias por compressão de tempo (aumento do custo de 

aquisição de acordo com a velocidade de acumulação); 

e) que são sujeitos a eficiências massificadas de ativos (relacionada à redução do 

custo de aquisição em função do estoque); 

f) que são sujeitos a inter-conexão entre ativos (potencial de aquisição reduzido em 

vista da disponibilidade de estoque de outros recursos); 

g) que geram ambiguidade causal; 

h) cujo uso efetivo depende fortemente das relações dos recursos com outros 

recursos; 

i) que têm o valor elevado pela disponibilidade como recurso complementar e 

j) que favorecem à firma obter benefícios da rede de externalidades. 

Chandler (2002) defende as capacidades aprendidas como fontes de forças 

competitivas das firmas industriais e destaca que a criação destas capacidades fundamenta-se 

em três tipos de conhecimento para formar uma base de aprendizagem que não só estabelece a 

direção, mas os limites do caminho em função das barreiras de entrada que cria : 

1. Conhecimento técnico: relativo ao conhecimento nas disciplinas científicas, de 

engenharia, nas organizações profissionais; 
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2. Conhecimento funcional: relativos ao produto e que tem como resultado 

capacidades de desenvolvimento, de produção e de marketing; 

3. Conhecimento gerencial: baseado no conhecimento e experiência gerenciais. As 

capacidades aprendidas da alta gerência são os fatores decisivos para a saúde e o 

crescimento de longo prazo da empresa. 

As capacidades consideradas estratégicas formariam as competências essenciais da 

firma, as que fundamentariam o acúmulo de habilidades que deleguem à firma a capacidade 

de rapidamente adaptar-se às mudanças do mercado (HAMEL; PRAHALAD, 1990, 1995) e o 

grau com que se tornem distintivas depende do quanto sejam específicas à empresa e da 

dificuldade dos competidores as replicarem (TEECE  et al., 1997). 

Para a RBV, recursos específicos seriam os determinantes da vantagem competitiva e 

desempenho (WERNERFELT, 1984; PETERAF, 1993) e as empresas rivais competiriam 

com base em seus recursos e capacidades (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; AMIT e 

SCHOEMAKER, 1993; COLLIS; MONTGOMERY, 1997; PETERAF; BERGEN, 2003). 

Peteraf e Bergen (2003) afirmam que a identificação de competidores deve ser feita a 

partir da análise em termos da firma, e não de mercados ou indústria, neste último caso a 

avaliação com base em semelhanças de produto, cerne da análise da indústria, pode esclarecer 

acerca dos atuais competidores. Contudo, é a avaliação de recursos e comparação de 

capacidades e necessidades atendidas, que permitiriam a identificação de competidores 

indiretos, substitutos, ou potenciais competidores. Os autores assim o afirmam, pois tomam 

por base a heterogeneidade no controle de recursos estratégicos (BARNEY, 1991; TEECE et 

al., 1997; COOL et al., 2002) que fundamenta a teoria de recursos (PETERAF, 1993), além 

disso considerando que os recursos nem sempre serão móveis entre as firmas, o que reforça a 

heterogeneidade, posição contrária à do modelo da análise da indústria (BARNEY, 1991).  

Sendo assim, fundamentada na heterogeneidade das firmas, que Peteraf (1993) afirma 

serem os recursos e capacidades fatores de contribuição para a sustentação de vantagens 

competitivas. Estes aspectos são relevantes na medida em que com recursos também 

distribuídos entre competidores ou altamente móveis, as firmas estariam aptas a adotarem 

estratégias semelhantes ou atuarem da mesma forma em termos de eficiência (BARNEY, 

1991). 

Neste sentido, cabe uma ressalva para melhor entendimento sobre o mercado de 

fatores. Pindyck e Rubinfeld (2006) discutem o mercado de fatores: mercados de trabalho, de 

matérias-primas e de outros insumos de produção, para situarem o que são mercados 

competitivos de fatores, ou mercados em que há um grande número de vendedores e 
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compradores em que nenhum (seja comprador ou vendedor) pode influenciar o preço de 

fatores, sendo assim, aceitadores de preço. 

Mencionam que as “demandas são derivadas já que os insumos dependem e derivam 

do nível de produção de uma empresa e dos custos dos insumos” (PINDYCK; RUBINFELD, 

2006, p. 444). 

Ao estabelecerem um paralelo entre a demanda por um fator quando um só insumo é 

variável e quando dois ou mais insumos o são, determinam que a maximização do lucro, no 

primeiro caso, se dará quando a receita marginal do produto (receita adicional resultante de 

uma unidade incremental) for igual à remuneração despendida com o trabalho. No segundo 

caso, esta remuneração oscilará em função de cada insumo variável já que a variação no preço 

de um insumo alterará a demanda dos demais. 

Em termos de mercado, seja por trabalho ou outro insumo, a demanda de um mercado 

competitivo apenas diverge de um mercado não-competitivo em um ponto. Nesse caso se 

torna mais difícil prever uma mudança no preço como reação a uma variação no preço do 

insumo, pois cada empresa estará determinando seus preços estrategicamente e não apenas 

aceitando uma variação decorrente da mudança de preço deste insumo. 

Peteraf (1993) classifica os recursos como imóveis, ou os que não são 

comercializáveis e exclusivos de cada firma; os com mobilidade imperfeita, ou aqueles que, 

ainda que passíveis de comercialização tenham maior valor para a firma que ora os detém; e 

os imperfeitamente móveis, quando são de alguma maneira especializados em relação às 

necessidades da firma que os utiliza. Acrescenta que o custo de oportunidade pelo uso é 

menor que seu valor para o mercado, o que gerará um lucro superior a este custo. 

A autora esclarece que a sustentação da vantagem competitiva, e consequente 

potencial de geração de lucratividade, está associada à longevidade do caráter heterogêneo 

dos recursos, de forma que a heterogeneidade se relaciona ao monopólio dos recursos 

produtivos, o que acaba por distinguir a atuação das firmas dentro dos mesmos mercados, a 

saber: firmas em melhores condições enfrentarão demandas decrescentes, sem prejuízos nos 

ganhos, restringindo a produtividade e elevando o preço, pois os fatores produtivos têm 

valores diferentes de eficiência entre os diferentes competidores. Por outro lado, alguns 

recursos podem ser superiores e, neste caso, as firmas são beneficiadas com a produtividade e 

capacidade de atender suas exigências que estes recursos oferecem, o que faz com que 

empresas com recursos superiores tenham retornos acima dos custos e custos médios mais 

baixos que os concorrentes, logo, obtendo maiores lucros. 
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Isto faz com que apenas a heterogeneidade dos recursos possa garantir a uma empresa 

a vantagem do precursor (first-mover advantage) (BARNEY, 1991). Ser uma firma 

precursora não implica em ser a primeira a oferecer um produto, mas em ser a primeira a 

“desenvolver um conjunto integrado de capacidades funcionais importantes para 

comercializar um novo produto em volume para os mercados mundiais” (CHANDLER, 2002, 

p. 18-19) ou estabelecer uma vantagem expressiva sobre os concorrentes, notadamente em 

atividades funcionais colocadas em prática antes de outras firmas e relacionadas à produção, 

distribuição, compras, pesquisa, financeira e administração geral (CHANDLER, 2001). É 

também ter a flexibilidade e capacidade de resposta que lhe permita a criação de novas 

vantagens tão rápido quanto as antigas vantagens sejam erodidas pelos competidores 

(GRANT, 1991). São firmas que investem em: a) produção - o suficiente para alcançar 

vantagens de custos de escala e escopo; b) marketing para produtos específicos, distribuição e 

redes de compras e c) recrutamento e organização da gerência necessária para supervisionar e 

coordenar as atividades funcionais e alocar recursos para a produção e distribuição futuras; 

três fatores fundamentais para o alcance de vantagens competitivas em escala, escopo ou 

ambos (TEECE, 1993). 

Algumas características qualificam os recursos de acordo com abordagens 

diferenciadas nas teorias. Collis e Montgomery (1997) definem os recursos como ativos 

tangíveis, intangíveis e capacidades organizacionais e o que os torna fonte de vantagem 

competitiva sustentável localiza-se na intersecção de três dimensões: demanda pelos 

consumidores (ou a contribuição que um recurso dá para atender a uma necessidade do 

consumidor melhor do que os competidores), não replicação por concorrentes (pela escassez 

ao longo do tempo de determinado recurso) e apropriação pela empresa da lucratividade 

gerada. 

Barney (1991) argumenta que o modelo de recursos tanto pode basear-se na teoria 

organizacional como nas teorias de comportamento para identificar recursos que sejam 

valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e não substituíveis. Contesta a ideia de que a 

barreira de mobilidade por si só seja fonte de vantagem competitiva, argumentando que só o 

será se os recursos não estiverem distribuídos homogeneamente entre os competidores e 

quando estes recursos não são perfeitamente móveis. 

Para o autor, os recursos devem conter quatro atributos para que tenham o potencial de 

sustentar uma vantagem: a) serem valiosos para gerarem o aproveitamento de oportunidades e 

neutralizarem ameaças; b) serem raros; c) imperfeitamente imitáveis e d) imperfeitamente 

substituíveis.  



 50 

Os recursos valiosos e raros só se tornam fontes de vantagem competitiva sustentável 

caso as firmas que não os têm não possam obtê-los. O caráter não substituível vincula-se à 

impossibilidade de uma firma imitar outra, mesmo com recursos similares ou que substituam 

o recurso originalmente utilizado pela firma detentora da vantagem. Dessa forma, a empresa 

não pode esperar obter uma vantagem sustentável quando os recursos estratégicos estão 

também distribuídos entre os competidores ou sejam altamente móveis, porque, assim, todas 

estariam aptas a implantar estratégias semelhantes ou incrementar a eficiência da mesma 

forma (BARNEY, 1991). 

Peteraf (1993) e Barney e Hesterly (2007) afirmam que não necessariamente os 

recursos devam ser raros ou inimitáveis para terem valores diferentes percebidos pelas firmas, 

mas que apenas possuam maior valor para quem os utiliza do que para o mercado em geral. 

Se não forem passíveis de substituição por outros de custos equivalentes, a firma os manterá 

porque o custo de oportunidade da troca é maior que o lucro gerado por ele. Neste caso, se 

configura um monopólio bilateral em que a firma e o fornecedor dos recursos formam um 

conjunto que compartilha os lucros. 

Os recursos seriam imperfeitamente imitáveis por uma ou pela combinação de três 

razões: a) a habilidade para obter o recurso depende de condições históricas únicas; b) a posse 

do recurso e a vantagem competitiva geram ambiguidade causal, ou seja, não há a perfeita 

clareza se o recurso presente está ligado à vantagem existente, o que dificulta às firmas que 

pretendam imitar saberem que ação tomar para duplicar a estratégia (BARNEY, 1991; 

COLLIS; MONTGOMERY, 1997). Nesse caso, a sustentação da vantagem se dá quando 

tanto a firma que detém o recurso como as que não o têm não conseguem estabelecer este 

vínculo entre recurso e vantagem de maneira perfeita, o que torna este recurso inimitável; c) a 

complexidade social, que envolve relações interpessoais, cultura e reputação perante 

fornecedores e clientes (BARNEY, 1991). 

Isso significa que uma vantagem apenas se sustentaria enquanto os competidores não 

pudessem duplicá-la, o que não anularia os benefícios obtidos pela firma detentora da 

vantagem, ou enquanto não houver uma mudança imprevista na estrutura econômica da 

indústria, nesse caso, anulando a vantagem em seu potencial competitivo (BARNEY, 1991). 

Dierickx e Cool (1989), ao reportarem-se ao trabalho de Barney (1986b), discutem o 

argumento do autor de que a imperfeição nos mercados estratégicos de fatores estaria atrelada 

à expectativa acerca do valor futuro do recurso estratégico. Para Barney (1986b), outras 

imperfeições de mercado estariam vinculadas ao controle de todos os recursos, ao controle de 

recursos únicos e ao acesso a capital de baixo custo que poderiam gerar diferenças nas 
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expectativas. Desta forma, o autor argumenta que melhores expectativas seriam obtidas não 

só a partir da análise do ambiente competitivo, mas, principalmente, da avaliação das 

habilidades e capacidades que a firma detém. 

Com base neste contexto, Barney (1986b) discute as expectativas, o elemento sorte e a 

estratégia de negócios para definir os mercados estratégicos de fatores. Uma vez que é âmbito 

da estratégia competitiva focalizar formas de criar mercados de produtos imperfeitamente 

competitivos, a fim de prover a firma com um desempenho econômico acima do normal, e 

que na adoção de uma estratégia existem os custos de implementação, o fato dos mercados 

estratégicos de fatores serem perfeitos apenas proverá a firma com ganhos similares ao valor 

dos recursos usados para implementar estratégias de produtos. 

A imperfeição nos mercados estratégicos de fatores estaria atrelada, então, à 

expectativa acerca do valor futuro do recurso estratégico. Outras imperfeições de mercado 

estariam vinculadas ao controle de todos os recursos, ao controle de recursos únicos e ao 

acesso a capital de baixo custo que poderiam gerar diferenças nas expectativas. 

Desta forma, argumenta ainda que melhores expectativas seriam obtidas não só a 

partir da análise do ambiente competitivo, mas, principalmente, da avaliação das habilidades e 

capacidades que a firma detém. A cada aquisição de um recurso para implantação de uma 

estratégia a firma teria um fator estratégico de mercado associado a ele. O retorno, portanto, 

dependeria dos custos dos recursos para implantação da estratégia que dependeria das 

características competitivas relevantes dos mercados estratégicos de fatores. 

Barney (1986b) ressalta que os retornos acima dos normais das estratégias de mercado 

adotadas requerem uma informação mais consistente por parte das firmas, quanto aos valores 

futuros das estratégias, em relação aos competidores. Neste caso também considerando não 

apenas os insights decorrentes da informação, mas também o fator sorte que passa a estar 

envolvido quando uma firma, mesmo não tendo acesso à informação, consegue obter um 

retorno acima do normal. Em um espaço de tempo mais longo, as diferenças de expectativas 

entre as firmas constituiriam a imperfeição competitiva dos mercados estratégicos de fatores. 

Em outra vertente de discussão, defende que a análise do ambiente, embora pertinente, 

não proveria a firma com esta informação diferenciada, uma vez que o ambiente, ferramentas 

de análise e perspectivas são comuns a todas as firmas da indústria, o que as levaria a 

desenvolverem o mesmo nível de expectativas acerca do valor futuro dos fatores.  

O autor ainda defende que, sob certas condições, as informações acerca dos ativos que 

a firma controla a dotaria de informações não disponíveis a outras. Caso estes ativos 

potencialmente pudessem ser usados para implementar estratégias de mercado de produtos 
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valiosas e se estes ativos, ou similares, não fossem controlados por um grande número de 

competidores, proveriam a firma com uma fonte de vantagem competitiva. 

 Dierickx e Cool (1989) questionam esta posição ao alegarem que esta análise 

desconsidera que alguns recursos não são comercializáveis ou não são apropriáveis, portanto, 

não passíveis de compor um eventual mercado estratégico de fatores. Ponderam que muitos 

dos recursos seriam resultados da capacidade de acumulação da firma para distinguirem dois 

contextos que diferenciariam a interpretação: estoque de ativos e fluxo de ativos. Determinam 

que os estoques estratégicos de ativos resultariam da escolha apropriada pela firma diante de 

um fluxo de recursos disponíveis ao longo do tempo. Assim sendo, os estoques é que se 

configurariam como as fontes de vantagem competitiva. 

Diante da impossibilidade de apropriação, por parte dos concorrentes, haveria uma 

tendência a imitação ou substituição do estoque. O grau de imitação dependeria da natureza 

do processo do ativo que foi acumulado como estoque. 

Quatro aspectos contribuiriam para a imitação: a) deseconomias por compressão de 

tempo (aumento do custo de aquisição de acordo com a velocidade de acumulação); b) 

eficiências do conjunto de ativos; c) interconexão entre os ativos do estoque; d) a erosão do 

ativo e e) a ambiguidade causal. Já a substituição do estoque de ativos dependeria, 

essencialmente, de sua troca pelo concorrente (DIERICKX ; COOL, 1989).   

Objetivando estabelecer uma síntese, Peteraf (1993) aponta que o modelo teórico 

baseado em recursos é composto por quatro condições que favoreceriam a sustentabilidade de 

retornos acima do normal: a heterogeneidade de recursos, que criaria ganhos Ricardianos ou 

de monopólio; limites de competição ex post (para evitar que os ganhos se dissipem); recursos 

imperfeitamente móveis (assegurando a permanência dos fatores de valor na firma) e limites 

de competição ex ante (para evitar que os custos superem os ganhos).  

Este modelo demonstra aspectos distintos e explica o papel de cada um, em particular, 

para criar e sustentar rendas embora estes aspectos não sejam totalmente independentes uns 

dos outros. Peteraf (1993) menciona que a heterogeneidade seria condição prévia para os 

outros aspectos. A partir de sua proposta, a autora reitera que a maior contribuição do modelo 

baseado em recursos é explicar as diferenças no longo prazo na lucratividade das firmas que 

não podem ser atribuídas às diferenças nas condições da indústria. 

Por estas razões a sustentabilidade de uma vantagem decorreria da implantação não 

simultânea de estratégia por uma firma em comparação a seus concorrentes reais ou 

potenciais, aliada ao fato de não estarem aptos para duplicar esta estratégia, o que faz com que 
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a manutenção da vantagem não esteja atrelada a um período de tempo, mas ao seu potencial 

de replicação (BARNEY, 1991).  

A perspectiva inicial da Resource-based View tinha como foco a geração de ganhos 

Ricardianos e recursos que gerassem vastos montantes de valor por longos períodos. Estes 

recursos, quando existentes, deveriam ser raros (COLLIS; MONTGOMERY, 1997). Esta 

relação com a escassez, fundamento dos ganhos Ricardianos, ou raridade dos recursos, os 

tornariam valiosos e provedores de uma vantagem (PETERAF, 1993), contudo o que se 

observou foi que a probabilidade maior era da ocorrência de ganhos Schumpeterianos, ganhos 

que acontecem entre a inovação e sua difusão e possibilidade de imitação, portanto, de mais 

curta duração (COLLIS; MONTGOMERY, 1997). Mais adiante este ponto fez com que 

Peteraf e Bergen (2003) afirmassem que a ênfase na escassez não deve ser quanto à posse ou 

tipo de recurso, mas em termos de sua função ou uso na formação de capacidades. Neste caso, 

ligadas à habilidade da firma em coordenar atividades, a partir dos recursos, para atingir uma 

finalidade (HELFAT; PETERAF, 2003). 

Grant (1991) retoma a abordagem de Wernerfelt (1984) para afirmar que a relação 

entre lucratividade e recursos emerge naturalmente como resultado da identificação de 

oportunidades de economia, viabilizada pela habilidade em maximizar a produtividade de 

recursos tangíveis e do emprego mais intenso ou lucrativo dos recursos existentes.  

Grant (1991) define capacidade como um conjunto de rotinas, que Teece et al (1997) 

argumentam favorecer atividades distintivas, e vincula recursos, capacidades e vantagem 

competitiva considerando a habilidade da firma para estabelecer relações de cooperação e 

coordenação por meio de equipes que funcionam como o componente central entre recursos e 

capacidades, além de considerar as compensações entre eficiência e flexibilidade, pela 

habilidade em articular capacidades, como resultante do conhecimento tácito impregnado nas 

rotinas, inclusive avaliando economias decorrentes da experiência e grau de complexidade das 

capacidades. 

Amit e Schoemaker (1993) esclarecem que a construção de capacidades pode gerar um 

alto nível de confiabilidade em serviços, inovações em produtos, flexibilidade na fabricação, 

poder de resposta diante das tendências de mercado e ciclos de desenvolvimento de produtos 

mais curtos. 

Grant (1991) afirma que os recursos e capacidades apropriados para sustentarem uma 

vantagem devem ser: a) duráveis; b) transparentes; c) que detenham baixo potencial de 

transferência e d) baixo potencial de replicação. 
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Apesar de Grant (1991) defender que a compensação entre eficiência e flexibilidade 

requer a execução de, pelo menos, um número limitado de rotinas em máximo desempenho, 

Porter (1996) considera que todas as atividades são fontes para vantagens. Esta abordagem 

iniciada por Porter (1985) trouxe uma primeira aproximação com a discussão sobre eficiência 

operacional com a definição da cadeia de valor, ainda que o autor defenda que esta busca de 

eficiência seja para estabelecer uma posição no mercado. 

As diferenças estratégicas estariam fundamentadas nas atividades e valores que a 

firma escolhe oferecer ao cliente em detrimento de outros, o que sugere o ajuste de várias 

atividades e não de atividades isoladas, de forma que a firma invista na continuidade da 

estratégia com o concomitante incremento em sua habilidade para conduzi-la (PORTER, 

1999). 

Amit e Schoemaker (1993) e Peteraf e Bergen (2003) consideram que a perspectiva de 

recursos é complementar à análise da indústria, muito embora Teece et al.(1997) pontuem que 

em alguns aspectos são também competitivas e que a astúcia estaria em lançar mão do 

enfoque mais apropriado de acordo com o problema sob análise.  

Assim sendo, a suposição central da RBV é que mesmo em um contexto de equilíbrio 

as empresas diferenciam-se pelos recursos e capacidades que controlam e que esta assimetria 

coexistirá até o momento em que haja uma mudança externa ou ocorra um choque 

Schumpeteriano, em que a inovação seja a fonte de criação de valor (AMIT; ZOTT, 2001).  

Peteraf (1993) ainda argumenta, posição corroborada por Barney e Hesterly (2007), 

que a firma também deverá estar atenta aos custos de implantação de estratégias e que ter 

visão estratégica permite antever acontecimentos e alternativas de ação. Quando analisa seus 

ativos, e em sendo eles imperfeitamente móveis, inimitáveis e insubstituíveis,  a firma poderá 

otimizar seus usos, consequentemente dificultando ao concorrente a alternativa da imitação ou 

desenvolvimento de produtos substitutos em vistas dos custos.  

Teece et al (1997) avançam ao proporem um caráter dinâmico às capacidades e Helfat 

e Peteraf (2003) vão além nesta análise das capacidades dinâmicas para argumentarem que a 

heterogeneidade irá decorrer de ciclos de criação destas capacidades, propondo uma 

dinamicidade à visão baseada em recursos. Partem da premissa de que todas as capacidades 

têm o potencial de acomodar a mudança, apesar de apenas algumas serem os vetores de 

adaptação, aprendizagem e mudanças em processos.  

A evolução dos negócios e ambientes competitivos provocou uma mudança nas visões 

iniciais dos autores, que passaram a convergir para uma abordagem mais integrativa entre 

variáveis internas e externas à firma. Porter (1989), por exemplo, propõe uma abordagem 
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dinâmica, enfatizando o ambiente como o elemento que fundamenta a vantagem competitiva e 

que oferece os inputs para a ação e acúmulo de conhecimento e habilidades, todavia 

argumentando que esta dinâmica será composta por partes que se reforçam mutuamente: 

estratégia-estrutura da firma, rivalidade, condições da demanda, condições dos fatores de 

produção, gerais e especializados, e indústrias de apoio e relacionadas.  

Por sua vez, Wernerfelt (1995) revisa sua abordagem inicial e abandona a argumen-

tação central da heterogeneidade, salientando que as estratégias nela baseadas acontecerão de 

forma automática, colocando a visão de recursos como uma condição implícita para que a 

firma atue melhor e isto se relacionará diretamente ao seu sucesso e manutenção. 

A abordagem de Dyer (1996) expande as características da RBV para o universo das 

relações entre empresas, quando argumenta que a criação de ativos especializados valiosos e 

inimitáveis deve ocorrer a partir da criação conjunta destes ativos entre a firma e seu parceiro 

comercial. Contudo, o autor salienta o risco de oportunismo que o elevado grau de 

especialização pode oferecer ao proprietário dos ativos, pois a possibilidade de um uso 

alternativo dos ativos tenderia a ficar reduzida. 

Defende que as firmas envolvidas devem desenvolver salvaguardas que as protejam do 

risco do oportunismo, sejam elas externas, por uma terceira parte, como mais 

institucionalização da relação por contratos, ou internas à parceria, como alternativas mais 

informais, que abrangeriam aspectos como a orientação para a confiança entre os parceiros e 

reputação, ou mais formais, como financiamentos e investimentos entre as partes. 

A habilidade de usar os ativos como fonte de vantagem competitiva estaria, assim, 

vinculada aos custos para criação de salvaguardas para os investimentos e, de acordo com o 

nível de interdependência da relação, maior a necessidade de ajustamento e coordenação. 

Como o autor ressalta que a crítica central à RBV reside na dificuldade de mensuração 

dos fatores que elevariam o desempenho e que uma das razões seria a mensuração da 

especificidade dos ativos, ou a medida de especialização dos ativos, desenvolve seu estudo de 

maneira a mensurar esta especificidade (a partir das variáveis: lugar, ativos físicos e ativos 

humanos) em relação a medidas de desempenho (qualidade, velocidade no desenvolvimento 

de novos produtos, custos de estoque e lucratividade), tendo como unidade de análise a 

relação fabricante-fornecedor na indústria automobilística. 

Em um estudo subsequente, Dyer e Singh (1998) evoluem acerca do estudo anterior 

especificando quatro fontes potenciais de vantagem para a relação interorganizacional: ativos 

específicos da relação; compartilhamento do conhecimento de rotinas; recursos/capacidades 

complementares e efetiva governança. 
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Neste estudo diferenciam mais claramente as parcerias mais próximas das relações 

mais distanciadas. Argumentam que estas segundas, pelo fato de terem menor compromisso 

(investimentos em ativos não específicos, mínima troca de informações, baixa 

interdependência, baixo custo de transação e pouco investimento em mecanismos de 

governança), seriam incapazes de gerar rendas relacionais, sugerindo que a obtenção de 

vantagens estaria atrelada à expansão da relação na aliança além do foco meramente 

comercial. 

Com o passar do tempo, algumas posições se tornaram conflituosas e foram geradoras 

de diversos trabalhos que buscaram discutir se a indústria ou a firma é o que realmente 

importa na geração de lucratividade e desempenho das firmas. 

É clara a oposição entre a visão da organização industrial e a visão baseada em 

recursos no que concerne à perspectiva de fatores determinantes de desempenho e os 

geradores de vantagens competitivas. Enquanto a primeira defende que a estrutura da 

indústria é o determinante central do desempenho das firmas, e as diferenças entre elas são 

consideradas à luz da indústria, a segunda argumenta que o desempenho da firma é 

influenciado por processos organizacionais únicos (MCGAHAN; PORTER, 1997). 

Para verificar a validade destas premissas, alguns estudiosos começaram a estabelecer 

paralelos entre estas visões a partir da consolidação de modelos estatísticos que buscaram 

aferir o quanto cada unidade central, indústria ou firma, seria responsável pelo resultado final 

de elevação de desempenho. 

Os efeitos da indústria na competitividade dos negócios foram questionados a partir do 

artigo seminal de 1985, de Richard Schmalensee (RUMELT, 1991; MCGAHAN; PORTER, 

1997; HAWAWINI et al, 2003, VASCONCELOS; BRITO, 2005) que propôs um modelo 

para avaliar a variância da taxa de retorno dos ativos da indústria, corporação e componentes 

relacionados ao market-share (SCHMALANSEE, 1985).  

Hawawini et al (2003) ressaltam que os estudos anteriores apresentam um alto índice 

de erro para argumentarem que a maior parte das variações de desempenho ainda é movida 

por fatores inexplicados. Desta forma, propõem uma evolução na análise (observando-se que 

os autores não se referenciam ao estudo de McGahan e Porter – 1997, o que pode levar à 

suposição de que o estudo seja mais voltado à visão baseada em recursos) inserindo um novo 

componente como evidência da maior variação entre empresas: a ideia de que uma ou poucas 

firmas têm um desempenho superior e que este fenômeno pode ser expressivamente 

responsável pelas variações intraindústrias. 
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Corroborando com a ideia de Rumelt (1991) e Hawawini at al. (2003), Vasconcelos e 

Brito (2005) identificam que 40% da variância explicada no modelo de regressão, adaptado 

com a inclusão do país de origem das empresas, devem-se aos efeitos das firmas quando 

analisam a composição das taxas de crescimento das empresas em um intervalo de três anos.  

Os trabalhos revisados indicam que os efeitos mais notórios sobre o desempenho das 

firmas, independente da não padronização das unidades de análise observada nos estudos, 

serão encontrados na unidade de negócio ou no segmento de negócio, o que faria da indústria 

um elemento secundário para obtenção de melhorias de desempenho. 

Este aspecto pode levar ao questionamento da proposição de Ferraz et al (1996) que 

elegem os fatores-críticos do mercado como a “régua” que norteia a atuação para a obtenção 

de competitividade pelas firmas. 

Contudo, algumas limitações são similarmente apontadas nos estudos. Referem-se à 

definição da indústria, base de dados utilizada (MCGAHAN; PORTER, 1997; HAWAWINI 

et al, 2003; VASCONCELOS; BRITO, 2005), diferenças na unidade de análise quando se 

trata do nível da unidade do negócio versus segmento de negócio (MCGAHAN; PORTER, 

1997; HAWAWINI et al, 2003) e ao tamanho das empresas avaliadas (RUMELT, 1991; 

MCGAHAN; PORTER, 1997; HAWAWINI et al, 2003, VASCONCELOS; BRITO, 2005) 

aspecto este que pode inserir um viés na análise e inviabilizar a generalização. Vasconcelos e 

Brito (2005) apontam, ainda, o caráter não probabilístico da amostra como um limitador da 

pesquisa.  

Outro aspecto relaciona-se às mudanças que podem fazer oscilar a rentabilidade da 

indústria como um todo, em que pese possam não interferir significativamente no resultado de 

algumas firmas que dominam a criação de valor em suas indústrias. 

Desta forma, estas empresas criadoras de valor (GHOSHAL; TANURE, 2004) seriam 

os outliers, condição ressaltada por Hawawini et al (2003) que afirmam que a dispersão intra-

indústria aumenta em função do aumento de firmas fora do padrão, fazendo com que os 

efeitos da indústria sobre elas sejam atenuados; são firmas que tenderiam a ficar excluídas das 

variações ocorridas na indústria ao apresentarem bons resultados a despeito da indústria, e de 

suas condições, em que estejam inseridas (GHOSHAL; TANURE, 2004) 

Com o intuito de verificar uma possível compatibilidade de resultados com os estudos 

anteriores, Powell (1996) buscou obter, a partir da percepção dos gestores de pequenos e 

médios negócios os elementos que atribuiriam à firma, ou à indústria, o potencial de 

contribuição para o desempenho da firma. 
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O autor buscou corroborar com os estudos de Schmalansee (1985), Wernerfelt e 

Montgomery (1988) e Rumelt (1991), que minimizam o impacto da indústria no desempenho 

da firma. Powell (1996) não invalida os trabalhos anteriores, mas questiona a validade da base 

de dados que utilizam e realiza seu estudo para identificar quais os fatores impactariam o 

desempenho.  

Com o objetivo de analisar a validade da visão baseada em recursos como teoria e 

verificar o seu grau de disseminação e tendências evolutivas, alguns autores (ACEDO; 

BARROSO; GALAN, 2006; NEWBERT,2007; PRIEM; BUTLER, 2001; RAMOS-

RODRIGUEZ; RUIZ-NAVARRO, 2004) desenvolveram estudos em que discutiram a 

pertinência do tema para a pesquisa em gestão estratégica não só sob o ponto de vista do 

contexto de surgimento, mas do quanto estaria já consolidada sob o ponto de vista teórico e 

quais tendências estariam relacionadas ao tema. 

Priem e Butler (2001) iniciam a discussão analisando a utilidade da RBV para a gestão 

estratégica e o grau com que o tema pode se tornar uma teoria sobre vantagem competitiva. 

Ao discorrerem sobre as premissas que definem o que seja uma teoria, os autores tecem 

críticas à RBV principalmente relacionadas: a) à dificuldade de verificar empiricamente a sua 

validade; b) à imprecisão dos limites do tema, já que, como argumentam, a RBV apesar de 

observar a perspectiva interna da organização baseia-se em variáveis externas para suas 

definições e c) à indefinição quanto ao significado de valor, que estaria em uma “caixa preta”, 

para a determinação do que seria uma vantagem competitiva. 

Além disto, um aspecto apontado pelos autores, e que se configura em uma crítica 

mais contundente sobre o tema, diz respeito ao fato da RBV não apresentar validade 

operacional, ou seja, em que pese tenha um caráter prescritivo não oferece elementos do 

ponto de vista prático para ser aplicada e que permita a manipulação de variáveis 

independentes, bem como por não oferecer critérios próprios para julgamento sobre recursos e 

suas características. Para eles, a RBV ainda não é uma teoria e seu potencial de contribuição 

seria realizado com a integração desta visão com perspectivas orientadas à demanda. 

A despeito destas considerações, a visão baseada em recursos tem avançado em 

termos de discussão e sido aceita como uma perspectiva teórica, inclusive já servindo de base 

para novas perspectivas em estudo.  

No mesmo volume que Priem e Butler (2001) fizeram suas considerações, Barney 

(2001), em um artigo responde às críticas apontadas acerca da concepção da RBV. Ao 

desconstruir o argumento acerca da tautologia de sua teoria, Barney (2001) aponta uma falha 

na lógica apresentada por Priem e Butler (2001) que teria sido causada por uma falha de 
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compreensão dos autores, acerca dos parâmetros que geram vantagem competitiva: valor, 

raridade e vantagem estratégica. De acordo com Barney (2001), os autores ignoram a 

existência da vantagem estratégica como fonte de vantagem competitiva, tal qual proposta no 

seu texto de 1991. 

Acerca das diferentes configurações de recursos que podem gerar uma vantagem competitiva 

– que Barney chama de equifinalidade – há, sim, a ressalva a este ponto proposta no trabalho 

apresentado em 1991, quando o autor aponta que pode haver equivalência estratégica entre 

recursos distintos. Essa equivalência, ainda que com recursos que não sejam raros, valiosos, 

difíceis de imitar, representa a questão da substituição do recurso ou capacidade. Assim, a 

existência de uma equivalência de recursos – ainda que diferentes – pressupõe, então, a 

existência da possibilidade de substituição do recurso ou capacidade, dentro, portanto, do que 

fora proposto no artigo seminal de Barney (1991). 

Barney (2001) também responde ao argumento da falha na conclusão da teoria no que 

concerne à integração com produtos e mercados ressaltando que, já em 1986, apontava a 

necessidade de integração com teorias acerca do ambiente competitivo e com modelos de 

recursos da firma. Propõe que o trabalho de 1991 seja compreendido sob o contexto 

apresentado cinco anos antes, onde argumenta acerca do desenvolvimento de uma integração 

da RBV com os fatores produto/mercado. 

Newbert (2007) faz uma extensa discussão sobre a validade empírica da Visão 

Baseada em Recursos, ao realizar um estudo em publicações, que identificou variáveis 

independentes e dependentes que nortearam a realização dos estudos empíricos analisados e 

que, segundo ele, conduziram a quatro abordagens: a) heterogeneidade de recursos (o mais 

amplamente utilizado); b) nível da organização; c) nível conceitual e d) capacidades 

dinâmicas. Para o autor, em que pese a RBV ainda não ter o suporte empírico que a consolide 

isto não se configura como uma condição inesperada já que não seria um resultado incomum 

quando comparado a outros temas analisados com o mesmo intuito. A principal conclusão do 

autor é a de que, mais do que os recursos, são as capacidades e competências essenciais que 

contribuiriam mais efetivamente para a vantagem competitiva e/ou desempenho das empresas. 

Neste caso, o direcionamento das pesquisas analisadas, que focalizam mais fortemente 

os recursos, se deveria ao fato dos recursos terem maior potencial para reconhecimento e 

mensuração do que capacidades e competências, inclusive pelo caráter de alta especificidade 

de recursos presentes em uma capacidade ou competência. 

Para o autor, a tendência de o tema ser tão amplamente discutido em publicações 

relevantes sugere que a RBV está sendo reconhecida como uma importante perspectiva 
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teórica. Contudo, argumenta que explicar a desempenho por meio da RBV requer a avaliação 

criteriosa dos fatores externos que podem dificultar a apropriação de rendas pela empresa, 

principalmente se o recurso tiver um caráter altamente tácito. 

Diante de tudo isto, Pitelis e Teece (2009) acabaram por propor a (nova) natureza e 

essência da firma (parênteses dos autores), em que exploram a razão da existência das firmas 

tratando da captura de valor pela co-criação de mercados e valor. 

Para defenderem sua abordagem discutem os enfoques pregressos de teóricos como 

Penrose (1959), Coase (1937), Simon (1951), Arrow (1974), Williamson (1975, 1985), 

Demsetz (1973), entre outros, para questionarem a distinção entre natureza e essência da 

firma. Lembram que a RBV também não se ocupou da natureza da firma, mas sim do 

entendimento da vantagem competitiva e defendem a ideia de que as capacidades dinâmicas 

são o maior avanço em termos de explicar a essência no sentido atribuído por Coase, além de 

que também explicariam a natureza da firma. 

 

2.1.4 Os grupos estratégicos 

 

A discussão a seguir apresenta os elementos que determinam a caracterização de 

grupos estratégicos. Envolve tanto a perspectiva da Organização Industrial, com ênfase em 

barreiras de entrada, poder de mercado e colusão, como a perspectiva da RBV, quando aborda 

a formação de grupos com base em comprometimento de recursos e escopo, considerando a 

eficiência das interações que podem estimular ou impedir a imitação entre as firmas. Estas 

perspectivas atuariam de forma mais complementar do que excludente para a determinação da 

possível lucratividade favorecida pelos grupos às firmas participantes. Todavia, outro 

elemento também concorre para a compreensão do conceito: o perfil cognitivo dos gestores 

que tenderiam a gerar aproximações, a partir de suas percepções, essencialmente no 

conhecimento e compreensão das ações dos competidores, para determinação de quais 

empresas estariam mais próximas de uma firma em particular. O que mais importa ressaltar é 

que o objetivo destes argumentos é identificar o nível do grupo como fator que pode ser 

influente no desempenho da firma e indústria. 

Caves e Porter (1977) esclarecem que a análise convencional da rivalidade 

oligopolista não inclui limitações estruturais na habilidade das firmas para mudarem seus 

market shares, porque toma as firmas como sendo idênticas em todos os aspectos 

economicamente importantes, exceto o tamanho, de forma que as barreiras protegerão a todos 

de forma igual. Considerando que além do tamanho, outras variáveis também podem ser 
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diferentes, afirmam que a indústria contém grupos, formados por firmas semelhantes e que 

reconhecem sua mútua dependência, e cujos limites impedem o consenso oligopolista. Logo, 

indústrias com estruturas mais complexas em termos de grupos tenderiam a ser mais 

competitivas do que outras que participam de indústrias com menos grupos (CAVES; 

PORTER, 1977; PORTER, 1980). 

O uso inicial da expressão grupo estratégico denotava a simetria de operações entre as 

empresas (HUNT, 1972 apud PORTER 1979), notadamente relacionada às características e 

semelhanças de estratégias. Esta condição é corroborada por Porter (1980) na determinação de 

dimensões que, de uma forma ou de outra, concorreriam para assemelhar ou diferenciar as 

empresas e que são especificamente relacionadas à estratégia competitiva (variáveis de 

marketing, qualidade, tecnologia, integração, custos, poder financeiro e operacional e relações 

com a empresa-mãe, governo local e anfitrião, quando a empresa está situada em outros 

mercados). 

Para Porter (1980), diferenças nas estratégias das empresas são importantes o 

suficiente para o reconhecimento de grupos definidos se isto afetar de forma significativa a 

posição estrutural das firmas. Esta alegação toma por base as forças utilizadas na análise 

estrutural da indústria aplicadas na indústria para determinar os critérios pelos quais as 

empresas se agrupam.   

O autor ressalta que a existência de vários grupos denotará que as forças da rivalidade 

competitiva não afetarão igualmente todas as empresas da indústria, já que a presença de 

vários grupos afetará o nível total de rivalidade. As diferenças entre comportamento de risco, 

tempo, níveis de preços, de qualidade, etc., complicam o processo de entendimento das 

intenções de cada membro e a reação a elas, aumentando a probabilidade de repetidas 

manifestações de conflito.  

Isto significa que os membros de um grupo tenderão a responder da mesma forma a 

distúrbios vindos de dentro e de fora do grupo, reconhecerão detalhadamente sua 

interdependência e anteciparão reações a movimentos no grupo de maneira apurada. O que 

determinará a lucratividade da indústria e da média dos grupos dependerá das características 

estruturais da indústria e das heterogeneidades que diferenciam os grupos (CAVES; 

PORTER, 1977). 

Porter (1979) principalmente questionando a visão de homogeneidade das firmas na 

indústria, que resultaria em um poder de mercado compartilhado pela presença de barreiras 

estruturais à entrada, argumenta que as firmas seguem estratégias diferentes em diferentes 

dimensões. Desenvolve um estudo que também refuta a visão de Demsetz (1973) de que 
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firmas maiores são mais lucrativas em mercados concentrados porque são mais eficientes e 

que a lucratividade das pequenas firmas não variará de acordo com o grau de concentração. 

Para Porter (1979) a existência de grupos afeta a expectativa de distribuição de 

lucratividade de duas formas: primeiro porque as barreiras a entrada divergem entre grupos; 

segundo porque a configuração dos grupos afetará o processo de rivalidade, sua intensidade 

na indústria e entre grupos. Grupos com barreiras de mobilidade mais altas ficariam mais 

isolados da rivalidade, contudo, sujeitos à estrutura interna do grupo e da configuração dos 

grupos na indústria como um todo. Fundamentalmente, a abordagem dos grupos integra 

diferenças em habilidades e recursos de firmas em uma indústria e suas consequentes escolhas 

estratégicas para entendimento das fontes de determinação do lucro. Estas diferenças se 

relacionam a métodos em marketing, tecnologias e escala que podem fontes para barreiras.  

Porter (1979) defende que esta abordagem explica porque firmas em uma indústria 

persistentemente têm mais alta lucratividade que outras, e porque adotam diferentes 

estratégias mesmo que não sejam todas bem sucedidas. 

Do ponto de vista da rivalidade oligopolista, Porter (1979) destaca que, no grupo, a 

divergência nas estratégias reduzirá o potencial de coordenação tácita das ações por causa das 

preferências e objetivos individuais, além do que o fluxo de informação disponível e a rápida 

possibilidade de identificar o blefe serão menores entre firmas com estratégias diferentes. E já 

que a estabilidade da coordenação tácita é reduzida, então haverá a redução da lucratividade 

média da indústria. Em sendo assim, a assimetria estratégica ampliará a rivalidade na 

indústria, contudo além da assimetria (distância estratégica) contribuirão o número e tamanho 

dos grupos e a interdependência entre grupos. 

Isto implica que os grupos direcionarão a rivalidade da indústria e na indústria.  

Dranove, Peteraf e Shanley (1998) alertaram que os estudos sobre grupos estratégicos 

não determinam uma ligação consistente entre grupos e lucratividade, principalmente porque 

as informações obtidas de grupos intraindústrias não podem ser relacionadas aos estudos 

sobre indústria e firmas individuais. Cool e Schendel (1988) ressaltam que os estudos 

objetivam responder a três questões: se existem grupos nas indústrias; se a existência de 

grupos afeta o desempenho de toda a indústria e se existem diferenças de desempenho entre 

grupos. Os autores apontam que o cerne dos efeitos ao nível do grupo são processos, que 

denominam como interações estratégicas, entre os membros de um grupo que afetarão 

diretamente o desempenho individual das firmas.  

Já Demsetz (1973) afirma que os grupos mais eficientes terão o poder desde que a 

competição com grupos menos eficientes o permita. Lant e Phelps (1999) afirmam que a 
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solidez das barreiras de mobilidade dissuade a passagem de uma firma de uma posição 

estratégica para outra e a expansão da firma de um grupo para a posição ocupada por outro 

grupo, de maneira que as firmas em um grupo, protegidas por uma barreira forte irão, 

persistentemente, superar firmas em grupos com barreiras mais fracas. 

Para Porter (1980) quatro fatores determinariam as forças da rivalidade competitiva: 

1. a interdependência de mercado entre os grupos, ou a extensão as sobreposição de 

consumidores-alvos; 

2. a diferenciação de produto obtida pelos grupos; 

3. o número de grupos e tamanho relativo e 

4. a distância entre grupos, ou a extensão com que divergem 

É assim que quanto mais expressivos forem estes fatores, maior será a rivalidade entre 

os grupos (DRANOVE; PETERAF; SHANLEY, 1998).  

Todavia, esta condição direciona o enfoque ao que pode afetar mais diretamente a 

lucratividade: a rivalidade intra-grupo (DRANOVE; PETERAF; SHANLEY, 1998). Cool e 

Schendel (1988) ressaltam que a interdependência, facilmente perceptível, estimula a 

realização de acordos tácitos entre as firmas que prontamente favorecem a sustentação de um 

desempenho superior e a obstrução à entrada e ainda que não haja uma forte colusão as firmas 

têm o incentivo de mudar o comportamento da rivalidade para a criação de barreiras de 

mobilidade. Dranove, Peteraf e Shanley (1998) afirmam que quanto mais próximas as firmas 

atuam para a obtenção de resultados cooperados, seja implícita ou explicitamente, maiores 

serão os seus lucros, o mesmo valendo para o nível do grupo. Identificam algumas 

características que seriam favoráveis à ação coordenada: a) maior concentração de firmas; b) 

efeitos de aprendizagem que tenderiam a ocorrer entre membros próximos geograficamente; 

c) atuação similar (produtos, custos, tempo); d) força e número de vínculos entre os 

participantes e e) competição em multi-mercados. 

Cool e Dierickx (1993) examinaram as implicações dos grupos na rivalidade e 

concluiram que a rivalidade intra e intergrupos têm diferentes efeitos no desempenho da 

firma. Os autores questionam se há uma vinculação direta entre participação da firma em um 

grupo e lucratividade ao afirmarem que a estrutura dos grupos tem um impacto indireto 

porque afeta as condições de rivalidade, o que faz com que existam dois tipos de rivalidade, 

inter e intragrupo. Assim sendo, compreenderam uma relação em que os grupos afetam a 

rivalidade que, por sua vez, afeta a lucratividade da firma. 

Os autores ressaltam que a medida que a assimetria na conduta, ou distância 

estratégica, aumenta, o estabelecimento e reforço de acordos entre competidores se torna mais 
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difícil, o que reduz a lucratividade da indústria. Por outro lado, afirmam que esta premissa 

pode não ser de todo plausível uma vez que, em alguns casos, a aproximação estratégica, ou 

similaridade na conduta, eleva a contestabilidade das posições elevando a competição 

justamente pela similaridade de recursos existentes. Por estas razões defendem a elevação de 

barreiras de mobilidade e o desenvolvimento de mecanismos de isolamento que impeçam no 

primeiro caso, o ingresso de outras firmas no grupo e, no segundo, que assegurem retornos 

diferentes aos membros de um grupo. 

Também apontam que a redução na assimetria em recursos tende a tornar mais 

evidente a dependência mútua, o que os fazem afirmar que a rivalidade intergrupos seria mais 

acentuada que intragrupo.  

É comum aos autores a importância atribuída às barreiras de mobilidade (PORTER, 

1980; COOL; SCHENDEL, 1988; COOL; DIERICKX, 1993; PETERAF; SHANLEY, 1997; 

LANT; PHELPS, 1999; DRANOVE; PETERAF; SHANLEY, 1998), que atuarão como os 

limites para que as interações aconteçam, inclusive para a busca dos entendimentos mútuos a 

fim de, em última instância, haver a estabilidade dentro destas fronteiras de modo a viabilizar 

às firmas o potencial de atuação em outros grupos (PETERAF; SHANLEY, 1997) bem como 

diferenciando a lucratividade entre os grupos (PORTER, 1979). 

Dranove, Peteraf e Shanley (1998) argumentam que a existência de barreiras de 

mobilidade garantirá mais interações que ocorrerão de forma mais eficazes. Com base na 

teoria sobre barreiras de mobilidade, investimentos de longo prazo em ativos e impedimento à 

imitação, os autores questionam que estas definições deixam em aberto a explicação do 

porquê de uma agregação de firmas com características similares ter algum efeito no 

desempenho. Contudo, ressaltam sua importância, por retardarem a imitação, amortecendo as 

forças competitivas de firmas fora do grupo, e por delimitarem as fronteiras bem como 

preservarem a estrutura do grupo e aumentarem sua estabilidade ao longo do tempo, além de 

assegurarem que a lucratividade gerada pelas interações estratégicas não se dissipe. 

As barreiras de mobilidade referem-se também a investimentos reduzidos pelos 

componentes do grupo, por exemplo, investir em reputação de qualidade sendo o membro de 

um grupo respeitado pela qualidade, que isolam e diferenciam o grupo das demais firmas 

(ênfase consistente com a Nova Economia da Organização Industrial, que busca identificar 

como as interações estratégicas ao nível de mercado afetam o desempenho da firma e que 

considera que variáveis estruturais sempre têm informações sobre custos e demanda não 

mensuráveis, o que pode gerar correlações espúrias quando apenas se tenta estimar os efeitos 

da estrutura em preços, quantidade ou lucros) e que inibem o ingresso de novas firmas, pela 
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assimetria de custos, e o reposicionamento e saída de firmas do grupo, o que eleva o potencial 

de retaliação perante a novos entrantes (DRANOVE; PETERAF; SHANLEY, 1998).  

Em ambientes mais dinâmicos pode haver um conjunto de investimentos sucessivos 

feitos em comum pelas firmas, não necessariamente em conjunto, de maneira que reajam 

concomitantemente às mudanças do ambiente em função de seus recursos, estratégias, 

histórias e gerenciamento. Isto porque  as barreiras podem ser fortalecidas pelo conjunto, mas 

demovidas pela inovação, crescimento de mercado ou desenvolvimento de produtos 

substitutos, condições que reduziriam seu tempo de duração (DRANOVE; PETERAF; 

SHANLEY, 1998). 

Peteraf e Shanley (1997) defendem a importância dos grupos em momentos de 

instabilidade. Isto sugere que os contextos de competição e cooperação, independente da 

forma como ocorram, não são mutuamente excludentes e a depender das condições 

competitivas, grupos formados podem não permanecer sem que haja barreiras de mobilidade 

(DRANOVE; PETERAF; SHANLEY, 1998). 

Cool e Schendel (1988) lembram que as barreiras de mobilidade foram vistas como 

vetores de potencial lucratividade, mas que são insuficientes para explicar a lucratividade da 

firma. Argumentam que existe um poder de erosão deste potencial relacionado a fatores de 

mercado e características específicas da firma como perfil de risco, diferenças de escala, 

diferenças na dotação de recursos e na habilidade de executar uma estratégia, corroborando 

com Caves e Porter (1977) e Porter (1979). Enfatizam que uma estratégia de negócios efetiva 

acontece quando a estratégia definida é construída a partir de ativos (recursos e habilidades) 

acumulados para aproveitamento de uma oportunidade de mercado percebida, de modo que 

haja uma adequada combinação entre os investimentos direcionados à estratégia e os ativos 

acumulados. Desta forma, ainda que a estratégia seja semelhante os retornos não 

necessariamente serão similares porque ativos serão desenvolvidos e acumulados de maneira 

diferente.  

Estas considerações sinalizam que haveria um perfil diferenciado de risco e retorno 

com base na posse de ativos. Os autores questionam se este perfil é estável ou temporário e 

recorrem às características de mercado, ressaltando que uma vez que os insumos de mercado 

tendem a ser incompletos e imperfeitos, a imitação, a substituição ou a aquisição de um ativo 

podem ser dificultados, sugerindo que as diferenças são persistentes ao longo do tempo. E 

ainda que o mercado fosse perfeito, imperfeições nas saídas poderiam gerar retornos 

diferentes ainda que com o mesmo investimento inicial. Assim, a intensidade de poder de 
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mercado determinaria a habilidade da firma em obter retornos mais altos (COOL; 

SCHENDEL, 1988).  

Por sua vez, Dranove, Peteraf e Shanley (1998) consideram que o efeito relacionado 

ao nível do grupo resulta dos processos deste nível, formados pelas interações entre os 

participantes que podem alterar as orientações, decisões e ações das firmas individualmente. 

Sintetizam que estes efeitos se dariam em termos de poder de mercado, eficiência e 

diferenciação. No caso de poder de mercado haveria o reconhecimento da interdependência 

dos membros, ou ações individuais que afetariam os resultados de todos, condição que 

poderia gerar em uma modelagem mútua com a consequente coordenação de interações que 

produziria efeitos de poder de mercado na lucratividade. Contudo, ressalvada a 

impossibilidade destas interações, que resultariam em colusão, serem explícitas, estariam mais 

ancoradas na observação mútua das ações dos participantes. Junto ao mercado de fatores esta 

coordenação poderia gerar também o poder de monopsônio, o que favoreceria vantagens em 

custo, garantindo lucratividade aos membros do grupo acima da média da indústria. 

Do ponto de vista da eficiência, a realização de alianças entre membros do grupo (seja 

para compartilhamento de produção, obtenção de ganhos de escala ou eliminação de 

capacidade ociosa) exemplificaria um efeito de eficiência estática. Do ponto de vista de 

eficiência dinâmica, o crescente nível de interações intensificaria a atividade competitiva, 

resultando em mais lançamentos de produtos, melhor qualidade e respostas mais rápidas, 

tornando os competidores mais ágeis em relação às firmas fora do grupo. Estas condições 

dariam aos membros do grupo o potencial de redução de custos em relação à média da 

indústria (DRANOVE; PETERAF; SHANLEY, 1998). 

Já em termos de diferenciação, os autores enfatizam as interações que gerariam 

sinergias para ampliação na demanda, bem como para a criação de um capital fundamentado 

na reputação, aspecto este que favoreceria a obtenção de benefícios pela elevação de preços e 

lucro. Mercados imperfeitamente competitivos seriam necessários para os efeitos do grupo 

seja em eficiência ou diferenciação por causa da mobilidade em preços e lucros provenientes 

da redução de custos ou elevação de reputação. 

Em sendo assim, os autores definem que as interações estratégicas resultam de 

comportamentos cooperativos e coordenação entre os membros do grupo que vão desde a 

colusão, interações não-cooperativas, P&D realizados de maneira conjunta e outras formas 

que elevam a eficiência até ações que gerem efeitos na diferenciação. 

Com base em uma visão integrando os diversos conceitos, Cool e Schendel (1988) 

determinaram que as ações de interesse para avaliar o desempenho dos grupos eram o escopo 
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do negócio (incluindo segmentos de mercado atendidos, tipos de produtos/serviços oferecidos 

a estes segmentos e alcance geográfico da estratégia de produto-mercado) e o 

comprometimento de recursos (desenvolvimento, ao nível de negócios, de recursos de áreas 

funcionais relevantes para a obtenção e manutenção de vantagens nos segmentos produto-

mercado almejados). Argumentam ainda que a realização de estudos longitudinais permitem a 

observação de relações alternativas entre risco e retorno, o que confirma sua abordagem sobre 

a dinâmica entre mudanças no ambiente e estratégia. 

No estudo realizado, junto à indústria farmacêutica, considerando o período de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1963 a 1982, concluem que: 

1) os membros de um grupo têm perfis de risco similares, embora não fortemente 

confirmado;  

2) que, ao longo do tempo, a indústria se organizou em agrupamentos com classes 

homogêneas de risco, mas que para a maior parte de tempo examinada (1963 a 

1979) as posições de risco entre os participantes divergiram; 

3) em quase todos os casos, a hipótese de igualdade de retornos entre os participantes, 

foi rejeitada com alto nível de confiança. Por isto os autores salientam a 

importância de avançar além da noção simplista das inferências do grupo 

estratégico no desempenho das firmas, ressaltando que as diferenças devem ser 

analisadas considerando elementos específicos da firma e de mercado; 

4) a posição de risco/retorno deve ser estimada ao nível da firma, independente da 

participação da firma em um grupo; 

5) que relações positivas e negativas entre risco e retorno aconteceram. Notadamente 

foi observada uma mudança sistemática de uma relação altamente positiva, para 

uma relação positiva, mas moderada, para uma relação negativa ao longo do 

tempo, o que não surpreendeu os autores em virtude de mudanças significativas no 

ambiente da indústria no período analisado. 

Cool e Dierickx (1993) utilizaram a mesma base para analisarem o perfil de rivalidade 

inter e intra-grupo e observaram que métricas de concentração, interdependência e distância 

estratégica não revelaram mudanças estruturais e que a participação em um grupo é um 

elemento preditivo do desempenho da firma com pouco valor. Também chamam a atenção 

para o fato de que o impacto da rivalidade no desempenho da firma depende da posição dos 

rivais em um espaço estratégico. Ao estabelecerem uma analogia entre grupos estratégicos e 

cidades medievais, afirmam que as cidades com muros mais altos e largos são mais bem 
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sucedidas em sua proteção, ou, grupos com barreiras de mobilidade mais altas serão mais 

lucrativos. 

Estes estudos, centrados nos fundamentos da Organização Industrial e na Visão 

Baseada em Recursos não esgotam a compreensão de possíveis impactos do grupo estratégico 

no desempenho da firma. Uma outra vertente, abordada a seguir, amplia a avaliação com base 

nas barreiras de mobilidade, escopo e comprometimento de recursos para resgatar o papel do 

gestor na identificação e determinação dos grupos.  

Peteraf e Shanley (1997) ressaltam que a cognição gerencial sugere que os gestores 

tendem a ver suas indústrias em termos de grupos de empresas e desenvolvem o conceito de 

identidade do grupo estratégico, argumentando que os grupos emergem como partições que os 

gestores fazem do ambiente para reduzirem a incerteza e adequarem-se à racionalidade 

limitada.  

Lant e Phelps (1999) distinguem grupos econômicos de grupos cognitivos ao 

explicarem o surgimento da teoria sócio-cognitiva dos grupos. Essencialmente, são as 

barreiras de mobilidade (PORTER, 1980) o elemento principal para determinação, seja a) do 

grupo econômico como do grupo cognitivo, já que, em nível econômico, altas barreiras de 

mobilidade podem proteger as empresas em agrupamentos formados de acordo com 

dimensões específicas (PORTER, 1980) o que lhes confere o potencial de superar empresas 

em grupos com barreiras mais baixas (LANT; PHELPS, 1999) e, no b) nível cognitivo, ao 

permitirem a observação de comportamentos semelhantes, aumentando não só o poder de 

previsibilidade, mas de isomorfismo na atuação (PETERAF; SHANLEY, 1997). 

Reger e Huff (1993) criticam a visão de Cool e Schendel (1988) afirmando que a 

explicação de desempenho entre as firmas é evasiva e que é possível uma estrutura 

modificada do grupo, destituindo o potencial de rentabilidade como fator contribuinte para 

uma abordagem cognitiva dos grupos. Consideram que parece lógico os estrategistas 

pensarem em agrupamentos de concorrentes e realizam um estudo na indústria bancária de 

Chicago, apontando que os dados revelam um sentimento de grupo, bem como uma 

semelhança de estratégias das firmas. 

Lant e Phelps (1999), ao indicarem que em grupos estratégicos cognitivos os membros 

se reconhecem como rivais e como entidades significativas, ampliam a teoria sócio-cognitiva 

acrescentando a visão da aprendizagem situada em que incorporam a ideia de que as firmas 

que se categorizam mutuamente como rivais/competidoras tendem a desenvolver padrões 

semelhantes e previsíveis de comportamento.  
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Na abordagem sócio-cognitiva os administradores utilizam processos de categorização 

cognitiva para simplificarem a monitoração de seus ambientes, o que os leva a limitar sua 

atenção a grupos de firmas consideradas similares às que gerenciam. Não só percebem grupos 

de rivais, como incentivam tais grupos a atuarem em conformidade com suas 

percepções/conhecimento. Posteriormente estes conhecimentos serão partilhados pelos 

administradores dos grupos, resultando em uma interpretação homogênea de suas ações, o que 

fará com que os administradores do dito grupo se identifiquem com ele (LANT; PHELPS, 

1999). 

Reger e Huff (1993) distinguem o processo cognitivo como a ocorrência de 

simplificação (simplificação da complexidade do problema); elaboração (preenchimento de 

lacunas na interpretação, muitas vezes de forma inconsciente) e a interação (desenvolvimento 

compartilhado de percepções pelas interações entre os membros da indústria). Concluem que 

os grupos são mais do que conveniências analíticas de pesquisadores (em crítica direta a um 

trabalho desenvolvido por Hatten e Hatten em 1987, intitulado Strategic groups, 

asymmetrical mobility barriers and contestability) e se configuram como a forma pela qual os 

estrategistas organizam e têm uma noção de seu ambiente concorrencial, contudo ressaltando 

que vários elementos precisam ser considerados: a) não necessariamente uma firma tem que 

ter uma posição estratégica; b) a composição do grupo é uma questão de grau com que as 

posições são ocupadas pelos membros; c) alguns grupos podem ser fortemente associados e 

outros mais diversificados; d) algumas indústrias podem ter como perfil as sobreposições de 

grupos e e) as condições econômicas podem resultar em estratégias não coerentes, com 

empresas mudando de posição e, assim, modificando a estabilidade na indústria. 

Embora Peteraf e Shanley (1997) argumentem que a similaridade de recursos não é 

condição suficiente para dar significância ao grupo, neste caso a formação de um grupo 

tomando este fator como base seria uma condição óbvia, ressaltam que a identidade do grupo 

é formada a partir de mútuos entendimentos facilitados pela observação das macrofundações 

compostas por forças econômicas, como escala, escopo, dotação inicial de recursos e 

tecnologias que favoreceriam a categorização por parte dos gestores. Lant e Phelps (1999) 

ainda afirmam que a identidade se desenvolve pelo processo de mútua interpretação e o 

significado e estruturas são atribuídos a padrões de comportamento ao longo do tempo, 

identidade esta que determina as fronteiras do grupo, influencia as interpretações e tende a 

restringir o leque de ações tomadas e ambas, interpretação e ação, convergirão para esta 

identidade. 
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Peteraf e Shanley (1997) ainda argumentam que as microfundações determinadas 

pelas macroforças, tendem a direcionar as empresas, dentro de um processo socialmente 

construído, a um processo isomórfico que atua para a homogeneização decorrente de pressões 

formais e informais (isomorfismo coercitivo), modelagem de exemplos (mimetismo) e 

esforços para legitimar o grupo (pressão normativa). 

Estas microfundações são constituídas:  

a) pela aprendizagem social: observação contínua de firmas específicas em uma 

indústria, refinada com as experiências de interações interorganizacionais que resultam na 

categorização, que permite ao gestor determinar quem proverá informações mais relevantes 

ou quem tem o potencial para cooperação como forma de, cognitivamente, ordenar o 

ambiente e 

 b) pela identificação social: reconhecimento do grupo como uma unidade distinta que 

contribui para a homogeneização de estratégias, comportamentos e internalizarão de normas e 

valores; que resulta na confiança entre as partes, mais pela participação no grupo do que por 

relações diádicas, e que consolida a permanência do membro no grupo (PETERAF; 

SHANLEY, 1997). 

De qualquer forma, há uma ambiguidade que inviabiliza a determinação de uma 

relação causal, já que a perspectiva de grupos estratégicos econômicos pode anteceder as 

questões cognitivas assim como a identidade cognitiva pode preceder a modificação dos 

próprios grupos em vista dos entendimentos mútuos. A determinação das dimensões 

competitivas por Porter (1980) já sinaliza estas ambiguidades (REGER; HUFF, 1993) quando 

considera, por exemplo, aspectos com certa intangibilidade como a identificação de marca ou 

grau de relacionamentos da empresa com a empresa-mãe ou governos, como elementos 

componentes para a construção dos mapas de grupos estratégicos.    

Ferguson, Deephouse e Ferguson (2000) fundamentaram-se em Peteraf e Shanley 

(1997) para realizar um estudo que tratou da vinculação de identidade, estratégia e reputação 

em grupos estratégicos. Propuseram que os grupos divergem em reputação, focalizando a 

estabilidade financeira e a qualidade de produtos da indústria de seguros. Principalmente 

concluem que a reputação é uma barreira de mobilidade ao nível dos grupos e que se também 

é uma barreira à imitação ao nível da firma, então os gestores precisam considerar os 

impactos das ações de suas firmas para a reputação coletiva do grupo. 

Cabe destacar que seja em um grupo estratégico, ou não, diante da inexistência de 

acordos emerge um possível equilíbrio não cooperativo que tem por fundamento o fato de que 

qualquer firma possui certa informação e pode escolher um conjunto específico de ações. Se, 
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no mercado em que está, ao longo do tempo decisões são expostas de maneira simultânea e se 

a firma sempre aprende com a experiência passada de seus competidores, antes de selecionar 

o que fazer no momento presente, então tem informação adicional todo tempo e deve tomar 

decisões considerando os impactos futuros. A qualquer tempo selecionará a ação presente 

como parte de um plano maior que decide as políticas para escolhas presentes e futuros 

resultados. Cada tomador de decisão estará ciente de que os decisores rivais pensarão e 

planejarão da mesma forma (FRIEDMAN, 1989). 

 

2.2 Fusões e aquisições  

 

Esta etapa do trabalho apresenta os fundamentos para discussão sobre Fusões e 

Aquisições (F&A). Primeiramente estabelece a distinção entre limites horizontais das firmas, 

para posterior discussão sobre arranjos cooperativos e sobre as escolhas entre fazer, comprar 

ou aliar-se para, finalmente abordar as F&A, um breve histórico da evolução, seus elementos 

caracterizadores, motivadores, fatores críticos, busca de poder ou eficiência e aplicação na 

indústria em estudo. 

 

2.2.1 Entre limites verticais e horizontais da firma 

 

A tentativa de capturar a lógica do comportamento de firmas e mercados resultou em 

abordagens diferentes sobre o que direciona o crescimento das firmas. 

A firma, na visão de Penrose (1959), é um conjunto de recursos organizados em uma 

estrutura administrativa. A autora esclarece que a diversificação da atividade (incluindo 

aumento na variedade de produtos, integração vertical e áreas de produção) modifica as 

atividades produtivas, o que se configura como uma estratégia de ampliação de limites que, às 

vezes, altera a linha original do negócio, posição adotada por Ansoff (1990). 

Penrose (1959) direciona-se para uma visão mais humanista de firmas e processos, 

argumentando que não há um tamanho correto para as firmas, uma vez que o tamanho é um 

subproduto de um processo maior que é o próprio crescimento, acrescentando que o lucro é a 

dimensão mais imediata, por prover o financiamento necessário ao crescimento, responsável 

pelo lucro no longo prazo. A firma seria uma coalizão de grupos de interesses conflitantes, 

que devem ser coordenados para o alcance do lucro como único objetivo. 
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A autora busca reduzir, assim, o viés da teoria tradicional do crescimento relacionada 

à determinação de um tamanho exato para a firma, porque será necessária a experiência da 

gerência e sua atuação nos processos administrativos para a busca de meios de expansão pela 

aplicação lucrativa de recursos e otimização de resultados. Contudo, o elemento humano pode 

se configurar também como um fator restritivo e mesmo em processos de ampliação via F&A 

as firmas estariam sujeitas a limitações em processos que poderiam afetar a conduta no 

mercado. Desta forma, a firma deverá levar em conta áreas promissoras, buscando, para isto, 

maior eficiência estratégica, financeira e operacional. 

Em termos de expansão a firma buscaria ganhos de escala (CHANDLER, 2001), 

condição da qual se torna muito dependente no caso de integração horizontal, aliada à 

necessidade de ganhos de escopo (BESANKO et al, 2004). 

Chandler (2001) baseia-se na teoria econômica para definir escala como a resultante 

da redução do custo unitário de produção ou distribuição decorrente do aumento de volume 

produzido ou distribuído. Por economia de escopo define o benefício resultante do uso 

compartilhado de processos de produção ou distribuição para que seja produzido mais de um 

produto ou variações de um produto.  

Penrose (1959) ainda ressalta que outro ponto relevante gerador de dificuldades à 

expansão é a capacidade da firma mobilizar recursos financeiros, principalmente se a 

necessidade de capital não estiver atrelada ao que seja necessário para que a firma funcione 

com eficiência. Este aspecto ainda estaria vinculado à aptidão dos administradores e confiança 

em sua capacidade para alocação de recursos, condições relevantes em um processo de 

expansão, aptidão esta formada pela maneira como os administradores observam o entorno e 

alinham oportunidades, competências, versatilidade, habilidade e ambição buscando a 

expansão em todos os sentidos. 

Quando se trata de ambição empresarial, Penrose (1959) afirma que, principalmente, é 

manifesta de duas formas: busca da lucratividade e crescimento da produção e distribuição de 

bens e serviços. Neste caso a firma atuará de forma a obter menores custos, aumento da 

tecnologia e market share, por exemplo; e a busca da construção de um império produtivo, 

condição em que, além da melhoria, o foco se voltaria para a ampliação do escopo por meio 

de aquisições ou eliminação dos concorrentes. Neste caso, há uma administração 

caracterizada por construtores de impérios e estrategistas e muitas vezes a lucratividade é 

gerada pelas operações de compra e venda de maneira rápida e eficaz. 

Além da aptidão gerencial, Penrose (1959) ressalta que o crescimento da firma ainda 

pode ser impedido ou dificultado pelas condições dos mercados de produtos e de fatores, 
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incerteza e riscos, ou uma combinação destas. A perspectiva humanista, relacionada à autora e 

mencionada anteriormente, se manifesta pela habilidade de organização interna considerando 

que uma firma pode crescer rápida e involuntariamente, contudo, sem uma administração 

capacitada e experiente a desorganização decorrente afetará a eficiência gerando estagnação. 

Do ponto de vista de riscos e incerteza, a autora ressalta que estão diretamente 

relacionados ao tamanho da firma e recursos investidos e que a expansão estará vinculada à 

capacidade da firma em controlar estes riscos. 

Penrose (1959) focaliza sua análise no crescimento orgânico todavia, ressaltando que a 

firma ainda pode crescer verticalmente, ao buscar a integração da cadeia de produção como 

um todo (para trás quando a firma passa a produzir o que antes comprava de terceiros, 

buscando a redução de custos e de riscos pelo controle de insumos), e para frente (quando a 

firma aproxima a cadeia produtiva dos compradores finais). Pode ainda crescer 

horizontalmente, abordagem analisada de forma mais restrita pela autora e relacionada à 

formação de alianças para desenvolvimento de novos produtos, aumento de participação de 

mercado ou redução de custos de produção. 

Os limites horizontais são determinados pelos custos e dependem, fundamentalmente, 

das economias de escala e escopo, cerne da definição de estratégias de fusões e 

diversificações. Besanko et al (2004) ressaltam a importância da obtenção destas economias 

na execução de estratégias de fusão e diversificação porque afetam o tamanho da firma, a 

estrutura dos mercados, as estratégias de entrada e a determinação de preços. 

Quatro são as fontes principais destas economias: a) indivisibilidades e diluição de 

custos fixos; b) aumento da produtividade dos insumos variáveis (principalmente em nível de 

especialização); c) estoques e d) lei do quadrado ao cubo, neste caso a medida que a 

capacidade de produção aumenta, o custo médio de se produzir no limite da capacidade 

diminui porque a razão entre a área de superfície e volume diminui (CABRAL, 2000). Outras 

fontes de economia estariam relacionadas às compras (descontos e vantagens de firmas 

maiores), propaganda (custos menores para alcance do consumidor em função do tamanho da 

firma) e pesquisa e desenvolvimento (BESANKO et al., 2004). 

Demais fontes estão relacionadas aos fatores de diferenciação do desempenho de firma 

como impedimentos à imitação, ambiguidade causal, estratégia e eventos históricos 

(CABRAL, 2000). 

Porter (1998) alerta quanto a potenciais perdas geradas por deseconomias de escala 

decorrentes do aumento da complexidade e custos de coordenação, inclusive apontando as 

aquisições como uma fonte potencial de deseconomias em virtude da existência de uma oferta 
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inelástica que obriga a elevação de preços de insumos. Estes custos que estariam relacionados, 

conforme Besanko et al (2004), a: mão-de-obra e tamanho da firma (salários maiores em 

firmas maiores); incentivos e burocracia (impossibilitam o expansão vertical); diluição de 

custos especializados (dificultado no caso de aproveitamento em mais de uma operação) e 

relacionados a conflitos de interesse. 

Slater (2003) comenta que a combinação destas duas influências, economias e 

deseconomias de escala, produzem uma curva média de custo, em que o ponto ótimo é o 

ponto mais baixo, quando os efeitos marginais das economias restantes de escala, neutralizam 

o impacto de deseconomias emergentes. Ressalta que este tamanho ótimo pode ser bem 

pequeno se comparado ao mercado total, privando as firmas da chance de obterem poder de 

mercado e mais justificando a análise do mercado em termos de competição perfeita.  

Com relação ao escopo, Slater (2003) afirma que a expansão da variedade de produtos 

pode, inicialmente, reduzir custos pela melhor utilização de ativos tangíveis e intangíveis. 

Contudo, ressalta ser muito provável que a geração de economias de escopo gerem 

deseconomias de escala, de forma que é necessária a avaliação de cada grupo de produtos a 

fim de estabelecer um balanceamento entre as vantagens advindas da ampliação de linha e as 

desvantagens decorrentes das dissimilaridades entre os produtos nas linhas.  

A visão de Penrose (1959) é de que a aquisição viabiliza a posse de novos serviços 

produtivos e conhecimentos para ingresso em novos mercados, o que geraria maior valor do 

que a exclusão de um concorrente ou redução dos custos de entrada.  

Besanko et al (2004), em adição, afirmam que a questão essencial de uma estratégia é 

como organizar a cadeia vertical, a partir de decisões que ocorrem entre os extremos de 

comprar ou produzir que compõem um continuum de alternativas que definirão os limites 

verticais da firma; a montante estariam as primeiras atividades e a jusante os últimos passos 

no processo de produção. A decisão entre produzir ou comprar estaria atrelada aos benefícios 

e custos relacionados ao uso de alternativas do mercado em oposição à execução na empresa. 

Se a lógica para a compra está na possibilidade da empresa se concentrar no que faz de 

melhor e transfere para outros as demais atividades (BESANKO et al., 2004), há que se 

observar os riscos inerentes como a elevação dos custos de agência e de transação, estes 

últimos provocados pelo aumento do risco do oportunismo, assimetria de informação e 

racionalidade limitada (BARNEY; HESTERLY, 2004), aspectos que elevariam o potencial de 

risco da transferência de atividades para realização da desintegração vertical da empresa. 
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Três aspectos poderiam explicar a limitação na expansão das firmas: a habilidade 

gerencial (que é uma condição interna); mercados de produto ou fatores (condição externa); 

incerteza e risco (atitude interna e condições externas) (PENROSE, 1959). 

Ao discutir sobre as implicações acerca da implantação da estratégia, DePamphilis 

(2003) salienta que após a decisão sobre a determinação da estratégia genérica, há que se 

avaliar a melhor escolha dentre uma série de alternativas que apresentam vantagens e 

desvantagens, como pode ser apreciado no Quadro 2. 

Opção Básica Vantagens Desvantagens 

Empreendimento solo ou 

construção (crescimento 

interno) 

Controle Capital e despesas 

necessárias 

Velocidade 

Parceria (compartilhamento do 

crescimento e controle) 

- alianças em Marketing / 

distribuição 

- Joint Venture 

- Licenciamento 

- Franchise 

 

Limitações de capital, despesas e 

investimentos requeridos 

Pode anteceder uma aquisição 

 

Ausência ou limitação no 

controle 

Potencial divergência de objetivos 

Potencial para a criação de um 

competidor 

Investimento (minoritário 

em outras firmas) 

Limitação inicial de 

capital/despesas requeridas 

Alto risco de falha 

Ausência de controle 

Tempo 

Aquisição ou fusão Velocidade 

Controle 

Capital e despesas 

necessárias 

Potencial diluição de ganhos 

Troca de ativos Uso limitado do caixa 

Sem diluição de ganhos 

Limitação de responsabilidades 

fiscais caso a base na troca dos 

ativos permaneça inalterada 

Encontrar parceiros 

Chegar a um acordo sobre quais 

ativos devem ser trocados 

Quadro 2 – Implementação da estratégia 

Fonte – adaptado de DePamphilis (2003) 

Como as parcerias podem resultar em processos de F&A e a fim de mais 

especificamente situar o contexto destas decisões é apresentado, a seguir, um panorama 

teórico acerca de arranjos cooperativos.  

 

2.2.1.1 A estrutura dos arranjos cooperativos 

Williamson (1991b) afirma que as diferenças estruturais distintas entre mercados e 

hierarquias, em intensidade de incentivos, controle administrativo e regimes de contratos 
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legais serão responsáveis pela capacidade da firma adaptar-se entre a atuação autônoma e a 

atuação cooperativa.  

O ponto focal é identificar em que atributos as estruturas de governança diferem 

também considerando as adaptações em autonomia e tipos de cooperação. É desta maneira 

que são incluídos os modelos híbridos de governança, como contratos de longa duração, 

franchising, joint ventures, entre mercados e hierarquias (WILLIAMSON, 1991a). 

O autor argumenta que as aquisições no mercado têm vantagem sobre a organização 

interna quando a condição da especificidade do ativo é insignificante, uma vez que o mercado 

teria atrativos especiais que estimulariam a adaptação da firma de forma autônoma, e cada 

parte de uma transação não específica poderia mudar para outra transação com baixo custo. Já 

a hierarquia seria favorecida caso a especificidade dos ativos seja grande, uma vez que o alto 

poder dos incentivos de mercado não são bem adaptáveis quando comparados com a 

propriedade unificada, e no uso da ordem com o propósito de harmonizar as relações de troca 

quando as necessidades de adaptação bilateral são crescentes. Por sua vez, estruturas híbridas 

são mais adequadas para o gerenciamento de transações com um grau intermediário de 

especificidade dos ativos, intensidade intermediária de incentivos e quando a combinação 

entre adaptação e coordenação apresenta uma melhor relação de custo nesta circunstância 

(WILLIAMSON, 1991a). 

Clarke-Hill, Li e Caves (2003) argumentam que para que as firmas possam fazer 

frente à economia global, precisam possuir múltiplas fontes de vantagem que podem ser 

obtidas com a construção de relacionamentos colaborativos que complementem alguma 

competência ou recurso. Um ponto ressaltado por Jorde e Teece (1989) se refere à redução da 

apropriação de custos, que podem ser compartilhados, e da duplicação de esforços para a 

realização das mesmas atividades por firmas diferentes. 

Barney (2002) diferencia as formas como as empresas se unem para o alcance de um 

objetivo em comum, distinguindo as estratégias entre colusivas e alianças estratégicas. No 

primeiro caso, firmas da mesma indústria buscam reduzir a competitividade por meio de 

colusões explícitas, negociações diretas sobre produção e preço, ou tácitas, tomando decisões 

sobre produção e preço a partir da observação de firmas rivais. Dussauge e Garrette (1999) 

alegam que estes acordos, com caráter de conspiração, são defensivos e objetivam evitar as 

ameaças da competição. 

Fudenberg e Tirole (1989), por sua vez, afirmam que a colusão tácita é uma estratégia 

não-cooperativa, pois acontece pela observação, e explicam que sob certas condições a 

repetição dos movimentos competitivos pode permitir que a cooperação seja o equilíbrio entre 
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as ações das firmas. 

No caso das alianças, Dussauge e Garrette (1999) afirmam que estes acordos têm o 

objetivo de desenvolver e fortalecer a posição competitiva das firmas envolvidas e Barney 

(2002) complementa ao dizer que são várias firmas que cooperam sem foco na redução da 

competição, não são necessariamente da mesma indústria, acordos que tanto podem ocorrer 

no nível do negócio como da corporação. 

Bowman (2003) esclarece que as alianças são meios para obtenção de ativos sem a 

posse dos mesmos e que podem ser vistas como a conjunção e combinação de ativos 

complementares, de modo que permitem que um ativo utilizado para ingresso por uma firma 

possa atuar como um ativo estratégico na aliança. 

Dussauge e Garrette (1999) alertam para as consequências negativas das colusões, ou 

conluios, ao consumidor porque as firmas não competirão fortemente com base em preços. 

Também as firmas se prejudicariam por falta de competitividade, condição que tenderia a 

reduzir a qualidade de produtos e serviços. 

Jorde e Teece (1989) estabelecem que uma nova motivação deve ser direcionada para 

o entendimento do papel da cooperação e da competição no cenário de negócios. 

Argumentam que a visão neoclássica de competição perfeita abrange a noção de que a 

competição direciona a alocação de recursos para resultados eficientes, que o poder de 

mercado distorce resultados e cria ineficiências e que arma competitiva mais forte é o preço. 

Neste caso, a cooperação estaria restrita à coordenação de preços. 

Os autores criticam esta visão ortodoxa tomando por base uma nova abordagem que 

leva em conta o fato da organização econômica precisar coordenar a atividade econômica e 

investimentos, o que amplia o escopo das relações da empresa apesar de sua independência 

como entidade. É desta forma que a atividade cooperativa auxiliaria as firmas a superarem 

problemas de apropriação tecnológica, pois que compartilhariam os custos de pesquisa, 

desenvolvimento e manufatura, ou seja, provisionaria as firmas com informações sobre 

decisões de investimentos que se complementariam, condição que pode gerar uma estrutura 

industrial fragmentada, tanto vertical como horizontalmente.  

É com base na intensidade de trocas e equivalências entre as firmas que delineiam uma 

proposta que sintetiza a natureza dos arranjos entre as firmas, contudo restringindo a visão de 

cooperação apenas à aliança estratégica uma vez que as outras três propostas: troca, fusão e 

cartel têm características diferenciadas em relação à sua natureza e objetivos. 
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Roos e Lorange (1996) estabelecem uma escala crescente de integração e 

interdependência entre as firmas, conforme Figura 2, que situa os acordos cooperativos e 

posiciona as F&A no mais alto grau de interdependência. 

 
Figura 2 - Grau de interdependência entre as firmas 

Fonte: adaptado de Roos e Lorange, 1996, p.16 

 

Os autores também estabelecem uma escala contínua que possui em uma das 

extremidades o conceito de mercado livre e de outro a internalização completa, de acordo com 

o grau de integração vertical praticado pela firma, conforme a Figura 3. 

 

HIERARQUIA

Grande

MERCADO

Nenhum

Fusões e

Aquisições

Participação

Societária

Joint

Ventures

Empreendimento

Cooperativo

Formal

Empreendimento

Cooperativo

Informal

GRAU DE INTEGRAÇÃO VERTICAL
 

Figura 3 – Escala do grau de integração vertical em acordos cooperativos 

Fonte: adaptado de Roos e Lorange (1996, p.15) 

 

Doz e Hamel (1998) abordam a idéia de institucionalização de contratos para 

discutirem se uma aliança pode ser especificada como um conjunto de contratos ou como uma 

instituição separada, a exemplo de joint ventures e argumentam que existem três 

contingências que influenciarão a institucionalização: 

1. A integração de tarefas: relacionada à integração de processos e não só à 

coordenação; exige forte interação entre as partes, mais facilmente obtida por uma 

entidade independente; 

2. A ação conjunta diante da incerteza: a depender do grau de incerteza sobre a 

origem e valor de tendências futuras, mais complexa se torna a administração de 

contratos, dificultando a atuação de alianças com relação a incertezas a longo 

prazo; demandam mais igualdade nos acordos e um plano de compartilhamento de 

lucros para a obtenção de contribuições e benefícios viáveis; 

3. A urgência na tomada de decisões: quanto maior, maior a necessidade da 

Fusão e aquisição 

Participação acionária 

Joint venture 

Empreendimento cooperativo formal 

Empreendimento cooperativo informal 

Interdependência alta 

Interdependência baixa 
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institucionalização; demanda uma gestão autônoma que decida sem necessidade 

de reportar-se às empresas coligadas. 

Seguindo este raciocínio, a institucionalização mais se deverá a contingências 

elevadas. Os autores ainda consideram a confiança como um elemento influente porque 

permite mais informalidade na ação conjunta quanto à incerteza. 

Dussauge e Garrette (1999) afirmam que o grau de independência determinará a 

profundidade do acordo, também considerando o potencial de reversibilidade das escolhas, 

além da reciprocidade e uma relação mais igualitária ou balanceada entre as firmas. 

Contractor e Lorange (2002) definem todo arranjo cooperativo como aliança e 

propõem um espectro de arranjos, desenvolvido segundo a complexidade da relação, 

conforme, demonstrado na Figura 4: 

 

Figura 4 – Espectro dos arranjos cooperativos 

Fonte: adaptado de Contractor e Lorange (2002) 

 

Da união das abordagens destes autores é possível a proposta do framework, 

apresentado na Figura 5:  
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Figura 5 – Framework dos fundamentos e abrangência dos acordos cooperativos 

Fonte: a autora, a partir de Roos e Lorange (1996), Doz e Hamel (1998), Dussauge e Garrette (1999), Contractor 

e Lorange (2002) 

 

Contractor e Lorange (2002) ainda argumentam que firmas com melhor compreensão 

quanto à necessidade de acordos serão mais bem sucedidas na formação e sustentação de 

relacionamentos cooperativos pois estão aptas a articularem suas intenções e a agirem de 

forma coerente com elas. 

Assim sendo, a ação conjunta pode propiciar uma posição mais forte no mercado, 

embora possa haver problemas de interação e interdependência, porque as firmas são 

independentes em seus negócios e suas ações afetam outras firmas (DAI; KAUFFMAN, 

2003). 

Clarke-Hill, Li e Cavies (2003), comentando o paradoxo entre competição e 

cooperação, argumentam que as firmas atuam em um processo de dualidade porque precisam 

balancear sua conduta com base em instabilidade ou estabilidade, coletividade ou 

individualidade, o que requer sua habilidade na gestão de posturas conflitantes. Do ponto de 

vista concorrencial, o comportamento é antagônico, caracterizado por barganha, movimentos 

calculados e uso de poder. Quando falam em cooperação, o comportamento é de confiança, 

comprometimento, reciprocidade e coordenação para o alcance conjunto de objetivos.  

Clarke-Hill, Li e Cavies (2003) afirmam que a firma muda de posição de acordo com o 

contexto e pode participar de relações colaborativas que, de forma paradoxal, tanto podem 
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contribuir para redução dos custos de transação como estabelecer redes monopolizadas, 

reduzindo o bem-estar econômico da sociedade e do comprador. Afirmam, ainda, que não 

cabe à firma escolher entre a cooperação ou competição, mas administrar a tensão entre as 

duas situações. Os autores sugerem interações entre competição e cooperação, para 

predizerem o resultado de alianças, que podem ser melhor compreendidas na Figura 6. 

 

Competição

Cooperação

Alta

Baixa
Se a aliança for bem sucedida

ao longo do tempo, haverá

a pressão pela fusão

Alta Baixa

A tensão é mantida sob controle,

contudo as firmas buscam

aprender rapidamente uma com

a outra, com receio do parceiro

mudar de posição

A aliança não está nas prioridades

e terá resultados limitados

Alto risco de apropriação de

habilidades e conhecimento por

uma das partes

 

Figura 6 – Interações entre competição e cooperação e impactos nos resultados das alianças 

Fonte: a autora, com base em Clarke-Hill, Li e Cavies (2003) 

 

Porter (1989) defende que a competição é dinâmica e pontua que aquisições e alianças 

são para firmas que valorizam a estabilidade, e que, sendo complacentes, perderão das firmas 

que vêm de um ambiente mais dinâmico, ou seja, mais competitivo. 

Todas estas considerações sinalizam que as diferentes formas de combinação 

exercerão influências distintas quando se aborda a formação de estratégias nos níveis da 

firma, grupos ou setor, notadamente por conta de interesses individuais ou coletivos dentro de 

uma determinada indústria, muitas vezes sob intervenções e interesses governamentais. 

Esta abordagem prévia buscou posicionar a atuação conjunta de empresas no contexto 

de cooperação e competição, bem como da intensidade da institucionalização de acordos e 

seguirá, mais especificamente, tratando das F&A, já apontadas como o limite da 

institucionalização e direcionamento à hierarquia. 

 

2.2.1.2 Fazer, comprar ou aliar-se 

 

Ansoff (1977) sugere que as decisões entre adquirir ou desenvolver recursos 

internamente são influenciadas pelo custo de instalação e pela oportunidade de ingresso, 
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devendo, segundo o autor, ser observada a sinergia potencial que tal operação gera para que se 

possa avaliar possíveis vantagens e desvantagens das distintas formas para combinação e/ou 

crescimento das firmas, conforme Quadro 3. 

 

Sinergia Método mais 

aconselhável 

Vetores de crescimento 

aplicáveis para diversificação 
Exceções 

Inicial Operacional 

Grande Pequena Desenvolvimento 

interno 

Desenvolvimento de mercados, 

desenvolvimento de produtos; 

diversificação horizontal e 

vertical com tecnologia 

semelhante 

1. Entrada oportuna é 

essencial 

2. Aquisição de 

administração 

competente 

3. Aquisição de 

potencialidades 

necessárias 

4. Aquisição de 

produtos a baixo custo 

5. Parcelas de 

mercados estáveis; não 

há espaço para novas 

empresas 

Grande 

 

Pequena 

Pequena 

 

Grande 

Desenvolvimento 

interno 

 

Combinação entre 

aquisição e 

desenvolvimento 

interno 

Diversificação horizontal ou 

vertical com tecnologia diferente 

 

 

 

Diversificação concêntrica 

Pequena Pequena Aquisição 1.Entrada oportuna não 

é importante 

2.Procura incipiente 

3.Não há empresas 

competentes 

disponíveis 

4.Altos índices 

preço/lucro 

Nula Nula Aquisição Formação de conglomerados 

Quadro 3 - Desenvolvimento interno versus aquisição 

Fonte - Ansoff (1977, p.166) 

 

É importante ressaltar que o conceito de sinergia implica na exploração de vínculos 

entre diferentes negócios, mercados e atividades. Estes vínculos são diretamente relacionados 

aos recursos e capacidades que podem ser compartilhados e podem gerar sinergia em razão de 

indivisibilidades relacionadas ao menor valor do custo marginal para desenvolvimento de 

dado recurso, para ser utilizado em aplicações adicionais, em relação ao custo marginal de seu 

uso inicial, o que se configuraria como a economia de escopo. Assim sendo, a sinergia 

potencial é diretamente relacionada à visão de recursos, cuja abordagem para a estratégia 

corporativa se situará em recursos e capacidades que podem ser disseminados além dos 

limites da indústria. (GRANT, 2002). 

Brouthers e Brouthers (2000) afirmam que para uma firma decidir entre a aquisição ou 

abertura de uma nova empresa observará os aspectos institucionais, culturais e relacionados 

aos custos de transação envolvidos no processo, que precisam ser avaliados simultaneamente 

para um completo entendimento das razões para divesificação.  
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Anand e Delios (2002) argumentam que a empresa ainda teria dois interesses 

relacionados a esta decisão: não só explorar as capacidades existentes, mas aumentá-las, por 

meio da busca de ativos complementares, ação esta também denominada internalização 

reversa. 

Segundo os autores, a perspectiva relacionada às capacidades relativas ao downstream 

(propaganda, marca, vendas e distribuição) é pouco explorada face às capacidades relativas ao 

upstream (P&D). De qualquer modo, a firma, tendo em vista a dificuldade para desenvolver 

internamente novas capacidades ou recursos, poderia lançar mão da busca externa ou, 

conforme Wernerfelt (1984), buscá-los no mercado de fatores, condição dificultada pela 

assimetria da informação, oportunismo e maior custo dada a especificidade e complexidade 

dos recursos da firma (WILLIAMSON, 1991). 

É por esta razão que Anand e Delios (2002), então, diferenciam as firmas entre as que 

buscam ativos e as que buscam melhor aproveitamento dos ativos existentes. 

Brouthers e Brouthers (2000) esclarecem que o contexto institucional, que também 

vislumbra o desenvolvimento de capacidades e considera os ativos tangíveis e intangíveis da 

firma, influenciará o potencial de investimento das firmas, de forma que a preferência pela 

diversificação, por meio da criação de um novo negócio, estaria atrelada à menor necessidade 

de investimento, ou menor uso de recursos. Identificam, em um estudo realizado com 

empresas japonesas, que quanto maior for a intensidade de tecnologia (percentual de vendas 

direcionado a P&D) maior a propensão para a empresa abrir um novo negócio. Primeiro 

porque as vantagens específicas da firma não seriam disseminadas e, segundo, por ser mais 

simples implantar as tecnologias em um novo empreendimento, ao invés de impô-la às 

pessoas de um negócio existente. Este contexto ainda contempla a experiência multinacional 

da firma: quanto maior, maior a propensão para a abertura de firmas. 

Anand e Delios (2002) relacionam a questão da intensidade da tecnologia ao upstream 

e reiteram a posição de Brouthers e Brouthers (2000) na determinação da hipótese de que 

empresas com mais intensidade tecnológica no país de origem tenderão a abrir novos 

negócios, aspecto que é um determinante significativo para a escolha da forma de ingresso. 

Brouthers e Brouthers (2000) comprovam a significância desta e das demais 

premissas, de acordo com os seguintes resultados: tamanho relativo, relacionando-se 

negativamente; intensidade tecnológica e experiência multinacional, ambas com 

relacionamento positivo com a variável dependente abertura de novo empreendimento 

(capturada por uma variável dummy: 1 para abertura e 0 para aquisição). 
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O ponto de vista cultural diz respeito ao potencial de lucratividade e/ou os riscos 

associados à entrada em um mercado específico e que se relacionariam ao modo de ingresso 

definido pela capacidade de crescimento e aos custos de oportunidade envolvidos. Outro 

ponto concerne à distância cultural, que influenciaria a eficiência gerencial no uso de 

vantagens específicas em um dado local. Assim, quanto menos diferenças culturais existirem, 

menor o risco e maior a propensão à abertura de uma nova empresa. Nestes casos, o 

crescimento de mercado é positiva e significantemente relacionado com a abertura de um 

novo negócio, ao contrário de distância cultural que não apresenta significância 

(BROUTHERS; BROUTHERS, 2000). 

Os autores ainda identificam que os custos de transação seriam menores nas firmas 

criadas em decorrência do processo de diversificação pois, não haveria e necessidade de 

retreinamento de pessoas ou esforços para incutir uma nova filosofia nos gestores atuais. Por 

outro lado, alegam que poderia haver a preferência pela aquisição, quando as empresas são 

diversificadas, como reflexo da posse de um sistema de controle de gerenciamento que provê 

eficiência organizacional o que, neste caso, geraria a redução dos custos incrementais com as 

transações decorrentes de fusões (BROUTHERS; BROUTHERS, 2000). 

O grau com que determinada cultura evita a incerteza também é fator de influência 

para a decisão do modo de ingresso já que as pessoas (gestores e funcionários) tenderiam a ser 

mais resistentes a novos métodos, o que favoreceria a opção mais pela abertura de uma firma 

do que pela aquisição. Além disto, a possibilidade de a firma encontrar e se apropriar de 

eventuais sinergias, principalmente em mercados cujos produtos sejam relacionados, torna a 

opção pela abertura de uma firma melhor condição, pela possibilidade da transferência de 

conhecimento ou tecnologia específicos (BROUTHERS; BROUTHERS, 2000). 

Todos estes aspectos relacionados à cultura são significantemente relacionados ao 

modo de diversificação, sendo que relacionamento de produtos e grau de diversificação da 

empresa são negativamente relacionados e evitar a incerteza é positivamente relacionado ao 

modo de diversificar por meio da abertura de um novo empreendimento (BROUTHERS; 

BROUTHERS, 2000). 

Embora Anand e Delios (2002) tenham verificado o upstream como motivo para a 

diversificação, seu trabalho se concentra no downstream quando discutem as capacidades em 

marketing da empresa, especificamente relacionadas à marca (quanto maior a necessidade de 

propaganda no país destino, maior a probabilidade de uma aquisição) e força de vendas 

(quanto mais intensivamente a força de vendas for usada no país destino, maior a propensão 

para uma aquisição). 
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Nos dois casos, o grau de interação entre a firma e seus consumidores locais faz com 

que tais capacidades sejam pouco transferíveis de um local (origem) a outro (destino). 

Comparada à força de vendas, a marca é mais intangível e teria uma fraca influência na 

decisão pela aquisição. Contudo, tenderia a motivar a aquisição apenas em setores em que as 

empresas estrangeiras estão fazendo investimentos para explorar vantagens em tecnologia.  

Geyskens et al. (2006) citam que a teoria dos custos de transação tem dimensões que 

influenciariam a decisão pela compra ou abertura de firmas: ativos específicos; incerteza 

(comportamental, tecnológica e intensidade) e frequência da transação. 

Esclarecem que a especificidade dos ativos é o determinante crítico da escolha entre 

mercados e hierarquias, uma vez que são ativos de difícil transmissão de uma transação para 

outra e a forma de salvaguardá-los estaria associada à integração vertical, ou governança 

hierárquica.  

Os autores ponderam ainda que a incerteza se relaciona à pouca capacidade preditiva 

em relação à identificação de contingências ex ante a um contrato e ex post em relação ao 

desempenho e é fator componente vital quando a firma possui ativos específicos para 

determinarem o melhor mecanismo de governança: a posse de ativos específicos na presença 

de incerteza requereria a governança hierárquica, ao passo que no mesmo ambiente o fato da 

empresa não ter ativos específicos a direcionaria para o mercado.  

Os autores também incluem a governança relacional (aliança) como um componente a 

ser analisado já que a atuação colaborativa entre as empresas ofereceria uma salvaguarda, o 

que corrobora a abordagem de Dyer (1996), pois o valor futuro da relação justifica a não ação 

com oportunismo, o que se tornaria uma alternativa à hierarquia. 

Identificam que a abordagem da teoria dos custos de transação pode ser usada para a 

governança relacional; que não há uma prevalência da especificidade dos ativos sobre a 

incerteza como direcionadores da escolha da governança; que mediante a existência de 

especificidade do ativo, incerteza no volume e comportamental há o predomínio da 

governança hierárquica (integração vertical) e diante da incerteza tecnológica prevalecerá a 

governança de mercado. Sugerem que, a fim de que a empresa não fique confinada aos efeitos 

negativos das incertezas na governança relacional, busque manter a flexibilidade usando as 

alianças como uma alternativa em seu portfólio de opções. 

Villalonga e McGaham (2005) abordam a escolha das empresas entre adquirir, aliar-se 

ou desinvestir, situando as aquisições como a maior integração em um continuum e o 

desinvestimento como a menor integração. As alianças e joint ventures aparecem no meio na 

condição que dá à firma a opção de comprar ou desinvestir. 
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Villalonga e McGaham (2005) desenvolveram um estudo tomando por base três 

perspectivas para analisar o predomínio de alianças, aquisições ou desinvestimentos: 

a) Perspectiva transacional: desinvestimentos e aquisições representam reações a 

mudanças nos custos de transação criados por ativos especializados; 

b) Perspectiva da firma: desinvestimentos e alianças são formas alternativas para 

reduzir os limites da empresa, como aquisições e alianças são alternativas para 

expandi-los e 

c) Para díades: os desinvestimentos são o caminho para alocar o controle dos 

recursos entre as partes. 

Concluem a) que os recursos tecnológicos são associados à escolha de alianças ao 

desinvestimento ou a aquisições; b) que os recursos da firma-alvo ou parceira são associados 

com a escolha da empresa principal para aquisições ao invés de alianças; c) que os recursos 

em marketing não interferem na escolha dos limites da firma principal e da firma-

alvo/parceira ou a favor da escolha de desinvestimentos sobre alianças e d) que a propriedade 

fracionada da firma é associada com menos escolhas por aquisições. 

 

2.2.2 Conceitos e evolução de fusões e aquisições 

 

As discussões até aqui indicam que vários elementos concorrem de forma favorável ou 

não para a atuação conjunta de empresas. Este item tratará dos elementos fundamentais para a 

adoção e desenvolvimento das estruturas objeto do estudo discorrendo sobre as características 

e elementos motivadores, para culminar na discussão destas operações focalizando poder de 

mercado ou eficiência e aplicadas à indústria financeira. 

Preliminarmente cabe a distinção entre fusões e aquisições, conforme a Lei das S.A. – 

Lei Nº 6.404, de 1976, art. 228; Código Civil – Lei Nº 10.406, de 2002, art. 1.119 

Fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma 

sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Com a fusão 

desaparecem todas as sociedades anteriores para dar lugar a uma só, na qual todas 

elas se fundem, extinguindo-se todas as pessoas jurídicas existentes, surgindo outra 

em seu lugar. Já aquisição é a operação pela qual uma ou mais sociedades são 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. 

Entretanto, dada a forma indistinta com que algumas obras tratam as operações, para 

efeito deste trabalho poderá haver o intercâmbio entre fusão, aquisição ou F&A como 

sinônimo das operações.  
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De um modo geral as fusões podem ser vistas apenas como uma estratégia para a 

organização gerenciar as contingências em mercados e recursos em um contexto de incerteza,  

de modo que possam alterar a interdependência organizacional controlando o contexto de 

controle dos recursos (PFEFFER, 1972; GALBRAITH; STILES, 1984). Pfeffer (1972) 

argumenta que as firmas buscam crescer para lidar com o ambiente, ou com sua dependência 

em relação e, diante disto, precisam definir como crescer, se internamente ou por meio de 

fusões, além de lidarem com a questão relacionadas às áreas para onde deve expandir. São 

formas para lidarem com as interdependências do ambiente. Pfeffer e Salancik (2003) 

esclarecem que a gestão desta interdependência inclui adaptação e evitação, cooperação por 

meio de joint ventures (adição de recursos para desenvolvimento com a manutenção da 

autonomia, conforme Pfeffer, 1972), cooptação pela ação de vincular o corpo diretivo 

(interlock) e ações sociais e legais.  

O intuito é gerenciar o ambiente para reduzir a incerteza e tornar as empresas mais 

munificientes de forma que é razoável considerar que a firma usará a força e poder 

desenvolvido em um ambiente para obter melhores condições em outro (PFEFFER, 1972). 

No decorrer da história, as fusões estiveram relacionadas com as características 

econômicas e culturais de sua época e localização movidas por forças de mudanças 

relacionadas a: a) mudança tecnológica; b) globalização e livre comércio; c) 

desregulamentações; d) economias de escala, escopo, complementaridade e necessidade de 

adequação tecnológica; e) mudanças na organização da indústria; f) empreendedorismo e g) 

elevação do preço dos estoques, taxas não atrativas e forte crescimento econômico (WESTON 

et al., 2001). 

Desta forma, alguns elementos relacionados definem o perfil de fusões, quais sejam:  

a) em fusões horizontais estão relacionadas empresas que operam e competem na 

mesma atividade, condição que nem sempre beneficia pequenas empresas com 

economias de escala. São regulamentadas pelo governo a fim de que seja coibida a 

colusão dos membros de um mercado para obtenção de lucros auferidos pela 

formação de um monopólio, resultando em práticas que afetam negativamente a 

competição (WESTON et al., 2001).  

Estas fusões predominaram no momento das maiores mudanças na 

infraestrutura econômica e de tecnologia de produção. Entre os anos de 1895 a 

1904 houve a finalização do sistema ferroviário transcontinental americano, a 

eletricidade e um incremento no uso do carvão. Diante deste contexto, as empresas 

buscavam economias de escala e, em sua maioria, estabelecerem posição de 
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monopólio, bem sucedidas pela astúcia gerencial, rápido desenvolvimento das 

habilidades gerenciais e da tecnologia, desenvolvimento de novos produtos, 

promoção de marcas e exploração comercial da pesquisa. Falhas estariam 

relacionadas à falta de esforços para obtenção de economias de escala via 

modernização, aumento dos custos, falta de flexibilidade em função do tamanho e 

gestão inadequada; 

b) nas fusões verticais unem-se empresas que estão em diferentes estágios da 

operação, interessadas, por exemplo, em reduzir custos relacionados à pesquisa de 

preços, contratação, propaganda, transportes e planejamento de estoques. Os fatores 

motivacionais que nortearam a onda deste tipo de fusões entre 1922 e 1929, eram a 

ênfase por desenvolvimento em transporte, comunicação e comercialização. Em sua 

maior parte buscavam extensões de produtos e de mercado (WESTON et al., 2001);  

c) os conglomerados são formados por empresas e se subdividem em três categorias: 

fusões para extensão de produtos (concêntricas) e extensão de mercados 

geográficos, entre empresas atuantes na mesma atividade e o conglomerado puro, 

que envolve empresas de áreas de negócios distintas. Estes conglomerados resultam 

em quatro categorias: 1) companhias de investimento, como fundos mútuos; 2) 

conglomerados financeiros; 3) conglomerados gerenciais e 4) companhias 

concêntricas (diversificação em áreas relacionadas às competências essenciais) 

(WESTON et al., 2001). 

Galbraith e Stiles (1984) ainda citam outros dois tipos, tomando como base a 

classificação da Federal Trade Comission (FTC) que faz a diferenciação com base na relação 

estratégica primária entre a adquirente e a adquirida: a) extensão de produto: firmas 

funcionalmente relacionadas por produtos, mas não competindo em mercados, o que 

caracteriza a sinergia tecnológica e b) extensão de mercado: as firmas vendem os mesmos 

produtos, ou similares, em diferentes áreas geográficas. 

Nos anos 60 os conglomerados emergiram com o perfil de diversificação para evitar a 

instabilidade de lucros e vendas, desenvolvimento adverso no crescimento, condições 

competitivas adversas, obsolescência tecnológica e incertezas inerentes às indústrias 

(WESTON et al., 2001). 

A década de 80 foi caracterizada por um momento mais voltado à negociação, em que 

as empresas desinvestiram e os conglomerados se voltaram para a busca de suas competências 

essenciais. O desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao transporte e comunicação, além 

de fatores relacionados à desregulamentação, globalização, ambiente econômico, novos 
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métodos de pagamento, compras compartilhadas e stock options, fundamentaram o 

surgimento de fusões estratégicas a partir dos anos 90 (WESTON et al., 2001). 

Do ponto de vista legal, as fusões são regidas por estatuto cujos principais elementos 

são a definição do percentual de votos para transações, quem é autorizado a votar, como os 

votos serão contados, etc. Outro aspecto relaciona-se ao risco de arbitragem na atividade, ou a 

aquisição em um mercado para imediata venda em outro a um preço maior (WESTON et al.,  

2001).  

Larsson e Finkelstein (1999) argumentam que o entendimento das fusões e aquisições 

como um fenômeno complexo fica dificultado em função das diferentes visões parciais com 

que o tema é tratado, que englobam perspectivas teóricas relacionadas à economia, finanças e 

especialmente, estratégia, teoria organizacional e gestão de recursos humanos, conforme 

Quadro 4.  

Teoria Perspectiva Autores citados 

Gestão estratégica Método de diversificação focalizando 

os motivos para diferentes tipos de 

combinação e os efeitos no 

desempenho. 

Combinação: Ansoff et al., 1971; 

Salter e Weinhold, 1981; Barney, 

1990 

Efeitos: Lubatkin, 1987; Seth, 1990; 

Shelton, 1988; Singh e 

Montgomery, 1987 

Economia Economias de escala e poder de 

mercado. Desempenho avaliado por 

medidas contábeis 

Goldberg, 1983; Ravenscraft e 

Scherer, 1987; Steiner, 1975 

Finanças Desempenho das aquisições com base 

no valor de ações de mercado 

Jarrell et al.., 1988; Jensen e 

Ruback, 1983; Weston e Chung, 

1983 

Teoria organizacional 

 

Processo de integração pós-

combinação; choque de culturas e 

resolução de conflitos 

Integração: Haspeslagh e Jemison, 

1991; Pablo, 1984 

Choque cultural: Buono et al.., 

1985; Nahavandi e Malekzadeh, 

1988 

Resolução de conflito: Alarik e 

Edström, 1983; Blake e Mouton, 

1985; Mirvis, 1985 

Gestão de Recursos Humanos Aspectos psicológicos, importância da 

comunicação e como F&A afetam 

carreiras 

Psicológicos: Astrachan, 1990; 

Levinson, 1970; Marks, 1983 

Comunicação: Schweiger e DeNisi, 

1991; Sinetar, 1981 

Carreiras: Hambrick e Cannella, 

1993; Hirsh, 1987; Walsh, 1989 

Quadro 4 – Teorias de fusões e aquisições 

Fonte: a autora, com base em Larsson e Finkelstein (1999) 

 

Larsson e Finkelstein (1999) argumentam que haveria benefícios mútuos com a 

utilização de abordagens integrativas embora o fato de que alguns estudos já realizados terem 

apresentado resultados conflitantes. Assim, propõem um modelo que une a combinação, 

integração, emprego e desempenho em um modelo que vê o desempenho das F&A 
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(conceituada como realização de sinergia) como uma função da combinação potencial entre as 

firmas para a criação de valor, integração organizacional e a resistência dos empregados. 

Os autores argumentam que diferenças nas estratégias podem criar oportunidades para 

complementaridades pela combinação de diferentes operações que elevam a posição 

competitiva da entidade resultante e que os benefícios potenciais pelo compartilhamento de 

recursos aumentam o sucesso da aquisição em termos de sinergias específicas realizadas de 

fato. Concluem que não só a economia por similaridades, mas a economia pelo ajuste, dada a 

complementaridade das operações, são elementos que fazem a aquisição funcionar.  

Acrescentam que a similaridade tende a ser um importante fator preditivo para a 

resistência dos empregados mais do que a complementaridade de modo que esta segunda pode 

ser uma abordagem mais efetiva para a realização de sinergias, sugerindo que esta é uma 

fonte de criação de valor em F&A, de certa forma menosprezada. Do ponto de vista da gestão, 

afirmam que a similaridade no estilo gerencial reduz a resistência, mesmo quando tem pouco 

efeito sobre a integração. É um elemento importante uma vez que estas similaridades podem 

ter um forte efeito sobre a realização de sinergias, por meio da amenização das diferenças 

culturais, mais do que por facilitar a interação e coordenação entre os grupos gerenciados. 

Em relação ao tamanho, determinam que a combinação potencial será maior quando a 

firma-alvo for maior do que a adquirente, condição para a qual sugerem que as grandes 

aquisições ocorrem de forma melhor por causa da grande sinergia potencial que apresentam e 

não porque os gestores prestam mais atenção ao processo de integração quando as firmas-alvo 

são grandes.  

 

2.2.3 Características e motivações 

 

O processo de F&A pode ocorrer como um friendly takeover ou um hostile takeover. 

No caso amigável, as negociações são caracterizadas pela barganha, que permanece sigilosa 

até o acordo de compra e venda ser assinado. No caso hostil é feita uma oferta não solicitada 

por uma potencial adquirente que, em geral, encontra a resistência da gestão da firma-alvo, 

transações normalmente reveladas pela imprensa. Nesta situação algumas medidas de defesa 

antes e pós-oferta podem ser tomadas de acordo com o grau de agressividade na condução da 

mesma (DEPAMPHILIS, 2003). Brealey, Myers e Allen (2008) mencionam que a oferta 

pública de aquisição (OPA) feita diretamente aos acionistas é uma alternativa ao que 
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denominam guerra por procuração, em que a adquirente busca o apoio de acionistas para que 

possa votar em seu nome, o que constitui uma procuração. 

DePamphilis (2003) comenta que a hipótese dos interesses dos shareholders sugere 

que a resistência a uma tomada hostil ocorrerá em vista do interesse em aumentar a oferta, que 

a hipótese da resistência gerencial (management entrenchment) sugere que os gestores da 

firma-alvo resistirão para evitar a tomada e que, embora evidências empíricas revelem ambas 

situações, a mais provável é a de tentativa de elevação da oferta. 

O autor ainda esclarece que a propriedade dos ativos ou ações e as responsabilidades 

associadas acontecerão de forma variada, embora sejam as mais comuns a aquisição de ativos, 

a compra de ações, a combinação de adquirente e alvo com o encerramento de uma das firmas 

(statutory merger) e transações de ações por ações e de ações por ativos 

Além do crescimento, Clemente e Greenspan (1998) citam como alternativas para a 

decisão pelas F&A: o aumento do market share, o ingresso em novos mercados ou acesso a 

novos canais de distribuição, ampliação do portfólio de produtos, geração de inovações e 

descobertas relacionadas à redução de prazos e custos de produto, elevação da qualidade, 

redução da quantidade de competidores e fortalecimento de reputação e imagem. 

No sentido neoclássico, as estratégias de fusões se concentram primariamente nos 

fatores do lado da demanda, como o crescimento e a lucratividade potencial das empresas 

parceiras em suas indústrias, o que os autores alegam, seguindo a perspectiva econômica, se 

tratar da ideia do uso de fusões para a formação de um poder de conglomerado 

(GALBRAITH; STILES, 1984). Por outro lado, e já seguindo a perspectiva estratégica das 

F&A, os autores argumentam que os ganhos de sinergia obtidos com as estratégias de 

especialização direcionam para modelos de F&A, que buscam o comportamento de diluição 

de riscos, e estabelecem uma semelhança com a avalição de risco e retorno dos mercados de 

ações, explicando que ainda que haja uma redução do número de firmas com as fusões, para 

redução de competidores paralelos, sempre haverá o contrabalanço pelo aumento do risco 

relacionado ao aumento de mercado (GALBRAITH; STILES, 1984). Os autores ainda 

relatam que há evidências de que há uma relação entre a estratégia de fusões e o poder 

relativo entre compradores e vendedores, de modo que se confirma a idéia da gestão do 

mercado e interdependência de recursos por meio de fusões e não apenas para extensão das 

fronteiras da firma. 

Em termos de ganhos, para melhor estabelecer a relação entre risco e retorno, Brealey, 

Myers e Allen (2008) esclarecem que, diante do interesse de investidores em obter um retorno 

adicional para assumirem riscos e da impossibilidade de que os riscos sejam eliminados com a 
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diversificação, é necessário que sejam realizadas estimativas do custo do capital para 

composição da melhor carteira eficiente (composta por ações de mais alto valor esperado para 

um desvio padrão especificado). O modelo mais comumente utilizado para tal avaliação é o 

CAPM (modelo de avaliação de ativos de capital) que permite esta avaliação por meio da 

mensuração do beta, que medirá a influência de uma ação para o risco da carteira, e que será o 

parâmetro para o prêmio de risco requerido pelos investidores, o retorno adicional 

mencionado anteriormente. Gaughan (2002) acrescenta que o beta é a medida do risco 

sistemático ou não diversificável.  

Brealey, Myers e Allen (2008) acrescentam que a propensão de ganhos mais se dará 

para a adquirida, primeiro porque as adquirentes tendem a ser maiores, o que faz com que os 

benefícios da aquisição não apareçam claramente no preço das ações e depois porque existe 

uma concorrência entre potenciais compradores que tende a elevar o preço condição que ainda 

pode ser acentuada com movimentos da firma-alvo em termos de contra-ataques financeiros e 

legais. 

Clemente e Greenspan (1998) argumentam que a avaliação de empresas-alvo está 

fundamentada: a) na compatibilidade estratégica (strategic fit) (complementaridade de 

competências e capacidades) e b) na vantagem estratégica (sinergia pré-existente relacionadas 

a aumento de receitas, redução de custos e despesas, benefícios fiscais e redução dos custos de 

capital).  

Pfeffer (1972) identifica três tipos de fusão: 1) para reduzir a interdependência 

simbiótica; 2) para reduzir a interdependência competitiva e comensalista e 3) diversificação e 

ação para evitar uma interdependência prévia. 

Assim a empresa poderá optar pela absorção completa, na forma de fusões, primeiro 

para integrar, tanto para frente como para trás, e lidar com a interdependência simbiótica, ou 

comprar a competição para reduzir a interdependência competitiva ou comensalista, o que 

mesmo limitada pelas políticas antitruste, se traduz nas fusões horizontais entre empresas 

similares. Para reduzir a dependência de uma determinada parte do ambiente na absorção do 

que produz poderá diversificar para outros produtos ou serviços (PFEFFER, 1972). 

Galbraith e Stiles (1984) acrescentam que a dependência se torna uma questão 

relevante para a firma quando acontece de forma simultânea com mercados fornecedores e 

compradores controlados por firmas mais influentes e poderosas. 

Apesar da integração vertical oferecer uma solução imediata para a interdependência 

em empresas com pouco poder de mercado, o custo para organizar a montante e a jusante 

internamente tende a ser significativo por conta dos custos de coordenação e integração 



 93 

porque interdependência não significa sinergia potencial. Já as fusões horizontais e para 

expansão de mercado apesar de menos dispendiosas, devido o alto grau de sinergia das 

firmas, apenas alivia de forma indireta a interdependência (GALBRAITH; STILES, 1984). 

Pfeffer (1972) critica a limitação das teorias sobre fusões, em geral desenvolvidas por 

economistas que, essencialmente, se preocupam com duas questões: quando e por que as 

fusões ocorrem. Aponta que a maioria das análises busca comparar a lucratividade de 

empresas engajadas em fusões vis-a-vis empresas que não o fazem e, desde que a 

maximização da lucratividade é assumida, o quanto as fusões a aumenta se torna a questão 

central.  

Esta visão é exemplificada por Brealey, Myers e Allen (2008) que afirmam que a 

fusão objetivará aumentar o valor das duas firmas acima de seus valores individuais, 

apontando como principal motivo para uma operação o possível valor acrescentado pós-

operação. Entretanto, apontam que algumas justificativas podem ser duvidosas: a 

diversificação (por não aumentar o valor em mercados perfeitos); o aumento do lucro por 

ação e a crença de custos financeiros mais baixos (porque os juros mais baixos obtidos pela 

empresa resultante ainda estará atrelado à necessidade de garantias e estas taxas não 

necessariamente significarão um ganho líquido para a fusão). 

Quando se considera a perspectiva financeira, DePamphilis (2003) aponta que nem 

todos os ativos são prontamente identificáveis nos balanços financeiros, assim são 

classificados como intangíveis e se distribuem em operacionais (como força de trabalho, 

sistemas operacionais e administrativos e cultura corporativa), em produção/produto (como 

patentes, conhecimento tecnológico, padrões produtivos, direitos legais, softwares, licenças e 

arrendamentos) e marketing (como portfólio de clientes e relacionamentos, estratégias de 

preços, estratégias de marketing, materiais de propaganda e promocionais, marca, serviços, 

acordos para não competição e franquias) e acabam por compor o goodwill (diferença entre o 

preço de uma aquisição e o valor efetivo da adquirida e a reavaliação de seus ativos tangíveis 

e intangíveis). 

Gaughan (2002) explica que o valor de mercado é definido como o total pago, 

incluindo custos de aquisição relacionados, e que se este valor excede o valor contábil, este 

excesso primeiro é alocado como a diferença entre valor de mercado dos ativos adquiridos e o 

valor contábil destes ativos. Qualquer excesso além deste é definido como goodwill.  

Tallman (2003) relaciona as vantagens das F&A em relação ao crescimento orgânico: 

relativa velocidade, acesso imediato a parcela do mercado-alvo, disponibilidade de ativos e 

capacidades e desembolsos fixados na definição da transação mais do que um compromisso 
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em aberto, como no caso de crescimento orgânico. Gaughan (2002) acrescenta que embora 

mais rápido, o crescimento via F&A tem incertezas intrínsecas e esclarece que a 

diversificação é um tópico controverso para a área de finanças que acaba focando, assim, o 

crescimento da firma na própria indústria. O autor ainda alega que em virtude de 

oportunidades de mercado os gestores tendem a ver as F&A como forma de mostrar 

crescimento não só pelas possibilidades de geração de receita como por possíveis ganhos em 

sinergia. Além disso, acrescenta que a firma ainda objetivará obter sinergias operacionais e 

financeiras. 

Galbraith e Stiles (1984) testaram a hipótese de que alto poder relativo estimula a 

formação de conglomerados em mercados não-relacionados e baixo poder relativo encoraja 

fusões para integração vertical e/ou fusões horizontais e para expansão de mercado. Concluem 

que há uma relação significante (p<0.01) entre o poder relativo e o tipo de fusão. Em 

empresas com menos poder (medido pela média ponderada de concentração de vendedores e 

pela média ponderada da concentração de compradores, que expressam a força da relação 

bilateral) predominam as fusões horizontal, vertical e para expansão de mercado. Com mais 

poder há a propensão para formação de conglomerados e fusões de empresas que não 

competem nos mesmos mercados.  

Kusewitt Jr. (1985) testou sete fatores em comum da estratégia de aquisição em 

relação ao desempenho financeiro de longo prazo  (retorno sobre ativos contabilizado e 

retorno de mercado) e chegou às seguintes conclusões, conforme Quadro 5: 

 Fator Relação para 

RSA (retorno 

sobre ativo) 

Relação para 

retorno de 

mercado 

 

Discussão 

1 Tamanho relativo 

da adquirida pela 

adquirente: 

Negativa  

(p<0.05) 

Negativa  

(p<0.01) 

A aquisição de empresas maiores aumenta 

o risco do desempenho. 

2 Valor da aquisição Negativa  

(p<0.10) 

Negativa  

(p<0.05) 

O tamanho da adquirente foi acrescido no 

modelo ajustado e o resultado foi mais 

negativo. Assim, o desempenho não é só 

função do valor de aqusição, mas do 

tamanho da adquirente 

3 Comunalidades na 

indústria entre a 

adquirida e a 

adquirente 

Positiva  

(p<0.01) 

Positiva  

(p<0.05) 

O fator vincula-se a um desempenho 

superior de modo que aquisições não 

relacionadas oferecem mais riscos, em 

média 

4 Adaptação à 

aquisição em 

relação ao ciclo de 

mercado 

Negativa  

(p<0.013 

Negativa  

(p<0.01) 

As ações da adquirente se beneficiam mais 

das altas de mercado por causa da 

ampliação de ganhos e preço do que as das 

adquiridas, o que pode se relacionar a 

poucos conglomerados adquirentes 

5 Tipo considerado 

(dinheiro ou 

securities) usado 

em pagamento 

Negativa para 

dinheiro 

(p<0.01) 

Negativa para 

dinheiro 

(p<0.1) 

Neste caso, o pagamento em dinheiro 

habilita a firma a obter melhores preços, 

contudo o risco associado à redução de 

liquidez e desbalanceamento da estrutura 
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de capital pode  resultar em um 

desempenho pior.  

6 Lucratividade da 

adquirida antes da 

aquisição 

Positiva  

(p<0.01) 

Positiva  

(p<0.05) 

Há um viés com relação ao RSA já que as 

firmas podem retroceder os resultados 

contábeis a períodos antes da aquisição. 

Assim, as estratégias de aquisições mais 

bem sucedidas envolvem firmas altamente 

lucrativas. Comprar empresas pouco 

lucrativas por causa do preço baixo, a 

espera de reverter a situação, envolve um 

alto risco nem sempre compensado pelo 

preço de aquisição.  

7 Preço pago Sem relação 

significante 

Sem relação 

significante 

Se deve a diferentes estratégias de 

aquisição. As várias fontes de dados 

divergem mais em preço pago do que nos 

outros fatores 

Quadro 5 – Relação entre fatores de aquisição e desempenho 

Fonte: a autora, com base em Kusewitt Jr (1985) 

 

O autor conclui, assim, que os seis fatores devem ser considerados como fundamentais 

para a implementação bem sucedida de um programa de crescimento externo. 

Trautwein (1990), em um artigo em que buscou entender a racionalidade por trás de 

uma estratégia de fusões, esclarece que este campo se divide em três áreas maiores: a) a 

escolha entre aquisições relacionadas e não-relacionadas; b) a escolha entre aquisição e 

desenvolvimento interno e c) a escolha entre a integração e a autonomia das adquiridas.  

Na primeira área o autor argumenta que a ênfase em eficiência na explicação dos 

objetivos e resultados das operações se deve ao fato de que não há um modelo de avaliação 

para ganhos por monopólio equivalente ao modelo por ganhos de sinergia. Explica que 

sinergias colusivas não são exploradas pela literatura, exceto pela visão de Porter, pois o 

enfoque está sempre relacionado às forças internas em ambientes adversos.  

Na segunda, o ingresso em setores familiares mais favoreceria direcionar as firmas 

para a aquisição ao invés do desenvolvimento interno. Na terceira área, relacionada à 

estratégia, comenta que algum grau de integração será inevitável, contudo, fundamental caso 

sejam verificadas sinergias além da relacionada à redução dos custos de capital. 

Chatterjee (1991), em um estudo que trata de aquisições verticais, afirma que os 

ganhos para a adquirente dependerão dos ganhos totais na fusão menos o prêmio, ou os 

ganhos da firma-alvo. O autor argumenta que os ganhos para a adquirente são maiores quando 

a firma detém poder de mercado e as firmas-alvo atuam em um cenário competitivo, hipótese 

comprovada pela elaboração de um modelo de regressão que indicou que a criação ou a 

destruição de valor em fusões verticais são uma função da estrutura de mercado das indústrias 

das firmas em processo de fusão. 
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Além da obtenção de ganhos de escala e escopo, a firma estaria investida do interesse 

de obter outros ganhos relacionados à sinergia, mas também que poderiam focalizar ganhos 

para os agentes, o que resultaria em um impacto de custos de agência (WESTON et al., 2001) 

ou, em uma terceira alternativa, a administração incorrer em hubris, condição representada 

pelo excesso de confiança na avaliação, que pode resultar em aquisições motivadas por erros 

gerenciais ou em que não se observam ganhos de sinergia (BERKOVITCH; NARAYANAN, 

1993).  

De um teste empírico realizado, Berkovitch e Narayanan (1993) identificaram que três 

quartos dos takeovers observados foram motivados por sinergia e o resto por agência e/ou 

hubris, este último podendo estar presente mesmo quando a sinergia é o principal motivo.  No 

caso de lances múltiplos, a hipótese de hubris implicaria que o lance superstimado seria o 

vencedor (BERKOVITCH; NARAYANAN, 1993), caracterizando a maldição do ganhador 

(WESTON et al., 2001). 

Seth (1990a) estabelece diferentes formas de explicar a ocorrência de uma aquisição, a 

partir da subdivisão em dois grupos: (a) maximizadora de valor: poder de mercado, 

economias de escala e escopo, co-seguro e diversificação de risco e (b) não-maximizadora de 

valor: esforços gerenciais para obtenção de ganhos pessoais. 

Seth et al. (2000) extrapolaram as fronteiras nacionais para analisarem as aquisições 

de empresas americanas por empresas estrangeiras. Para isto avaliaram os preços das ações e 

índices de mercado e utilizaram a metodologia dos estudos de eventos para estimar os 

retornos anormais para adquirentes e alvos. Concluiram que os resultados se assemelham aos 

encontrados por Berkovitch e Narayanan (1993). 

Entretanto, propõem a análise a partir da hipótese de gerencialismo, ou a decisão 

consciente por parte dos gestores em pagar um valor acima em um takeover para maximizar 

sua própria utilidade à custa dos acionistas da empresa. Desta forma, os estudos apresentados 

implicam que a sinergia é o fator preponderante para a obtenção de ganhos, motivo 

expressivamente mais apontado como fator para decisão, em que pese tenham sido 

identificados motivos relacionados à agência e hubris. 

Se, de um lado, o sobrevalor poderia ser considerado hubris, por outro mais se 

caracterizaria como custos de agência dado o caráter consciente de escolha, condição 

ressaltada por Weston et al. (2001) quando cita que alguns observadores consideram as fusões 

mais como uma manifestação de problemas de agência do que uma solução para eles, aspecto 

que corrobora com Seth et al. (2000). 
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Seth et al. (2000) ainda identificam que em aquisições transnacionais que buscam a 

sinergia, as fontes de criação de valor são o compartilhamento de ativos, a internalização 

reversa de ativos intangíveis e a diversificação financeira. Por outro lado, a destruição de 

valor está mais associada ao gerencialismo do que à hipótese de hubris. 

A despeito do caráter mutável das razões para fusões e aquisições ao longo do tempo, 

Seth (1990b) ressalta as fontes de criação de valor, a partir da diferenciação entre aquisições 

relacionadas e não-relacionadas, sintetizadas na Figura 7. Ressalta que o conceito de criação 

de valor é sinônimo de sinergia, que existirá em uma aquisição quando o valor da entidade 

combinada superar a soma do valor das duas firmas combinadas. 

 

Figura 7 – Fontes de criação de valor em aquisições relacionadas e não relacionadas. 

Fonte: a autora, com base em Seth (1990b) 

 

Neste estudo, Seth (1990b) estima os ganhos por sinergia utilizando o método do 

estudo de eventos, entretanto, utilizando o par (adquirente e adquirida) antes e depois da 

aquisição, como unidade de análise para aferir a extensão dos ganhos. Identifica que o 

decréscimo no risco sistemático não exerce um papel relevante na criação de valor de ambos 

os tipos de aquisição (relacionada e não-relacionada) e que, nos dois casos, a criação de valor 

vem da expectativa de crescimento do fluxo de caixa. No caso de aquisições relacionadas, as 
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fontes de criação de valor estariam associadas ao tamanho da firma-alvo para a firma 

ofertante, o que estaria vinculado com as decisões relacionadas às operações. 

Chatterjee (1986) afirma que o uso de recursos especializados irá contribuir para a 

criação de valor econômico seja pela redução dos custos da entidade combinada, seja ela 

habilidade de elevar preços, ou ambos. Para isto, o total do valor econômico resultante de uma 

fusão dependerá do total de recursos de posse da firma em relação ao total de recursos na 

economia e da disponibilidade de oportunidades para usar este recurso. Contudo, este recurso 

deve ser escasso e uma vez que a dificuldade está em unir as forças (recursos) com as 

oportunidades (usos) configura-se uma dificuldade na implementação, assim o valor 

econômico esperado é função da escassez do recurso, problemas de implementação e 

disponibilidade de oportunidades. 

Em termos de sinergias, as classificações atribuídas por Trautwein (1990), Larsson e 

Finkelstein (1999) e Weston et al. (2001), que as categorizam como sinergias gerenciais, 

operacionais e financeiras, divergem parcialmente da visão de Chatterjee (1991), que 

desconsidera o potencial de sinergia gerencial, contudo, acrescentando o potencial de sinergia 

colusiva, relacionada à obtenção de poder de mercado. 

Chatterjee (1991) busca estabelecer uma relação entre os tipos de estratégias de 

aquisição e as diferenças no desempenho e, para tanto, analisa os recursos como o custo do 

capital relacionado (que resulta em sinergia financeira), o custo de produção relacionado (que 

resulta em sinergia operacional) e o preço relacionado (que resulta em sinergia colusiva). 

A sinergia colusiva representa os recursos escassos que conduzem ao poder de 

mercado; a sinergia operacional, os recursos que levam a eficiências de produção e/ou 

administrativas e a sinergia financeira, ou os recursos escassos que conduzem à redução do 

custo de capital. 

O autor faz as seguintes associações entre tipos de fusões e sinergias, conforme 

Quadro 6: 

 Tipo de fusão 

 Relacionada Não relacionada 

Tipos de sinergia Horizontal Não horizontal  

Colusiva Possível Improvável Improvável 

Operacional Possível Possível Improvável 

Financeira Possível Possível Possível 

Quadro 6 – Diferentes tipos de fusão e as sinergias associadas 

Fonte: adaptado de Chatterjee, 1986 

 

Fica evidente que as fusões horizontais apresentam os três tipos de sinergia (que não 

necessariamente contribuem da mesma forma), portanto, podendo gerar ganhos maiores do 
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que a fusões não-horizontais relacionadas que não têm a sinergia colusiva (CHATTERJEE, 

1986). 

Um ponto relevante identificado após a pesquisa de campo é que o tamanho relativo é 

uma boa proxy para sinergia financeira e que, de fato, o recurso escasso é o capital. Outro 

ponto é que se fusões horizontais são realmente direcionadas por motivos colusivos, então o 

recurso escasso é o poder de mercado gerado pela fusão, que pode ser criado artificialmente a 

expensas do consumidor, o que torna plausível assumir que os lucros pelo monopólio 

acontecerão mais rápido do que os resultantes de sinergias não-colusivas, já que o produtor 

tem controle tanto do preço como do nível de produção. Uma firma não consegue reduzir 

rapidamente seu custo de capital, mas pode elevar totalmente seu poder de mercado com uma 

fusão colusiva (CHATTERJEE, 1986). 

Em termos de teorias sobre os motivos para as fusões, Trautwein (1990) faz uma 

subdivisão em sete grupos, sintetizada no Quadro 7: 

Fusão como  

uma escolha 

racional 

Benefícios da  

fusão para os 

shareholders  

da compradora 

Ganhos de rede por 

meio de sinergias 

Teoria da Eficiência: as fusões são planejadas e 

executadas para obterem sinergias financeira, 

operacional ou gerencial 

Transferência de 

riqueza dos clientes 

Teoria do Monopólio: as fusões são planejadas e 

executadas para obterem poder de mercado. Não só 

horizontais, mas conglomerados. 

Transferência de 

riqueza de 

shareholders- alvo 

Teoria do Invasor (raider): uma pessoa causa 

transferência de riqueza dos stockholders da 

empresa para quem compra, como uma 

compensação excessiva após um takeover 

Ganhos de rede 

pela informação 

privada 

Teoria da Valoração: as fusões são planejadas e 

executadas por gestores que têm melhor informação 

sobre o valor da firma alvo do que o mercado de 

ações 

Fusão que beneficia gestores Teoria da Construção de Império: gestores 

querem maximizar sua utilidade ao invés do valor 

para os shareholders. 

Fusão como um processo de saída Teoria dos Processos: as decisões não são 

racionais, mas resultado de um processo que sofre 

as seguintes influências: as pessoas têm capacidade 

limitada para processar a informação; decisões com 

base em sucessos passados e poder político  

Fusão como um fenômeno macro-econômico Teoria do Distúrbio: ondas de fusões acontecem 

por distúrbios econômicos 

Quadro 7 – Teorias dos motivos das fusões 

Fonte: a autora, com base em Trautwein (1990) 

 

Com base na revisão que realiza, Trautwein (1990) agrupa estas teorias de acordo com 

sua plausibilidade e evidências apresentadas. Sendo assim, argumenta que as teorias de 

valoração, construção de império e processo de fusões têm o mais alto grau de plausibilidade 

em que pese apresentem limitações em termos de evidências. As teorias de eficiência e 

monopólio em que pese tenham mais evidências são, principalmente, menos plausíveis e as 
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teorias do invasor e distúrbio são implausíveis e não são suportadas por evidências. O autor 

diverge, assim, de Larsson e Finkelstein (1999) embora tangencie alguns aspectos 

relacionados pelos autores. 

Copeland e Weston (1992), por sua vez, defendem a existência de cinco abordagens 

que fundamentam teoricamente as fusões, tender offers e joint ventures, sintetizadas no 

Quadro 8: 

Abordagens Argumentos teóricos 

Eficiência Distinção entre duas possibilidades: uma com foco em eficiências diferenciais que, no 

extremo, seria das firmas com maior eficiência gerencial e outra porque sempre 

existirão firmas com desempenho inferior ou que não operam com o pleno potencial, o 

que as torna potenciais adquiridas. O primeiro caso é mais provável de ser a base para 

aquisições horizontais e o segundo, para aquisições não-relacionadas. 

Além disso, uma operação de F&A tanto pode melhorar o desempenho de uma empresa 

como produzir uma empresa mais eficiente, devido à obtenção de algum tipo de 

sinergia. 

Informação ou 

sinalização 

Efeito de curto prazo causado na cotação das ações das empresas envolvidas no 

mercado, que tentam incorporar ao preço o resultado ou o desdobramento da união, 

alterando as parcelas de participação diante de novas informações geradas durante o 

processo. 

Problemas de Agência Abordagem sob dois aspectos de um lado a ameaça de um takeover pode reduzir os 

problemas de agência. De outro lado, as F&A podem ser mais uma manifestação do que 

uma solução para o problema pois a idéia de gerencialismo pode prevalecer por causa 

da motivação pessoal dos gestores para proporem a operação, além da possibilidade de 

hubris, que emerge quando não são desenvolvidos mecanismos de controle. 

Poder de Mercado Se as economias (sinergia, escala) esperadas pela F&A não puderem ser estabelecidas, 

o aumento na concentração pode levar a ganhos de monopólio. 

Impostos As F&A são motivadas por ganhos tributários 

Quadro 8 – Abordagens sobre eficiência e ganhos em F&A 

Fonte: a autora, com base em Weston (1994) 

DePamphilis (2003) apresenta uma relação mais completa sobre as teorias e 

motivações relacionadas para as F&A, que também abrange as abordagens vistas 

anteriormente, conforme Quadro 9:  

Teoria Motivação 

Sinergia 1+1=3 

Sinergia operacional 

- economias de escala 

- economias de escopo 

 

Aumento da eficiência operacional por meio de ganhos de economias de 

escala, ou escopo, pela aquisição de compradores, fornecedores ou 

competidores 

Sinergia financeira Redução do custo do capital pela diluição do fluxo de caixa, realizando 

economias financeiras de escala e melhor adequando as oportunidades de 

investimento com o fluxo de caixa interno 

Diversificação 

- Novos produtos / mesmos 

mercados 

- Novos produtos / novos 

mercados 

- Mesmos produtos / novos 

mercados 

Posição ocupada pela firma em mercados ou produtos de alto crescimento 

Poder de mercado Aumento do market share pelo aumento da habilidade de definir e manter 

preços acima dos níveis competitivos 

Realinhamento estratégico Aquisição de capacidades necessárias para adaptação mais rápida às mudanças 
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Teoria Motivação 

- Mudança tecnológica 

- Mudanças regulatórias e 

políticas 

ambientais em lugar do desenvolvimento interno 

Hubris (vaidade gerencial) Adquirentes acreditam que sua avaliação da firma-alvo é mais apurada que a 

do mercado causando um pagamento acima pela superestimação de ganhos 

com sinergia 

Compra de ativos 

desvalorizados (q-ratio) 

Aquisição de ativos mais baratos quando o estoque das firmas é menor do que 

o custo para comprar ou construir ativos 

Problemas de agência Remanejar gestores marginalmente competentes ou que não atuam no melhor 

interesse dos proprietários 

Gerencialismo Aumento do tamanho da firma para aumentar poder e salário de gestores 

Considerações sobre impostos Obtenção de créditos de impostos, subscrição de ativos, compensação de 

perdas operacionais e substituição de ganhos de capital por rendimentos 

ordinários. 

Quadro 9 - Teorias e motivações para F&A 

Fonte: adaptado de DePamphilis (2003) 

 

2.2.3.1 Fatores críticos  

 

DePamphilis (2003) critica a falta ou fragilidades de estratégias como um dos motivos 

mais citados para os fracassos em F&A e propõe uma abordagem que relaciona dez fases, em 

que discute a F&A no contexto de um processo integrado  

As fases pré-compra (plano de negócios, plano de aquisição, procura, rastreamento e 

primeiro contato) se relacionam aos estudos e levantamentos necessários até a elaboração de 

uma carta de intenções. A fase seis, negociação e decisão de compra, implica em quatro 

atividades relacionadas:  

• refinamento da avaliação: que consiste no recálculo de valores com base em novas 

informações; 

• estruturação do acordo: que implica na tendência de alocação de fluxo de caixa 

(em termos de valor e tempo); análise de risco e acerto de valores entre as partes 

da transação. Diz respeito ao entendimento das fontes potenciais de desacordo, 

como fonte de pagamento, questões legais, estrutura de impostos, bem como de 

conflitos de interesse que podem influenciar o resultado das discussões; 

• condução do processo de due diligence: esta etapa provê informações adicionais à 

adquirente que a habilitam ter uma maior compreensão da natureza das possíveis 

uniões, momento em que a adquirente assume e confirma sua percepção sobre as 

fontes de valor. Do lado da compradora o processo é para validar o que se 

presume como os fundamentos subjacentes à avaliação e envolve três avaliações 

preliminares: a) uma revisão estratégica, operacional e de marketing, conduzida 
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por gestores seniores em operações e marketing; b) uma revisão financeira 

dirigida pelas pessoas de finanças e contabilidade e c) uma revisão legal 

conduzida pelo conselho legal da compradora. Do lado da vendedora, o processo 

de due diligence poderá ser conduzido para que a mesma verifique o potencial 

financeiro da compradora, além de assegurar que seus gestores assumirão que o 

melhor de seu conhecimento esteja representado no contrato de suas respectivas 

áreas; 

• desenvolvimento de um plano financeiro: em que são decididas as fontes para 

obtenção de recursos como bancos, companhias seguradoras, bancos de investi-

mento e subscrição, capitalistas de risco, fundos para aquisições alavancadas e o 

vendedor. 

A propósito de aquisições alavancadas, Brealey, Myers e Allen (2008) esclarecem que 

diferem das aquisições comuns em dois pontos: a maior parte da compra é financiada por 

endividamento de alto risco e a firma é retirada da bolsa, as ações deixam de ser negociadas 

no mercado de capitais, e o capital próprio da Leverage Buyer Out (LBO) fica em poder de 

um número pequeno de investidores, chamado private quite. 

As etapas seguintes (plano de integração, fechamento, integração e avaliação) são 

atividades que ocorrem após as atividades de decisão de compra. 

Brealey, Myers e Allen (2008) fundamentam-se nas questões legais para ressaltarem 

os fatores críticos relacionados às F&A, como as leis antitruste que, em geral, coibem a 

redução de concorrência ou formação de monopólio; a forma de aquisição; as questões 

contábeis, principalmente relacionadas ao valor referente ao goodwill que, em caso de 

estimativa abaixo do valor efetivamente despendido, poderá gerar quebras nos lucros 

representados nos balanços das duas firmas unidas, e os aspectos fiscais. 

Outro elemento crítico se relaciona à integração e, para tanto, Copeland e Weston 

(1992) alertam para o fato de que um problema potencial nas operações de F&A se relaciona 

ao quanto das partes das firmas devem ser combinadas e coordenadas, e quais não são 

requeridas, porque implicaria na sub-utilização de alguns fatores de produção ou na decisão 

inadequada de investimentos.  

Tallman (2003) menciona que algumas dificuldades das F&A em relação ao 

crescimento orgânico estão relacionadas à internalização de uma cultura externa. Nas 

operações não-relacionadas, a falta de familiaridade com as pressões competitivas externas e 

recursos e capacidades internos necessários ao sucesso e, nas relacionadas, o 

desconhecimento de rotinas e capacidades para ganhos de sinergia, além do risco da 
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sobrevalorização do valor da firma alvo. Estas condições se tornam críticas uma vez que 

exigem maior habilidade gerencial para gerenciar uma expansão rápida e diversa da firma 

adquirente, exigindo grande capacidade no reconhecimento de recursos e capacidades, quando 

devem ser desenvolvidos internamente ou adquiridos no mercado e como geram valor 

econômico nas duas situações. 

Tallman (2003) ressalta, em adição, que aquisições relacionadas se tornam 

particularmente difíceis porque ainda que se determine claramente o valor da firma-alvo, 

ainda há o risco de supervalorização das sinergias possíveis, que deverão resultar da 

combinação de dois conjuntos de capacidades operacionais em uma unidade maior, mais 

eficiente e mais capaz, isto porque as sinergias requerem fusões reais na operacionalização de 

rotinas e reconstrução de capacidades. 

Barros (2003) afirma que o insucesso das operações em F&A está relacionado a 

aspectos como gestão de pessoas, complexidade da união das culturas, transferência de 

habilidades e competências, retenção de talentos e, principalmente, ao clima na adquirida, o 

que sugere que a coordenação da integração é um aspecto relegado para uma decisão 

posterior. 

A autora aponta que existem três tipos de aculturação na etapa de integração:  

a) assimilação: absorção da adquirida pela adquirente com a imposição de cultura, 

procedimentos e sistemas; 

b) mescla: convívio de culturas que, na prática ainda acaba revelando o predomínio de 

uma, que também sofre modificações por influência da outra, gerando uma terceira 

cultura e 

c) pluralidade: convivência de diferentes culturas, sem que a adquirente exerça forte 

influência na adquirida, contudo com duração limitada uma vez que o tempo amplia 

o potencial de interferência na adquirida. 

Em estudo realizado com a participação de 196 empresas, das 500 maiores de acordo 

com a classificação da revista Exame de 2000, e que se engajaram em F&A no período de 

1995 a 2001, além de dez estudos de caso de firmas de setores diversos, as autoras 

identificaram que o predomínio do tipo de aculturação foi a assimilação (58,1%), seguido da 

mescla (37,8%) e da pluralidade (4,1%), com um período médio de integração de 24 meses. 

Notaram que a fragilidade da situação financeira da adquirida foi influente para o processo 

assimilação, também adotada em caso de busca de eficiência. Quando o intuito era obtenção 

de conhecimento, houve a tendência à pluralidade ou mescla. 
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Ressaltam que 45,4% das operações não fizeram a due diligence de forma estruturada 

e que o tempo médio de negociação foi de 9,2 meses. Tanure e Cançado (2005) observaram 

ainda que no processo de integração as adquirentes, com perfil mais racional e 

profissionalizado, buscaram respeitar o perfil das adquiridas, mais informais e focadas no 

relacionamento interpessoal, o que resulta em “um modelo híbrido de gestão, que integra 

processos racionalizados e o jeitinho brasileiro” (p.19). 

Por fim, concluem que ainda que o planejamento seja relevante não é amplamente 

praticado e que pelas informações obtidas, embora a due diligence, negociação e 

planejamento da integração sejam importantes, na prática não são efetivamente organizadas. 

Com relação ao processo, Schniederjans e Fowler (1989) defendem a importância de 

parâmetros fidedignos de avaliação, ressaltando que em que pese prevaleça a avaliação 

financeira, muitos critérios subjetivos podem emergir. Sugerem que as adquirentes seguem 

uma pedagogia gerencial prescritiva e objetivam potencializar forças e neutralizar fraquezas 

alegando que a atividade de aquisição, além disto, intenciona obter sinergias, enfoque que 

gera várias perspectivas normativas em busca de uma aquisição bem-sucedida. Explicam que 

as firmas fazem uma seleção prévia de empresas disponíveis; posteriormente, de acordo com 

seus objetivos, como expansão de linha de produtos, conhecimento em tecnologia, entre 

outros, irão avaliar mais profundamente um conjunto menor de candidatas e, finalmente, farão 

uma oferta e negociação a proposta. 

Entendem que o ponto crítico está na segunda etapa uma vez que é nela que as 

adquirentes identificarão o potencial de sinergia, potencial aumento de forças e redução de 

fraquezas, momento em que as informações públicas devem ser coletadas. Pontuam que este 

processo é crítico pela multiplicidade de variáveis importantes que devem ser classificadas e 

por causa da comparação simultânea de várias firmas candidatas à aquisição. 

É com esse preâmbulo que determinam um modelo matemático, expandindo um 

modelo existente para a análise de aquisições, incluindo as relações de sinergia e a análise 

simultânea de fatores críticos referentes às aquisições com o intuito de oferecer uma 

alternativa para identificação mais rápida das empresas que melhor se adequem aos interesses 

da adquirida. Para eles, cada adquirente organizará estes fatores de acordo com sua realidade. 

O Quadro 10 apresenta as variáveis incluídas no modelo, identificadas por extensa 

revisão teórica, como pode ser demonstrado. 
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Quadro 10 – Acquisition-factor category sources 

Fonte: Schniederjans e Fowler (1989) 

 

Conseguem, comparativamente, uma redução no tempo e esforço gerencial para a 

tomada de decisão. Alertam para a condição de que, prioritariamente, o processo decisório 

está baseado em aspectos subjetivos, mas que são importantes informações objetivas para a 

consistência da escolha, argumentando que o modelo é uma ferramenta valiosa quando a 

adquirente precisa lidar com um volume expressivo de critérios conflitantes e precisam 

decidir de forma rápida, principalmente quando as razões não-financeiras prevalecem. 

DePamphilis (2003) sintetiza as seguintes razões para F&A mal-sucedidas: 

superestimação de sinergias acompanhada de sobre valor no preço; lenta integração; estratégia 

fraca; forma de pagamento; comunicação pós-operação falha; conflito entre culturas; fraco 

core business; tamanho grande da firma-alvo; inadequado processo de due diligence e sub-

avaliação da tecnologia. 

Ele defende que a integração também deve ser objeto de um cuidadoso planejamento, 

que será composto com elementos como o desenvolvimento de planos de comunicação, o 

estabelecimento de uma nova organização, o desenvolvimento de planos de Recursos 

Humanos, a integração funcional e a construção de uma nova cultura.  
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2.2.4 F&A: poder de mercado ou eficiência? 

 

Com base em quatro premissas: a) os custos médios e marginais de produção ao longo 

do tempo são iguais para firmas de todos os tamanhos relevantes; b) a entrada de novas firmas 

é livre, ainda que não necessariamente não dispendiosa; c) a demanda pela produção da 

indústria é estável e d) os recursos especializados (fatores fixos) empregados na indústria são 

indestrutíveis, Stigler (1950) questiona se, sob estas condições, fusões em busca de 

monopólio irão ocorrer e prossegue explicando como, mesmo sob as condições elencadas, as 

fusões ocorrem. Afirma que uma fusão que busque o monopólio pode ser lucrativa e a 

lentidão no ingresso de novas firmas pode fazer esta lucratividade perdurar, contudo desde 

que o mercado seja mais numeroso, pois com poucas firmas é mais difícil ocorrer uma fusão 

sendo, portanto, mais lucrativo permanecer fora de uma operação. 

O autor aponta que com grandes deseconomias de escala, as fusões não são lucrativas 

e que com grandes economias, o monopólio ou oligopólio são inevitáveis. Diante de 

restrições legais que inviabilizam as fusões com o objetivo de monopólio, comenta que a 

formação de oligopólio seria o objetivo mais viável, porque esta estrutura é a forma mais 

fraca da monopolização, mas não tão fraca que possa ficar sem ser observada. 

Diante da dicotomia entre eficiência e poder de mercado, Djolov (2006) esclarece que 

fusões e aquisições seriam adotadas por razões relacionadas à eficiência, ou produtividade, 

principalmente por dois aspectos. Primeiro, porque transfere a gestão ineficiente de recursos 

para quem os gerenciará de forma mais eficiente. No curto prazo, a adquirente compra ativos 

cujos preços refletem a fraqueza dos mecanismos de controle internos e externos e a 

resultante perda de valor pelo comportamento maximizador dos gestores, que poderia levar a 

firma à falência, o que faria da fusão ou aquisição uma alternativa melhor do que o 

fechamento. Segundo, há o interesse em reduzir despesas, custos de estoque, entre outros, 

contudo, as limitações gerenciais podem gerar deseconomias de escala que dificultarão a 

sinergia esperada, o que faz com que a decisão pela fusão ou aquisição requeira conhe-

cimentos sobre os mecanismos reguladores da firma e estrutura de custos da indústria além de 

condições de demanda e perspectivas. Assim sendo, uma fusão (ou aquisição) pode habilitar 

as firmas envolvidas a experimentarem uma redução em sua curva combinada de custos que 

não ocorreria sem a fusão (ou aquisição) (DJOLOV, 2006). 

Djolov (2006) acrescenta que alguns economistas e autoridades antitruste definem que 

a adoção de fusões e aquisições é uma alternativa para ganho de poder ou realização do 
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monopólio, o que elevaria o market share das empresas combinadas, geralmente rivais no 

mesmo tipo de negócios. Cabe ressaltar que o caráter anticompetitivo neste caso emergiria da 

manipulação de preços para que seja obtida lucratividade supernormal ou acima da média. 

Assim, as firmas poderiam atuar com discriminação de preços de maneira que produziriam 

uma situação de monopólio por preço, que órgãos reguladores podem julgar como elemento 

comprometedor da capacidade de consumo. 

Clarke, Davies e Waterson (1984) resgatam a teoria do oligopólio para afirmarem que 

as fusões horizontais aumentarão a concentração e podem viabilizar maior mobilidade em 

preços. 

Em um estudo cross-sectional, para verificar a criação de valor e sinergias ope-

racionais em F&A de 76 empresas brasileiras (participantes de 72 processos entre janeiro de 

1996 e dezembro de 2004), Camargos e Barbosa (2009), com base em dados financeiros 

trimestrais, fizeram uma análise comparativa da média das variáveis das empresas entre os 

dois anos que antecederam e os dois que sucederam a divulgação das F&A. Para isto usaram 

dois grupos de variáveis, assim definidas: 

1. Criação de valor: Q de Tobin (QT); valor de mercado/valor patrimonial (VM/VP) 

e firm value (FV) e 

2. Sinergias operacionais: margem EBIT (MEBIT); Earnings Before Interests, Taxes, 

Depreciation and Amortization (EBITDA ou LAJIRDA – dados anuais); geração 

bruta de caixa (GBC – dados anuais) e crescimento líquido nas vendas (CRES.). 

Identificaram que houve maximização no valor de mercado, com consequente ganho 

para os acionistas. Contudo, ressaltam que dado o período analisado há que se considerar que 

foi um momento de melhorias em termos microeconômicos, motivada por aumento do valor 

de commodities, produtos básicos para exportação e faturamento de grandes empresas. Em 

termos de sinergias, apontam os seguintes resultados: exceto pela variável CRES. todas as 

outras indicaram melhora no desempenho das firmas após a F&A, isto porque, explicam, 

ajustes no market share e redefinição nos segmentos e atuação restringiriam o potencial de 

crescimento. Em subamostras (P1 e P2) dividindo o período, notaram que as variáveis das 

F&A em P1 tiveram melhor desempenho ao que creditam o momento de necessária adaptação 

das empresas frente à nova realidade econômica, que exigiu mais eficiência operacional. 

Koshiyama e Martins (2007) alertam para o fato de que embora a idéia de F&A como 

propulsores da concentração seja amplamente aceita não existe concordância sobre esta 

influência. Por isso, realizaram um estudo para verificar a intensidade da influência das F&A 
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a concentração da indústria brasileira de agroquímicos, entre 1990 e 2004, usando o método 

contrafactual de decomposição fatorial que consiste  

[...] no uso de dados em nível de firma para computar uma medida de concentração 

contrafactual baseada na assunção de que todas as F&A tenham ocorrido no início 

ou no final do período analisado. Esta medida contrafactual é então utilizada para 

calcular a contribuição proporcional das F&A para a mudança na concentração 

verificada no período. [...] A principal vantagem desta versão do método 

contrafactual está em permitir que se considerem separadamente os efeitos das 

entradas e saídas de firmas na indústria. [...] Cabe destacar, no entanto, que o 

método de análise contrafactual não permite captar alguns possíveis efeitos indiretos 

e dinâmicos das transações de F&A (p. 10). 

 

Utilizando o faturamento como variável, os autores estabelecem uma série de decom-

posições matemáticas para aferir o crescimento interno, o deslocamento (diferença para que 

novas firmas líderes alcancem o resultado de líderes anteriores), as F&A, as saídas e entradas 

de firmas no mercado.  

Pelas medidas de concentração utilizadas observaram que um aumento significativo na 

concentração se deveu às F&A horizontais uma vez que os resultados para crescimento 

interno foi reduzido, ou negativo, e a flutuação no número de empresas teve impacto 

inexpressivo. Sugerem que sem as F&A a concentração teria diminuído e que estas operações 

fortaleceram o movimento de desnacionalização no período analisado, notadamente pela 

maior segurança e facilidade de ingresso de firmas estrangeiras desta forma. Finalizam o 

estudo sugerindo que a questão dos efeitos dinâmicos da concentração da indústria deve ser 

observada com a análise da eficiência em produção e poder de mercado das firmas. 

DJOLOV (2006), tomando por base alguns estudos afirma que: 

• fusões e aquisições não têm um efeito anticompetitivo porque não obedecem à 

tradicional visão de dominância de mercado; 

• o anúncio de uma fusão ou de um takeover por uma firma em uma indústria eleva 

o valor das outras firmas da indústria; 

• se a integração horizontal não acontece em detrimento dos rivais, não é esperado 

que a concentração total aumente; 

• não há colusão quando se trata de fusões e aquisições de modo que a alta 

regulação inibindo takeovers mais gerará falências; 

• a fonte substancial do poder do monopólio não resulta da concentração na 

indústria, mas de ação protecionista pelo governo. 

Excluída a proteção do governo, se uma fusão (ou aquisição) da firma a torna líder, 

significa que a firma se tornou economicamente superior por causa da diferenciação em 

produtos, economias de escala ou vantagens absolutas em custo sobre os rivais que, por sua 
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vez, podem se tornar seguidores. A longo prazo, isto mais se torna compatível com o 

movimento do mercado para ser perfeitamente competitivo do que o contrário (DJOLOV, 

2006). 

Na perspectiva do poder de mercado, no oligopólio todas as firmas tentam maximizar 

seu lucro conjunto de maneira que a fusão realizada por uma firma representa a elevação de 

barreiras de entrada que ampliará a habilidade do oligopólio para maximizar o lucro conjunto, 

o que eleva o poder de mercado. Do ponto de vista da eficiência, as fusões sempre oferecem 

eficiências importantes, poucos problemas competitivos e que não são foco de proteções 

antitruste (CHATTERJEE, 1991). O autor propõe uma relação entre poder de mercado e 

ganhos, conforme Quadro 11. 

 Poder de mercado 

Ganhos Indústria da firma alvo tem mais 

poder 

Indústria da adquirente tem mais 

poder 

Ganhos totais Alto Alto 

Ganhos para a firma alvo Alto Baixo 

Ganhos para a adquirente Baixo Alto 

Quadro 11 – Ganhos de mercado à luz das teorias de poder de mercado 

Fonte: adaptado de Chatterjee, 1991 

 

Se a rivalidade entre as firmas acontece apenas com base em preço, em que produtos 

homogêneos ou imitados estão presentes, os ganhos em eficiência produtiva com uma fusão 

ou aquisição irão habilitar a firma a aumentar seu market share. Por outro lado, se a rivalidade 

está focada na criação de variações de produtos por meio de inovação, desenvolvimento de 

novos produtos e diferenciação de produtos, que exige esforços em comunicação e marketing, 

o ganho em eficiência produtiva, via F&A, pode não ser suficiente para as empresas 

combinadas ganharem vantagens em market share (DJOLOV, 2006). 

 

2.3 A visão empírica das teorias aplicadas na indústria 

 

O intuito desta parte é apresentar um panorama de estudos realizados, apresentados 

cronologicamente, com vistas a identificar diferentes modelagens para análise, assim como 

entender a intensidade da aplicabilidade de teorias na prática. Inicia-se com uma visão 

aplicada na indústria para culminar na apresentação de evidências sobre o Brasil. 

Amel e Rhoades (1988) desenvolveram um estudo utilizando a análise de cluster para 

testar a hipótese de grupos estratégicos em 16 mercados urbanos americanos, nos anos de 

1978, 1981 e 1984 com o objetivo de determinarem se grupos existem. Alegam que os 
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estudos, em geral, determinam a existência de grupos selecionando previamente as variáveis 

que os definirão. Propõem, então, avaliar a formação de grupos utilizando as diferenças entre 

balanços, ao invés de diferenças no desempenho sem determinar, como outros estudos, um 

número específico de grupos, também se diferenciando por fazerem um estudo em diferentes 

períodos de tempo. 

Os autores utilizaram quinze variáveis, todos os maiores componentes dos balanços 

disponíveis para os três anos, e identificaram a formação de seis grupos; que entre 60% e 70% 

dos bancos permaneceram juntos no mesmo grupo, entretanto, variando consideravelmente 

nas cidades, o que os faz afirmarem que os grupos são estáveis. Para identificar que estratégia 

diferencia um grupo do outro, calcularam o valor médio de cada um dos 15 itens analisados 

para os bancos em cada cluster e para todos os bancos no mercado e concluíram que as 

escolhas estratégicas são similares seja considerando o tamanho das cidades, Estados com leis 

diferentes ou regiões diversas do país. 

Diante de suas descobertas, lembram que os estudos sobre a indústria ou mercado, 

tomados em uma perspectiva mais ampla, devem também levar em conta as características 

das firmas; que prováveis movimentos colusivos tendem mais a ocorrerem ao nível do grupo 

e que sua análise não encontra suporte para a visão de que os bancos fazem uma escolha 

estratégica maior entre consumidores ou empresas. 

Acerca das motivações para F&A no mercado bancário, Hunter e Wall (1989) 

defendem que os motivos gerenciais devem ser considerados e que se a literatura existente 

tem como hipótese que as aquisições são motivadas pelo desejo de diversificação de fontes de 

recursos e ganhos, então o potencial para ganhos por economias de escala existe, embora não 

necessariamente isto se reflita na maximização de ganhos para os acionistas. Analisando as 

razões para as aquisições expõem o seguinte: 

A) melhorar o desempenho financeiro porque as adquirentes podem ter melhor gestão 

e/ou as adquiridas terem mais aversão ao risco. Nestes casos, as operações de F&A 

podem melhorar o serviço ao público e aumentar o valor presente das firmas; 

B) diversificar fontes de recursos e ganhos da adquirente pela possibilidade de 

redução de risco de crédito do portfólio de ativos. Em sendo assim, as aquisições 

podem apresentar um risco porque a concentração nas mãos de poucas grandes 

firmas pode ser menos estável do que o mercado sendo mais pulverizado; 

C) algumas adquirentes podem perceber ganhos apenas sendo grandes e com 

possibilidade de obterem ganhos de escala; podem engajar-se no que os autores 

definem como “too big to fail” ou “too big to be acquired”. No primeiro caso 
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porque as firmas reduzem a possibilidade de um takeover, além de benefícios em 

ganhos de escala e proteção a depósitos por causa do risco ao sistema em caso de 

problemas. No segundo caso, os acionistas, sejam de bancos públicos ou privados, 

podem sofrer com a redução de eficiência no sistema bancário como um todo e 

D) desejo da adquirente em aumentar seu poder de mercado e reduzir a competição, 

contudo os ganhos serão às expensas do público. 

Em se tratando de tamanho, os autores esclarecem que se há uma relação positiva 

entre risco e tamanho, por outro lado a dispersão geográfica e o número de agências reduzem 

o risco quando medido pela volatilidade de ganhos, de forma que estas condições reduzem o 

risco de falha. Do ponto de vista da escala, os autores argumentam que se trata de uma 

alternativa válida se os ativos forem abaixo de US$5 bilhões, contudo ressaltam que embora 

não existam métricas muito precisas que, inclusive, avaliem os ganhos em conveniência para 

o consumidor ou elevação da diversificação, as fusões entre grandes firmas podem ser 

justificadas por estes argumentos.  

Em termos de estrutura de mercado, os autores questionam o quanto um banco em 

mercado mais concentrado pode ser mais lucrativo, argumentando que a hipótese da estrutura 

eficiente de mercado, de que há uma relação positiva entre a concentração e lucros, implica 

que há uma ampla diferença em eficiência entre diferentes bancos em um mesmo mercado, o 

que sinaliza que outros fatores concorreriam para a obtenção de ganhos, além da 

concentração. Em se tratando de preço de compra, os autores afirmam que atrairão um melhor 

preço as firmas com rápido crescimento em depósitos e com portfólios que oferecem grande 

potencial de redução de risco para a adquirente. 

Utilizando a análise de clusters, os autores objetivaram identificar o perfil estratégico 

dos bancos, do ponto de vista financeiro, em várias regiões geográficas ao longo do tempo, 

avaliando 559 aquisições ocorridas entre 1981 e 1986 nos Estados Unidos. Identificaram que 

o perfil estratégico de potenciais adquiridas abrange a lucratividade acima da média, 

crescimento rápido em depósitos e ativos totais e mais alta taxa de empréstimos para ganhos 

em ativos. 

Srinivasan (1992) diz que vários são os problemas, na visão de definidores de políticas 

e banqueiros, acerca dos bancos que justificariam a adoção de F&A como excesso de 

capacidade, descapitalização, pouca diversificação e baixa lucratividade, que servem de 

argumentos para a realização das operações, principalmente o argumento da redução de custos 

como forma de aumentar a lucratividade.  

Neste sentido, o autor distingue que a economia de custos tem diferenças em relação 
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ao aumento de eficiência que, quando associadas, aí sim, criariam uma instituição mais 

competitiva e que constituiria um benefício público, alertando para o fato de que se esta 

redução potencial de custos é superestimada, logo o preço da firma-alvo tenderia a se elevar 

diante da suposição de economias no futuro. Realizando um estudo com bancos americanos, 

abrangendo o período de 1982 e 1986, objetivou verificar a ocorrência de redução de custos 

antes e pós-fusão e identificou economias no terceiro e quarto anos após a operação, contudo, 

insignificantes diante da tendência do mercado, que também apresentou queda como um todo. 

Por outro lado, as fusões entre firmas do mesmo tamanho indicaram uma redução em custos 

maior do que a média, o que o faz ressaltar que a análise por órgãos reguladores e acionistas 

deve, então, considerar cada caso individualmente. 

Berger e Humphrey (1993) propõem um debate acerca de estudos realizados sobre o 

mercado bancário americano. Esclarecem que os bancos cresceram por três razões: a) 

crescimento de mercado pelo aumento da demanda por depósitos e empréstimos; b) expansão 

pela abertura de agências em novas áreas e c) e mais importante: crescimento por fusões e 

aquisições nos mesmos ou em novos mercados.  

Em seu estudo, os autores comparam a expansão de bancos europeus além das 

fronteiras de seus países nos anos 90 com a expansão dos bancos norte-americanos para fora 

das fronteiras estaduais, ainda dentro dos Estados Unidos, ocorrida durante a década de 80. A 

partir dessa comparação, os autores apontam que as conclusões de diversos estudos realizados 

no país poderiam ser aplicadas, também, aos bancos europeus. De acordo com os autores, no 

caso da expansão de bancos americanos, economias de escala foram obtidas em um número 

muito pequeno de casos; economias de escopo tendem a reduzir custos em até 5%, mas não 

tem implicação sobre a receita; no caso da X-efficiency, os autores apontam que a diferença de 

desempenho tende a ser creditada à capacidade gerencial, não à expansão; as fusões não 

necessariamente diminuem custos, chegando, em alguns casos, a aumentá-los; a medida que 

as expansões e fusões alteram a estrutura de mercado, poder-se-ia reduzir a competição, 

aumentando o custo social. Esse efeito, porém, é negativado pela própria expansão da 

indústria, uma vez que aumenta também a força dos concorrentes, aumentando a competição. 

Assim, os autores sugerem que: a) o custo médio de operação de grandes bancos não difere 

muito dos pequenos; b) não há ganhos de escala à medida que os bancos crescem; c) ganhos 

de escopo e diversificação de produtos oriundos de fusões e aquisições tem potencial pouco 

significativo de ganhos de eficiência, mas apesar disso, esse potencial normalmente não é 

realizado. Dessa forma, não deveriam ser esperados grandes ganhos decorrentes do aumento 

da eficiência à medida que o movimento de expansão avança. 
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Sendo assim, os autores sintetizam as principais conclusões de estudos acadêmicos 

conforme segue: 

a) economias de escala: em bancos menores existem economias de escala que 

permitem a redução dos custos médios com o crescimento do banco, enquanto que 

nos grandes prevalecem custos médios ou deseconomias de escala; 

b) economias de escopo: economia mínima que provê redução de custos de 5% ou 

menos quando existem múltiplos produtos ou produção conjunta; 

c) eficiência X: a habilidade dos gestores no controle de custos é mais importante que 

economias de escala e escopo; 

d) fusões: na média, as operações não têm efeito preditivo e significante sobre custos e 

eficiência. Algumas operações reduziram custos, enquanto outras os aumentaram; 

e) estrutura de mercado e desempenho dos bancos: maior concentração local resulta 

em redução de remuneração de depósitos para pequenos poupadores e aumento das 

taxas de empréstimos para pequenos tomadores. Enquanto fusões locais podem 

reduzir a competição e criar custos sociais, operações entre mercados podem criar 

benefícios sociais pelo aumento da competição. 

Ao confrontar teorias de força de mercado (market-power) com teorias de eficiência 

(efficient-structure) no setor bancário, Berger (1995) valeu-se de testes que cruzavam 

lucratividade com medidas de concentração, participação de mercado, eficiência X (X-

efficiency) e eficiência de escala. Os resultados obtidos pelos testes realizados sugerem que 

apenas as maiores empresas têm condições de exercer força de mercado e também que 

concentração guarda uma relação normalmente negativa com a lucratividade desses bancos, 

de forma que tanto as hipóteses relacionadas à eficiência quanto aquelas relacionadas à força 

de mercado explicam muito pouco (mediana inferior a 10%) da lucratividade dos bancos. 

Ainda que essa lucratividade possa ser alcançada através de fusões, seu efeito é limitado a um 

grupo muito particular de circunstâncias. O autor aponta que, no melhor cenário, um ganho de 

eficiência se daria quando a empresa adquirente, sendo mais eficiente, conseguisse transferir 

essa eficiência à porção da empresa adquirida, aumentando o desempenho dessa nova porção, 

porém essa não é a situação mais usual.  

Spiegel e Gart (1996) em um panorama realizado sobre o mercado americano para 

explicar o que fundamentava a forte onda em F&A, apontaram os seguintes motivos, além de 

aspectos legais, como fatores estimuladores: 1) crescimento adicional de receitas; 2) 

eficiência em operações; 3) a habilidade de estabelecer custos fixos para uma ampla base de 

clientes; 4) diversificação de receitas tanto em termos de produto como geograficamente; 5) 
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estabilização da qualidade dos ativos; 6) desenvolvimento ótimo do capital excedente; 7) alto 

valor pelas parcelas de mercado em comum. 

Teceram uma tendência que divide a consolidação bancária em três fases que 

aconteceriam até o final da década: 

a) fase da época do estudo: Bancos pequenos e médios sendo vendidos para grandes 

instituições a preços maximizados pela promessa de ganhos futuros em 

competitividade; 

b) caracterizada pela dramática redução aos prêmios pagos às adquiridas e  

c) ocorrência de megafusões, unindo bancos regionais e bancos mais centralizados. 

Os autores mencionam que a consolidação à época do estudo não estava sendo gerada 

para ampliação de agências, mas para compra de carteira de clientes. Apontam, ainda, o risco 

para as pequenas firmas, relacionado ao potencial de ganhos ao longo do tempo, diante de 

expressivas barreiras em infraestrutura tecnológica, maior limitação de produtos oferecidos e 

capacidades necessárias em marketing, além de lacunas nas economias de escala em algumas 

linhas de negócios. A promessa de potencialização dos ganhos futuros, com as duas firmas 

ganhando mais juntas do que individualmente, manterá a tendência de F&A, e este 

crescimento resultará de crescimento em valor (sinergia) gerado por eficiências operacionais, 

venda cruzada de produtos e serviços, aumento da capacidade profissional disponível para 

grandes firmas e a redução da vulnerabilidade frente ao aumento de diversificações. 

Das (2003) em um ensaio sobre a estrutura do mercado financeiro em economias 

emergentes, alerta para a interrelação dos diversos segmentos que compõem a indústria de 

serviços financeiros e apresenta um estudo em que avalia os principais segmentos em 

economias emergentes. O autor menciona que a maior facilidade de entrada e a natureza 

comum da maior parte dos produtos tornam a competição, seja em nível doméstico ou global, 

muito mais intensificada, com elevação da consolidação por meio de F&A tanto entre 

instituições financeiras bancárias como não-bancárias, operações frequentemente realizadas 

para construção de uma rede de atendimento global e mais viáveis do que o crescimento 

orgânico 

O autor sinaliza operações de F&A internacionais ocorrem em maior número em 

economias emergentes, mas que são operações que têm em comum com as demais de países 

industrializados a busca de redução de custos e ampliação de receitas. Em sua análise comenta 

que, na segunda metade da década de 90, houve um declínio da concentração de bancos 

estatais que perderam parcelas de mercado para bancos mais dinâmicos de tamanho médio, 

principalmente porque suas estruturas mais onerosas e ineficientes deram espaço, em conjunto 
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com uma política de maior liberdade de ingresso, facilitaram o ingresso a novos entrantes. 

Comenta que o Brasil presenciou o declínio do número de bancos, que ocorreu 

simultaneamente com elevação de concentração de mercado, medida por parcela de depósitos 

totais e pelo índice Herfindahl-Hirschman.  

Ainda comenta que a globalização financeira teve um impacto representativo em 

instituições que atuavam com todos os serviços bancários, já que tiveram a oportunidade de 

expandirem a escala de suas operações e alterarem a dinâmica competitiva de vários 

segmentos de mercado em economias emergentes. Por outro lado, os bancos domésticos 

também se beneficiaram pelo fortalecimento de sua base financeira e maior potencial de 

aumento do valor para os acionistas, além da elevação na qualidade da gestão. 

Baltazar e Santos (2003) investigaram as reações do mercado de ações aos anúncios de 

três mega-fusões envolvendo os seis maiores bancos, que acabaram mal-sucedidas, ocorridas 

em 1998 no mercado canadense, em paralelo buscando entender os principais benefícios em 

operações desta envergadura. O mercado canadense, segundo os autores, se caracteriza por 

poucos grandes bancos controlando o mercado inteiro, com os cinco principais bancos tendo a 

posse de 80% dos ativos totais da indústria, um mercado não ameaçado pela competição 

externa por ser restrito do ponto de vista legal. 

Utilizaram o estudo de eventos sob a premissa de que a extensão da percepção de 

mercado quanto aos benefícios de fusões é um indicador que apresenta precisão sobre os 

motivos dos parceiros para as operações, de maneira que consideraram as reações dos 

acionistas aos anúncios. Lembrando que a teoria indica que as razões para as operações são 1) 

ganhos de escala e escopo (argumento da eficiência), 2) acesso a subsídios governamentais 

relacionados à segurança e 3) obtenção de poder de mercado, os autores apontam o 

comportamento dos ganhos quando relacionados a cada uma destas alternativas. 

Previamente consideram, com base em levantamento de vários estudos, que, pela 

natureza das operações ocorrer entre os maiores bancos, não existem ganhos significativos em 

eficiência, primeiro pela similaridade dos bancos e, segundo, pelo tamanho. Caso houvesse 

aumento no preço das ações apenas das envolvidas poderia ser configurado o ganho de 

eficiência, situação que não ocorreu já que no caso do anúncio da primeira fusão observaram 

que tanto as firmas como os rivais apresentaram ganhos.  

O segundo argumento tem por base que a ampliação das firmas abrange tal alcance e 

escopo que, por questões sociais, são vistas pelo governo como muito grandes para falirem 

(“too big to fail”, como Hunter e Wall (1989) denominam). Isto asseguraria aos bancos o 

acesso a verbas governamentais para manutenção da segurança financeira não disponibilizada 
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a outros bancos, gerando uma vantagem competitiva pela redução de débitos e depósitos 

abaixo do valor de mercado. Os autores descartam esta hipótese primeiro porque os bancos 

canadenses historicamente já têm acesso a verbas de segurança, além disso os rivais não 

apresentariam ganhos no primeiro anúncio se fosse esta a razão, muito embora os autores 

relevem o fato que este tipo de operação também tem este benefício, que se configura como 

um motivo plausível para a realização de operações, o que não foi o caso do contexto 

estudado pelo já exposto. 

Quanto ao terceiro argumento, poder de mercado, o maior benefício é a concentração a 

tal ponto que permita a elevação de lucratividade pela elevação de preços mais do que sem a 

fusão ou mesmo viabilize ganhos de monopólio. Com relação à valorização das ações os 

rivais também se beneficiariam dos efeitos de poder de mercado pelo aumento de 

concentração, condição observada nos dados analisados. Sendo assim, os autores determinam 

que o verdadeiro motivador para este anúncio foi a possibilidade de ganhos em poder de 

mercado. 

O segundo anúncio foi recebido pelo mercado como tendo a intenção de ganho de 

poder, o que resultou na rejeição pelo mercado e, por conseguinte, dos órgãos oficiais, e 

acabou influenciando o terceiro anúncio, que não refletiu mudanças significativas nos valores 

das ações. Por fim, acabou prejudicando também a primeira fusão proposta que acabou não 

ocorrendo. 

Yu e Luu (2003) enfocaram a indústria bancária de Taiwan nos períodos de 1985 a 

1991 e de 1993 a 1997 (o ano de 1992 foi excluído por ter sido o ano em que ocorreram 

grandes reformas no sistema) para verificarem o quanto a onda de fusões observada em outros 

países seria viável para o país, analisando as forças competitivas que impactariam na 

indústria, discutidas sob três enfoques: economias de escala e escopo, eficiência em custos e 

pelo teste das hipóteses de poder de mercado e de estrutura eficiente. 

De acordo com o volume de ativos e similaridade, dividiram a amostra em quatro sub-

grupos: governamentais, locais, antigos bancos privados e novos bancos privados. Do ponto 

de vista de economias totais de escala, afirmam que se os bancos objetivam o melhor 

aproveitamento destas economias devem engajar-se em fusões mais do que abrirem novas 

agências e que a indústria ficaria melhor com menos bancos. Com relação aos custos de 

eficiência, observaram que após as reformas, segundo período, estes custos eram similares nos 

diferentes grupos.  

Os autores comentam que, do ponto de vista de órgão reguladores da atividade, existe 

uma compensação entre manter uma forte competição e estimular a obtenção de ganhos de 
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escala e estabilidade financeira do setor. Indicam, assim, que é necessário estudar e 

quantificar as forças que atuam sobre o desempenho financeiro das firmas, para identificar 

qual destas duas premissas contraditórias prevalecem em uma estrutura de mercado. 

Ainda no segundo período, os autores encontraram forte evidência para suporte à 

hipótese de poder relativo de mercado (que, além da lucratividade, também diz respeito à 

inovação e diferenciação de produtos, diferente da hipótese estrutura-conduta-desempenho 

que só vincula poder de mercado com lucratividade), indicando que, após as reformas, os 

bancos precisaram desenvolver uma alta diferenciação em produtos para ampliarem o market 

share. Nem os fatores de escala nem a eficiência técnica e gerencial (eficiência X) foram 

influentes na determinação da lucratividade. 

Peria e Mody (2004) verificaram como o ingresso de bancos estrangeiros e a 

concentração impactou nos spreads (diferença entre taxas cobradas de tomadores de 

empréstimos e taxas pagas aos depositantes) de bancos na América Latina. Os autores 

afirmam que o aumento da presença de bancos estrangeiros e os altos níveis de concentração 

em países desenvolvidos se deveram a alguns fatores interrelacionados, como a liberação 

financeira e integração internacional ocorrida nestes países; a redução de custos de re-

capitalização dos sistemas financeiros; liquidações, fusões e aquisições decorrentes de crises; 

o ingresso de bancos estrangeiros por meio da compra de bancos domésticos e consolidação 

de concentração de bancos domésticos em resposta à competição externa. 

Os autores defendem a análise de spreads pelo fato de que bancos estrangeiros podem 

reduzi-los como forma de ingressar, bem como os bancos domésticos podem lançar mão deste 

artifício, aumentando spreads, redirecionando sua ação para segmentos menos expressivos e 

onde possam ter maior vantagem em informação ou maior poder de mercado. 

Utilizando um modelo econométrico, identificam que os efeitos decorrem de três 

fatores mais influentes: (a) bancos estrangeiros reduziram os spreads para ingresso, contudo 

não há clareza se isto se deveu a estratégias de preço mais agressivas ou por segmentos de 

mercado mais informados; (b) a maior presença estrangeira não implicou em um declínio 

geral de spreads, mas influenciou o processo por causa de menores custos de operação; (c) a 

maior concentração permitiu o aumento de spreads dos bancos domésticos o que pode ter 

mitigado os benefícios obtidos pelos bancos estrangeiros em seu ingresso. Assim a 

concentração não ocorreu por causa dos entrantes o que, de fato, acabou não elevando a 

competição, condição que os autores alertam ser necessária para a redução de spreads, 

embora se deva considerar que a maior competição também pode enfraquecer o valor da rede 

de bancos domésticos. 
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Boyd, Nicoló e Smith (2004) esclarecem que a indústria bancária tanto pode 

apresentar uma concorrência monopolística como competitiva e que apesar de vários fatores 

macro-econômicos poderem predizer uma crise, a inflação é o mais proeminente. Nos dois 

casos uma crise, que os autores determinam como exaustão das reservas, dependerá da taxa de 

inflação e mais afetará um sistema competitivo do que um sistema monopolístico. 

Os autores afirmam que desde o início da desregulamentação em 1970 as crises 

bancárias reemergiram como um fenômeno mais frequente e oneroso. 

Apresentam duas críticas principais aos estudos já desenvolvidos. A primeira é que 

não consideram os possíveis feedbacks da indústria para a macroeconomia. A outra é de que 

não consideram a inflação como possivelmente relacionada às crises bancárias. Argumentam 

que a natureza da competição na indústria implica de forma significante na probabilidade da 

ocorrência de uma crise. 

Os autores explicam que a natureza competitiva do sistema bancário implica de forma 

significativa em uma possível ocorrência de crise. Ressaltam que esta probabilidade, seja em 

uma estrutura competitiva ou monopolística, não pode ser considerada de forma independente 

da política monetária. Se a taxa de inflação está abaixo de um limite, o sistema monopolístico 

terá mais probabilidade de enfrentar uma crise do que o sistema competitivo e vice-versa, 

principalmente porque duas forças concorrem para a manutenção ou exaustão de reservas: a 

expectativa de lucratividade, pela limitação do uso de reservas e o retorno oferecido aos 

depositantes, relação que pode ser observada no Quadro 12: 

 

Nível de Inflação Força dominante Sistema com mais 

risco de crise 

Baixo Expectativa de 

lucratividade pela 

manutenção de reservas 

Monopolístico 

Alto Retorno oferecido aos 

depositantes 

Competitivo 

Quadro 12 – Relação entre inflação, forças influentes nas    

                       reservas e sistema bancário. 

Fonte: a autora, com base em Boyd, Nicoló e Smith (2004) 

 

Zúñiga-Vicente et al. (2004) argumentam que a ausência de forte evidência empírica 

que relacione grupos estratégicos e desempenho se deve à existência de duas abordagens 

teóricas conflitantes que explicam esta relação de formas diferentes: o enfoque em barreiras 

de mobilidade, da Organização Industrial, e o enfoque em fatores específicos da firma 

controláveis pelos gestores, a Visão Baseada em Recursos. Argumentam que os estudos 

realizados até então falham por não usarem um ponto de vista dinâmico. Assim, buscaram 
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implementar uma abordagem longitudinal e dinâmica que avaliou uma indústria composta por 

firmas de vários tamanhos e com alta representatividade de firmas pequenas, e que passaram 

por mudanças ambientais relevantes, utilizando ambas as linhas teóricas simultaneamente e 

empregando uma nova técnica de agrupamento (MCLUST) que permitiu um processo de 

clusterização mais preciso.   

Analisaram a indústria de bancos privados da Espanha no período de 1983 a 1997, 

principalmente por estas razões: os sete maiores bancos tinham em torno de 60% do market 

share, embora representassem menos que 10% do número de firmas; estudos cross-sectionals 

no país e em outros países indicavam que diferentes bancos tinham estratégias diferentes e 

mudanças profundas no ambientes dificultaram o alcance de lucratividade consistente com a 

manutenção das estratégias competitivas tradicionais. Utilizaram as cinco métricas mais 

importantes para avaliação de desempenho da indústria: 1) retorno sobre ativos; 2) retorno em 

equidade; 3) proporção de crescimento de market share; 4) proporção de crescimento em 

ativos e 5) índice de solvência. 

Os principais resultados indicaram que:  

1. não identificaram períodos contínuos de estabilidade; 

2. observaram mudanças freqüentes no número de grupos estratégicos, o que indicou 

certa instabilidade na estrutura da indústria; 

3. observaram alta mobilidade entre os membros dos grupos, o que tanto pode 

refletir barreiras de mobilidade baixas, como alta imitação do comportamento 

estratégico. Também se levando em consideração o grande número de firmas pe-

quenas, com alta capacidade adaptativa, e o alto grau de homogeneidade pela 

transparência da indústria; 

4. não notaram evidências consistentes de diferenças de desempenho entre os 

grupos, diferenças estas que não persistiam, refutando a hipótese da Organização 

Industrial; 

5. não notaram evidências consistentes de diferenças intra-grupo, refutando a 

hipótese da RBV. 

Estes dois últimos resultados levaram os autores a sugerirem que as duas linhas devem 

ser tratadas como complementares, e não conflitantes, para a explicação do desempenho dos 

membros dos grupos estratégicos ao longo do tempo. 

Dick (2005) sugere que a qualidade pode desempenhar um papel relevante para a 

análise do comportamento dos bancos funcionando, inclusive, como uma potencial barreira de 

entrada, principalmente porque o acréscimo de qualidade no momento de expansão do 
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mercado gerará mais custos fixos, contudo, sem que isto afete consideravelmente o preço. A 

autora realiza, assim, um estudo cross-sectional aplicado aos mercados metropolitanos 

americanos, especificamente usando o ano de 2002 como referência. 

Ao dividir os bancos em duas categorias fundamentais: dominantes (que, juntos, 

detêm mais de 50% do market share) e marginais (os demais) (no texto original é utilizada a 

palavra fringe para especificar esta segunda categoria), a autora argumenta que há uma 

assimetria na estrutura de mercado. Isto porque existem poucos bancos dominantes, grandes e 

geograficamente diversificados, e muitos bancos marginais, pequenos e locais. 

Observa que a estrutura de mercado permanece ao longo do tempo e que a 

concentração não decresce como crescimento de mercado. Ressalta que duas formas de 

competição podem emergir: a diferenciação horizontal, firmas com ampla gama de produtos 

com possibilidade do desenvolvimento de nichos quando o mercado cresce, e a diferenciação 

vertical, forte enfoque em custos fixos com investimentos em qualidade a medida que o 

mercado cresce. 

Os principais resultados apontam que: 

a) existe um baixo limite de concentração, em que pese a estrutura de mercado 

permaneça concentrada em todos os mercados, além disso a correlação entre 

concentração e tamanho de mercado é quase zero; 

b) dada uma estrutura de mercado concentrada e assimétrica, o número de bancos 

dominantes virtualmente não muda de acordo com o tamanho de mercado 

enquanto o número de bancos marginais aumenta com o aumento do tamanho de 

mercado; 

c) a qualidade aumenta com o tamanho do mercado; 

d) bancos dominantes têm mais qualidade que os bancos marginais e, quando em 

grandes mercados, têm mais qualidade que bancos dominantes em mercados 

menores 

Partindo da idéia de que os estudos das fusões seguem duas abordagens competitivas 

(avaliação do desempenho ao longo do tempo a partir de análises contábeis, como retorno de 

ativos, custos de operação e índices de eficiência, e ganhos nos desempenho dos preços das 

ações para a firma-alvo e adquirente por ocasião do anúncio), Jayadev e Sensarma (2007) 

prepararam um estudo para avaliar as tendências em fusões na Índia.  

A primeira abordagem estuda os resultados pós-operação em relação ao desempenho 

pré-operação, sob a premissa de que as fusões melhoram a lucratividade pela redução de 

custos ou aumento de receitas. Os autores fazem uma ressalva à fragilidade desta escolha, 
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primeiro porque há uma lacuna entre o processo e a efetiva obtenção de benefícios e depois 

porque alguns indicadores não ficam em pauta como o composto de produto e os preços de 

insumos. Ainda pode haver pouca distinção entre os ganhos de escala e escopo e os ganhos de 

eficiência X (tecnológica). 

Com relação à segunda abordagem, ganhos para a firma-alvo e para a firma adquirente 

na data do anúncio da operação, os autores alertam para o fato de que os estudos realizados 

não demonstram forte evidência sobre os benefícios das fusões para a indústria bancária. 

Objetivando contrapor a visão de acionistas e gestores, Jayadev e Sensarma (2007) 

argumentam que analisar o desempenho das operações meramente pela visão financeira, em 

geral porque quase todas as operações sofrem algum tipo de intervenção regulatória, não 

oferece subsídios suficientes para uma melhor compreensão do processo. 

No estudo, que compreende o período de 1999 a 2006, fazem a análise da percepção 

dos acionistas utilizando o método do estudo de eventos para avaliar o impacto nos retornos 

de firmas-alvo e adquirentes e aplicam um questionário para gestores, a fim de obterem uma 

visão crítica e direcionamentos futuros, de modo a conseguirem delinear um panorama que 

justifique a adoção de fusões pelos bancos indianos. Distinguindo o mercado indiano entre 

fusões forçadas (absorção de bancos pequenos e frágeis para proteção dos depositantes) e 

fusões voluntárias, os autores identificam que nas fusões forçadas as firmas-alvo não obtêm 

retornos anormais e adquirentes chegam a perder valor. Nas fusões voluntárias os ganhos são 

maiores para as firmas-alvo do que para adquirentes. 

Já na percepção dos gestores, obtiveram as respostas de 20% dos bancos, que 

representam 31% do total de depósitos, questionários que revelaram: 

 70% apontaram alta prioridade para fusões de bancos públicos, denotando a visão 

do setor quanto à consolidação nesta área; 

 no momento pré-fusão a preocupações devem se voltar para a avaliação do 

portfólio de empréstimos da firma-alvo, mencionado como o principal fator a ser 

considerado; avaliação dos ativos intangíveis; determinação do valor patrimonial a 

partir da avaliação de ativos e riscos;  

 no momento pós-fusão considerar as características dos recursos humanos; 

características culturais; integração em TI; retenção de clientes; consolidação da 

rede de agências; 

 os benefícios percebidos: neste caso, em que pese a teoria afirmar que o tamanho e 

natureza dos mercados nos quais as firmas operam seja o primeiro determinante dos 
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benefícios, os respondentes indicam a redução de custos operacionais e aumento da 

riqueza do acionista como os principais fatores. O acesso a novos mercados fica 

mais evidente nas fusões voluntárias; menor relevância é dada à possibilidade de 

melhores pagamentos e incentivos. 

Diante destas constatações Jayadev e Sensarma (2007) justificam porque a indústria na 

Índia deve se engajar em operações de F&A: alta pressão competitiva; convertibilidade da 

moeda (influenciando o ingresso de fundos e o risco); atendimento às normas de adequação 

de capital; discussões sobre a adoção de uma moeda asiática unificada; o acordo de Basiléia 

II; inclusão financeira (dar acesso a serviços bancários à população de baixa renda); 

penetração em pequenas e médias empresas; mudanças nos investimentos na atividade 

bancária; aplicação da política monetária. 

Também em um estudo sobre aquisições em mercados emergentes, Williams e Liao 

(2008) analisaram 73 operações cross-boarder envolvendo 46 firmas-alvo, entre 1998 e 2005, 

utilizando a método do estudo de eventos para verificarem se os anúncios geraram valor para 

os acionistas e o quanto as características das F&A, econômica e institucional explicam os 

retornos aos acionistas com este tipo de investimento.  

Observaram que houve retornos significantes e positivos para os acionistas das 

adquiridas, o que denota que operações cross-boarder criaram valor ao menos para os 

investidores dos mercados emergentes, contudo não há evidências quanto à criação ou 

destruição de valor para as adquirentes. Estes retornos positivos puderam ser explicados por 

condições ambientais e métodos de aquisição. Atuações piores em governança levaram a um 

maior prêmio pelo risco e uma forte política monetária conduziu a maiores retornos; não há 

evidências que relacionem tamanho da adquirida com retorno aos acionistas, mas os autores 

ressaltam que a crescente competição em mercados domésticos conduzirá acionistas a 

observarem o valor de mercados emergentes por oferecerem potencial para expansão e 

diversificação de seus negócios. 

Delis e Tsionas (2009) realizaram um estudo, compreendendo o período de 2000 a 

2007, para fazerem uma estimação conjunta de poder de mercado e eficiência ao nível da 

firma, considerando os bancos da União Européia e Estados Unidos. Identificaram que a 

maior parte dos bancos tem um comportamento competitivo moderado e que os bancos mais 

eficientes têm poder de mercado acima da média. Notaram que a distribuição de poder em 

cada sistema tem uma variância substancial pelas grandes diferenças em poder de mercado 

observada entre bancos.  

Além disso, os autores relatam que uma relação claramente negativa é observada entre 
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poder de mercado e eficiência. Ainda ressaltam que não é claro o quanto se pode generalizar a 

relação entre eficiência e competição quando se toma por base sistemas bancários em 

desenvolvimento. 

 

2.3.1 Algumas evidências empíricas sobre a indústria no Brasil 

 

Finalizado todo aporte teórico que fundamenta o trabalho, fica premente a necessidade 

de explorar o fenômeno na realidade nacional, para o que está considerado a seguir um 

levantamento de estudos acerca de F&A na indústria bancária brasileira, poder de mercado e 

eficiência. Estes trabalhos ofereceram não só uma visão histórica da discussão presente nesta 

tese, mas esclareceram elementos importantes quanto os critérios para mensuração das 

variáveis em estudo. Em que pese obras importantes tenham sido consideradas, não se 

pretendeu aqui esgotar o assunto com a totalidade de obras disponíveis, de maneira que foram 

priorizados estudos mais recentes, também pelo caráter mais aprimorado na apresentação das 

análises. 

Tavares (1985) esclarece que, a partir de 1950, o crescimento do sistema bancário 

brasileiro mais se deveu à abertura de agências e que as políticas adotadas pelo Governo 

Brasileiro, a partir de 1967/68, objetivavam concentrar o mercado bancário, dado o elevado 

número de bancos. A alegação era de redução de custos operacionais, tendo em vista o 

desestímulo ao crescimento econômico atribuído à inflação, condição ratificada pela definição 

de políticas de F&A pela Comissão de Fusão e Incorporação de Empresa (COFIE), em 1971. 

O intuito era fomentar a concentração para gerar redução de juros. O autor ressalta que, do 

ponto de vista teórico, a obtenção de escala de produção, além do tamanho ótimo de acordo 

com o mercado, só pode acontecer com maior concentração, o que gera uma relação positiva 

entre escala e concentração. Todavia, as firmas teriam vários incentivos além dos ganhos em 

eficiência: controle de mercado, redução de concorrência e poder, entre outros. 

Segundo o autor, estudos já realizados sobre economia de escala no setor, embora com 

algumas fragilidades metodológicas, indicaram que a concentração aconteceu sem oferecer 

grandes ganhos em eficiência. O processo de concentração foi decorrente da atuação sobre as 

seguintes variáveis: 

1) controle de cartas-patente: que funcionava como barreiras de entrada; 

2) mercado de cartas-patente: permissão ao setor privado para comercialização; 

3) tabelamento dos preços (taxa de juros), que forçava a exclusão de bancos 
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deficitários e com altos custos, e redução a zero da remuneração nominal dos 

depósitos bancários à vista, que iniciou o processo de diferenciação de serviços. 

Além disso, a inflação “tornava negativa a remuneração real dos depósitos à vista, 

principal fonte de serviços dos bancos comerciais” (TAVARES, 1985, p. 56); 

4) exigência de maior volume de capital em relação aos depósitos; 

5) redução dos níveis exigidos de imobilização que, associado com o tabelamento 

dos juros, fomentou a diversificação de investimentos; 

6) fomento à criação de bancos nacionais; 

7) lucros variados conforme o tamanho e 

8) as políticas de incentivos para fusão e incorporação. 

Para comprovar a influência na concentração dos mecanismos citados acima, o autor 

realizou um estudo setorial, compreendendo o período de 1956 a 1981, em que identificou o 

seguinte: 

• redução aproximada de 73% no número de bancos; 

• aumento aproximado de 194% no número de agências; 

• aumento aproximado de 250% no número de agências do Banco do Brasil; 

Além disto, utilizou os índices de razões de concentração (parcela das maiores firmas 

no mercado), aplicadas às variáveis proxies do tamanho dos bancos: depósitos totais, 

empréstimos e recursos próprios, avaliando-se os bancos em grupos de sete, quatro e um. 

Verificou que houve forte aumento de concentração até 1974/75; o aumento entre 

1967/71 pode ser atribuído ao tabelamento dos juros; a partir de 1971 às políticas de fusões e 

incorporações. 

Ceretta e Niederauer (2001) objetivaram comparar, com dados do segundo semestre de 

1999, a posição competitiva de 144 conglomerados financeiros, agrupados pelo porte como 

grandes, médios e pequenos, com base em uma matriz (rentabildiade/eficiência) construída a 

partir da análise por envoltória de dados (DEA – Data Envelopment Analysis) do volume de 

receita, resultado do semestre, capital próprio e capital de terceiros. A DEA “produz um 

indicador de eficiência que deriva da fronteira eficiente e que revela a fronteira de produção 

empírica de melhor prática.” (CERETTA; NIEDERAUER, 2001, p. 13). 

Com base nas análises os autores afirmam que os grandes conglomerados são mais 

eficientes e rentáveis, apresentando, portanto, menor quantidade de ineficiência operacional, 

pois não há muita divergência entre o nível de receita real e o ideal. Com relação aos 

resultados do semestre, apesar de grande ineficiência, os grandes ainda estão em situação mais 

favorável que médios e pequenos; também os maiores apresentam maior equilíbrio entre o uso 
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de capital próprio e de terceiros, enquanto os outros dois grupos atuam com excesso de capital 

de terceiros. Estas condições refletiriam a falência de pequenas e médias instituições, bem 

como as F&A entre bancos nacionais e estrangeiros, dando ao mercado a estrutura de menos 

firmas, mas com grande porte (CERETTA; NIEDERAUER, 2001). 

Nakane (2001), ressaltando a alta concentração do mercado bancário brasileiros, na 

época, quando cinco bancos concentravam 49,7% do total de ativos, 55,3% dos empréstimos e 

57,9% dos depósitos, realizou em estudo para avaliar o grau de competição dos bancos. 

Utilizou um teste de poder de mercado, segundo o autor baseado nos modelos de Bresnahan 

(1982) e de Lau (1982), para analisar mensalmente os períodos de agosto de 1994 a agosto de 

2000. 

Apesar de na introdução afirmar que o mercado é altamente competitivo, na discussão 

dos resultados argumenta que os bancos não se comportam competitivamente, o que não 

implica que atuem de maneira colusiva. Ele encontrou evidências de que existe poder de 

mercado mais representativo no longo prazo, mas que a estrutura precisa de mercado não é 

conhecida em que pese seja excluída a possibilidade de colusão. Conclui afirmando que a 

estrutura de mercado brasileira não pode ser descrita em termos de competição perfeita ou 

como atuação em cartel e recomenda um melhor refinamento para compreensão da 

imperfeição de mercado que caracteriza o setor. 

Tomando como base a profundidade e qualidade da intermediação bancária 

(intensidade do fluxo de intermediação financeira pela captação de depósitos convertidos em 

crédito) como indicadores da estrutura de mercado, Belaisch (2003) realizou um estudo 

analisando o mercado bancário brasileiro para discutir diferenças fundamentais com outros 

mercados sob a alegação de que a maior intensidade de intermediação representará uma 

estrutura imperfeita de mercado. A autora chama a atenção para as características 

contraditórias do mercado nacional, como a de ser um dos sistemas com as maiores 

instituições na América Latina, lucrativas e bem capitalizadas, contudo que atuam com baixa 

disponibilização de crédito. Alega que isto torna o sistema, de certa forma, ineficiente, e 

defende que esta baixa intermediação resultaria em um mercado não competitivo, mais 

especificamente oligopolístico, corroborando com Nakane (2001) quanto à estrutura de 

mercado não ser competitiva, entretanto, ele afirma que identificou poder de mercado, sem 

colusão, em um contexto de alta competição e ela que o comportamento é oligopolista. 

Sua abordagem toma este caminho, pois a autora identifica que em que pese o sistema 

brasileiro seja semelhante ao americano em termos de ativos, oferece metade em termos de 

empréstimos, assemelhando-se mais a países da América Latina com o volume de ativos 
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expressivamente menor. 

Em sua análise, no período de 1993 a 2001, utiliza os balanços disponíveis e a 

metodologia conforme Panzar e Rosse (1987) e aponta que uma causa subjacente à baixa 

disponibilidade de crédito poderia ser a instabilidade macroeconômica. Outro ponto foi o 

fortalecimento pelo Plano Real que, ao revelar as ineficiências do setor produtivo, resultou na 

elevação de taxas para a disponibilização de crédito. Aliado a isto, a autora ainda comenta 

sobre o estabelecimento do programa de reestruturação do setor (PROER), gerador de 

consolidação, fechamento ou liquidação de muitos bancos privados e do programa do 

Governo (PROES) que aumentou a consolidação dos intermediários públicos, resultando na 

reestruturação da indústria como um todo. 

Um elemento forte mencionado é a condição de risco associada a economias em 

amadurecimento e em condição de mudança, bem como falta de informações sobre tomadores 

apesar da demanda alta por crédito. Além disto, as políticas governamentais também afetaram 

a eficiência da intermediação financeira, como a não remuneração para valores em reserva. A 

autora afirma que o comportamento não competitivo fica evidenciado pelo grau de 

concentração, principalmente pela magnitude da participação de instituições públicas, duas 

das quais representando 70% dos ativos do sistema, com um market share de 35%, em 2000. 

A autora conclui que o sistema, apesar de lucrativo, é mais ineficiente que em outros 

locais. Em que pese razões diversas, defende que a estrutura de mercado é o pano de fundo 

para tal situação, por ser caracterizada pelo comportamento oligopolista. Lembra que em um 

ambiente com informação assimétrica, entre tomadores e credores, existem compensações 

entre competição e concentração. No primeiro caso, custos são minimizados e os recursos são 

alocados eficientemente. Por outro lado, algum grau de poder de mercado assegura a 

lucratividade e torna o sistema mais sólido diante de impactos na economia, contudo a 

existência de grandes bancos pode aumentar o risco sistêmico e afetar a estabilidade 

financeira. Recomenda, assim, a realização de reformas como a redução de barreiras de 

informação para novos entrantes no sistema, a remoção das condições que impedem a 

competição e ressalta que mais estudos sobre a estrutura de mercado precisam ser realizados.  

Brito, Batistella e Fama (2004) analisaram a presença de retornos anormais nas ações, 

com o uso do estudo de eventos, para verificar se houve aumento de riqueza para os acionistas 

em três instituições financeiras (Bradesco, Itaú e Unibanco) que se engajaram em F&A no 

período de 1997 a 2003. Os autores alegam que a ampliação deste movimento de F&A no 

setor deveu-se a motivadores como ganhos de escala, pela ampliação da base de clientes, do 

volume de negócios e pela diluição riscos e de custos/despesas fixos. Concluem o estudo 
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afirmando que as aquisições não geraram retornos supranormais para os acionistas das 

adquirentes, logo não foram fonte de aumento de riqueza, assim como sinalizado pelo 

levantamento teórico realizado. 

Acerca da concentração bancária, Troster (2004) teceu considerações tomando o 

mercado bancário brasileiro como referência, afirmando, em primeiro lugar que o número de 

bancos não é um determinante para que se caracterize a concentração. Distingue duas formas 

de mensuração: as taxas e os índices de concentração, tecendo uma crítica quanto à primeira 

porque toma um ponto na curva e avalia apenas as maiores firmas gerando, portanto, 

resultados indefinidos ao contrário dos índices que assumem o conjunto todo e não só as 

maiores firmas. 

O autor estabelece a seguinte lógica para analisar a obtenção de economias de 

grandeza (escala e escopo) na indústria bancária: distinção entre produção e intermediação 

para definir o que é produto bancário. A primeira relacionada aos serviços prestados que se 

relacionam a contas com o uso de trabalho e capital, tendo como principal variável de custo 

aqueles de ordem operacional; a segunda atribuindo aos bancos a função de intermediadores 

de mercado, tratando da captação de recursos para a sua oferta de empréstimos, tendo os juros 

como variável de análise, além dos custos. 

Troster (2004) afirma que a presença de bancos grandes e pequenos aliada às 

economias de escala pode aumentar a concentração do sistema como um todo. Ao introduzir o 

conceito de contestabilidade de mercados (entrada livre e saída sem custos), ressalta sua 

importância para as políticas concorrenciais por impedir práticas predatórias e afirma que o 

mercado bancário tem características de contestabilidade, caso não apresente barreiras à 

entrada. A concorrência limitaria, então, os lucros do setor, restringindo o interesse na busca 

pelo poder de mercado a curto prazo. 

 Gonzalez, Savoia e Gouvea (2007) propuseram um modelo de segmentação para o 

mercado bancário, a partir de dados contábeis de dezembro de 2004, para determinarem a 

formação de grupos estratégicos usando, para isto, a análise de clusters, análise discriminante 

e escalonamento multidimensional. Os autores apontam que o término das altas taxas de 

inflação da década de 80 até o início dos anos 90, bem como a implantação no Plano Real, em 

1994, a abertura ao capital estrangeiro e a globalização resultaram em uma mudança 

significativa no cenário. Esta situação ocasionou o enfraquecimento de várias instituições com 

reflexo no aumento de falências, F&A e privatizações, gerando um decréscimo da ordem de 

47% no número de bancos até 2004. 

 O processo de formação dos clusters resultou em cinco grupos (varejo, tesouraria, 
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crédito, intermediação bancária e transição e repasse). Note-se que o segmento varejo foi 

destacado a priori, pois a proxy que seria também utilizada, tamanho dos bancos, não resultou 

em uma análise eficiente em conjunto com ativos totais, patrimônio líquido, número de 

agências e de funcionários, independente do tratamento dado, o que resultou na decisão de 

seccionar 21 bancos (maiores) caracterizando-os como grupo de varejo, selecionados com 

base na capilaridade da rede (mais de 50 agências) e pela posse de 90% dos depósitos do 

setor. 

 Os grupos que emergiram da análise são assim caracterizados, conforme Quadro 13. 

 Cluster Tesouraria Crédito Intermediação 

bancária 

Transição 

e 

repasse 

Varejo 

 Número de 

Bancos 

35 30 16 36 21 

 Variável      

Ativo DI: Aplicações 

Interfinanceiras 

Não 

expressivo 

-- Elevado -- -- 

TVM: Títulos 

e Valores 

Mobiliários 

Mínimo de 

50% 

-- -- -- -- 

CRED: Op. 

Cred. E 

Arrendamento 

Mercantil 

-- Mais de 70% 

da receita e de 

ativos 

-- Mais de 

50% do 

ativo total 

-- 

Passivo DEP: 

Depósitos 

-- Mais de 50%  -- Não 

expressivo 

Mais de 40% 

EMPR: 

Obrigações por 

empréstimos e 

repasses 

-- -- -- Alto -- 

Receitas r.di: Receitas 

com aplicações 

financeiras 

Não 

expressivo 

-- Elevado 

 

-- -- 

r.tvm: Receitas 

com títulos e 

valores 

mobiliários 

Mais de 

70% 

-- -- -- -- 

r.serv: Receitas 

de serviços 

-- -- -- -- Apenas menor 

que 

interbancário 

r.cred: Receitas 

de crédito 

-- -- -- -- -- 

 Observações O capital 

próprio 

representa 

60% do 

ativo total 

Intermediação 

entre agentes 

superavitários, 

poupadores ou 

credores, e 

agentes 

deficitários, 

devedores de 

todos os 

tamanhos 

Fornecedores 

ou doadores de 

recursos ao 

setor 

Sem 

recursos 

para terem 

uma rede 

de 

agências 

Equilíbrio 

entre 

aplicações e 

receitas; 

Protegido por 

barreiras de 

mobilidade 

(estrutura); 

Grupo mais 

homogêneo 

Quadro 13 – Expressividade das variáveis na caracterização dos clusters 

Fonte: a autora, com base em Gonzalez, Savoia e Gouvêa (2007) 
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Os autores alertam para o fato de que esta classificação não pode ser utilizada para 

outros períodos. Comentam que 38% dos bancos analisados acabam formando uma rede que 

repassa crédito e liquidez, atuando na “intermediação da intermediação” (GONZALEZ; 

SAVOIA; GOUVEA, 2007, p. 14). 

Neves et al (2007) desenvolveram um estudo com o intuito de identificar e analisar as 

variáveis que exerceriam alguma influência sobre o Índice de Eficiência Operacional, no 

período de 2001 a 2005, considerando 32 bancos que apresentavam todos os dados 

necessários às análises. A partir de modelos de regressão, cálculo da ANOVA e de uma 

análise de cluster concluíram que tão somente 48% da variância explicada se deve às 

variáveis utilizadas (9 variáveis das 46 utilizadas inicialmente), atribuindo os outros 52% a 

causas externas, condição que se modifica quando a análise é feita para os clusters, onde 5 

variáveis explicam 92% da variância. 

Barbosa e Macedo (2008) realizaram um estudo para verificação da eficiência no 

setor, período de 2005 a 2006, avaliando os segmentos de Varejo, Financiamento, Middle 

Market e Atacado e Negócios também utilizando a análise evolutiva do desempenho (DEA). 

Os autores esclarecem que em 2004 o setor foi caracterizado pela diversificação de 

receitas, corroídos, contudo, por altas despesas administrativas e com pessoal. O ano de 2005 

apresentou o aumento do resultado líquido em 40%, resultado de cortes de despesas, 

investimentos em TI, em serviços e otimização da estrutura para uma conduta mais agressiva 

no mercado. Em 2006 houve o corte progressivo dos juros, busca mais acirrada por clientes e 

aumento do crédito imobiliário. 

Eles analisaram dados extraídos da Revista Balanço Financeiro, da Gazeta Mercantil, 

edição 2007, e coletaram informações de 19 bancos de varejo, 34 de atacado e negócios, 34 de 

financiamento e 18 de Middle Market. O principal desafio era, corroborando com o uso 

anterior da técnica apresentada nas referências teóricas feitas pelos autores, avaliar o 

desempenho das maiores instituições bancárias brasileiras. Alguns pontos foram relevantes: à 

exceção do Varejo, bancos de outros segmentos apresentaram resultados relevantes em termos 

de eficiência; não há uma relação entre eficiência e tamanho, exceto no segmento Middle 

Market, indicando que não é o tamanho, mas o desempenho o vetor de competitividade. Os 

autores concluem que um desempenho superior em vários critérios configura o banco como 

melhor, e que é implausível estabelecer uma relação positiva entre tamanho e eficiência para a 

indústria em sua totalidade. 

Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005) verificaram a relação entre estrutura de mercado e 

competitividade. Os autores ressaltam que uma transformação importante decorrente do Plano 



 130 

Real foi a suspensão da exigência aos bancos estrangeiros terem o dobro do capital mínimo 

para ingresso no país, medida esta viabilizada em virtude da eficiência que trariam ao sistema 

e pela escassez de capitais nacionais. Isto se refletiu tanto do ponto de vista do fortalecimento 

de instituições nacionais, como no aumento da concorrência, contudo com reflexos 

expressivos na estrutura de mercado, com a redução de número de firmas por liquidação, 

aquisição e incorporação. 

Tomando o intervalo entre dezembro de 1995 e junho de 2004 como referência, os 

autores apontam uma redução da ordem de 46% nos bancos privados nacionais, de 78% nos 

bancos públicos estaduais e um aumento de 63% nos bancos privados com controle 

estrangeiro. No total, houve uma involução da ordem de 32% no número de bancos, 

indicando, a priori, um aumento na concentração. 

Para avaliar a concentração (análise feita em grupos de três, cinco, dez maiores e 

bancos individualmente) consideraram três razões de concentração: ativos totais, depósitos e 

operações de crédito; o índice Herfindahl-Hirschman (HHI), o índice Hall-Tideman (HTI) e o 

índice de entropia de Theil (T). Observaram um aumento de concentração nos dez maiores em 

depósitos e ativos, ao contrário de operações de crédito que sofreram um decréscimo na 

concentração. Ressaltam que as fusões, liquidações e incorporações não tiveram forte 

expressão nos depósitos. 

Ao avaliar a intensidade da competição, Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005, p. 6) 

utilizaram o Modelo de Panzar e Rosse que considera que  

(...) em ambiente de conluio e assumindo maximização do lucro, um aumento no 

preço dos insumos incrementará o custo marginal, reduzirá o produto de equilíbrio e 

diminuirá a receita total. E, num ambiente de competição perfeita, um aumento no 

preço dos insumos aumentará os custos marginais e a receita marginal na mesma 

quantidade do incremento inicial no custo. 

Feitas as análises, verificaram que a estrutura de mercado dos bancos no Brasil é de 

concorrência monopolista e que há uma relação negativa e significante entre concentração e 

competição; identificam, ainda, que a magnitude da rede de agências reduz a competição.  

Nasser (2009) corrobora com este resultado em um estudo que abrangeu o período de 

junho de 2001 a dezembro de 2007, considerando os 50 maiores bancos de cada semestre, 

também utilizando o modelo de Panzar e Rosse (1987), contudo fazendo o cálculo da 

estatística H a partir de estimações anuais de competição, cálculo de mínimos quadrados 

recursivos e uma abordagem paramétrica. Nas três abordagens confirma o perfil de 

concorrência monopolista do mercado bancário brasileiro, muito embora as estimações anuais 

de competição tenham sinalizado um ligeiro aumento de competição no período. 
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2.4 Desenvolvimento da teoria e formulação de hipóteses 

 

Esta etapa do trabalho se destina à elaboração de um arrazoado que relaciona as 

diversas vertentes teóricas dentro de uma estrutura lógica que permita melhor situar a 

abordagem empírica dos próximos capítulos. Intenta esclarecer as relações entre F&A, 

eficiência e poder, definindo não só o que os fundamenta, mas apresentando uma visão crítica 

diante do que foi exposto anteriormente. Ainda tenciona determinar as lacunas apresentadas 

pela teoria, bem como fazer uso dos diversos estudos apresentados para delimitar os possíveis 

critérios de análise dos dados. 

É claro que o direcionamento de Williamson, abordado no início da revisão teórica, 

volta-se para a análise da eficiência sob a perspectiva dos custos de transação. Entretanto, 

quando se trata de F&A, muito da teoria que focaliza eficiência trata das possíveis sinergias 

obtidas entre as firmas combinadas, de modo que o texto inicial mais objetivou estabelecer a 

distinção entre monopólio e eficiência, acentuando o enfoque externo e interno à firma, do 

que ser um referencial que fundamente a análise ora pretendida. 

Com base nestas perspectivas, que claramente contrapõem a obtenção de poder 

representado pela concentração, e pela busca pela eficiência, representada pela obtenção de 

sinergias, se pode pensar no que, de fato, seja o fundamento teórico que situa a decisão pelas 

fusões e aquisições. Em princípio pode-se considerar que a ampliação dos limites da firma se 

daria para o fortalecimento de posição de mercado. Entretanto, no longo prazo, a manutenção 

desta posição de poder estaria atrelada à eficiente gestão das F&A, de onde se pode cogitar se 

as empresas se engajam em F&A para obtenção de poder como variável ex ante ou ganham 

poder com F&A como variável ex post.  

Além disso, é importante que se considere a influência dos grupos estratégicos como 

elementos que dariam mais foco ao comportamento estratégico, delineando melhor a 

necessidade, ou interesse, de uma firma em direção às F&A. De um lado se pode pensar que 

uma firma adota uma estratégia de F&A para ampliar sua força de mercado, em um primeiro 

momento. Contudo, tão logo venha a resposta do concorrente, pode-se presumir que as firmas 

tenderão a harmonizar comportamentos, de forma colusiva, de maneira que a força do 

oligopólio se configure como a principal barreira para ingresso de outros concorrentes ou para 

mitigar a mobilidade de outros concorrentes presentes em outros grupos estratégicos.  

Neste sentido seria plausível pensar que a resposta de um competidor, equivalente em 

recursos ao competidor que iniciou a ação estratégica, seja naturalmente responder com o 

mesmo tipo de ação. Mais especificamente como forma de buscar a estabilidade no 
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comportamento do grupo estratégico ao qual ambos competidores pertencem, condição que os 

destacaria mesmo de concorrentes do mesmo grupo, criando ou fortalecendo um duopólio ou 

um oligopólio.  

A firma que inicia o processo busca o poder da aglutinação com outras para adotarem, 

juntas, um comportamento monopolista. O impacto na indústria é que a resposta do 

concorrente é o que favorecerá, ou não, a alteração da estrutura da indústria, mais 

especificamente, gerando a menor atomização do mercado. Assim, cabe aqui resgatar 

elementos do oligopólio para que se abra a discussão sobre esta tensão entre a busca 

individual da firma pelo poder e o resultado decorrente da reação da concorrência para a 

indústria. 

Os preços se tornariam abusivos menos por medidas anti-truste e mais pelo risco de 

competidores romperem com a colusão quando não forem estabelecidos reforços aos acordos, 

condição que, em parte, explica o porque alguns oligopólios demandam uma interferência 

maior do governo e outros não. 

A seguinte relação pode, então, ser estabelecida: se pequenas firmas têm menor 

potencial de ingresso com escala, naturalmente não participarão de oligopólios e tenderão a 

enfrentar mercados mais competitivos, competindo, de forma independente, com firmas 

grandes e pequenas, também independentes, e estando mais sujeitas, portanto, a uma maior 

propensão à mortalidade. Assim, os mercados menos atomizados, ou mais concentrados, 

tenderiam a favorecer em maior proporção a sobrevivência das empresas participantes. 

Tudo isto foi explicado para dizer que a simultaneidade dos anúncios de fusões no 

Brasil e a crise americana podem ter representado um movimento de reforço das barreiras de 

entrada, quando se observa a indústria, bem como um movimento de fortalecimento de 

determinados grupos para que não sejam afetados com a crise a partir de F&A com firmas que 

sentiram estes impactos. Além disto, a anunciada compra do Banco Votorantim pelo Banco 

do Brasil insinuou uma ação de contrabalanço por parte do Governo Federal para contenção 

do movimento de Banco Itaú em direção ao estabelecimento da posição de mais forte no 

oligopólio. 

As fusões horizontais tendem a oferecer maior potencial de poder de mercado (por 

meio de sinergia colusiva) do que eficiência. Assim, a suposição é de que a concentração 

observada no mercado bancário brasileiro está sendo mais um movimento para uma rápida 

obtenção de ganhos, o que reforça a posição das firmas mais fortes, mais do que possibilitar a 

estas firmas a realização de ganhos por meio da elevação de eficiência. Contudo, há que se 

destacar que, considerando o conjunto de grupos estratégicos, este movimento tende a elevar 
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as barreiras de entrada do mercado nacional, elevando, também, as barreiras de mobilidade 

entre grupos. 

Diversos autores revisados apontam lacunas, bem como sugerem a ampliação dos 

estudos, conforme demonstrado no Quadro 14: 

Autor(es) Ano Direcionamentos e lacunas para verificação 

Pfeffer 1972 Examinar o crescimento como uma estratégia para administrar o ambiente e 

especificar as condições ambientais que tendem a produzir estratégias de 

diversificação ou integração 

Galbraith e Stiles 1984 Explorar a atividade da fusão, interdependência de recursos e poder em mais 

larga escala e com uma definição mais detalhada da classificação da 

indústria, definição mais ampla dos fatores de poder, além de condições de 

mercado e inclusão de fatores adicionais como barreiras de entrada 

Kusewitt Jr 1985 Relacionar a adaptação à aquisição e a performance da adquirente; 

Identificar os efeitos dos diferentes fatores relacionados às aquisições 

verificados em programas individuais de aquisições; 

Verificar a interação dos fatores e variações no mix de fatores; 

Estabelecer um mix apropriado de estratégias para diferentes firmas e 

estruturas industriais de mercado diferentes; 

Relacionar a estratégia de aquisição com a variabilidade na performance e 

risco da firma 

Chatterjee 1986 Relacionar o tipo de sinergia com o total de valor econômico criado com 

F&A; 

Identificar métricas mais diretas para aferir a presença de vários recursos; 

Desenvolver de um quadro referencial mais rigoroso que relacione o 

potencial de criação de valor econômico não só com a decisão pela 

diversificação, mas com o tipo de aquisição (relacionada ou não) e o modo 

(fazer ou adquirir) da diversificação 

Seth 1990a Relacionar a performance esperada e performance obtida a longo prazo das 

aquisições; 

Identificar as ações tomadas pelos gestores para realização das sinergias 

potenciais na implementação 

Seth 1990b Examinar o potencial para fontes específicas de criação de valor que 

fundamentam as decisões pelas aquisições 

Trautwein 1990 Descrever o processo decisório, conflitos de objetivos e informações privadas 

ambíguas;  

Mudar de estudos de ações de mercado para estudos da performance atual 

das firmas;  

Esclarecer como o conceito de informação privada pode ser incorporado para 

explicar o comportamento dos negócios;  

Incorporar as percepções de terceiros e o tempo do processo de fusão em 

novos estudos 

Chatterjee  1991 Relacionar a integração vertical com outras teorias, como inovação 

tecnológica ou ciclo de vida 

Explicar os ganhos acima do normal (abnormal returns) para empresas 

adquirentes em termos da firma ou determinantes de mercado 

Larsson e Finkesltein 1999 Examinar com mais detalhe os efeitos interativos dos três antecedentes para a 

realização de sinergia (financeira, operacional e gerencial) 

Comparar a contabilidade e retornos das ações 

Testar mais detalhadamente a performance em F&A 

Seth, Song e Pettit 2000 Confirmar as diferenças entre aquisições domésticas e cross-border; 

Entender as fontes de ganhos em aquisições cross-border 

Quadro 14 – Direcionamentos e lacunas para verificação 

Fonte: a autora, com base nos trabalhos revisados 

Assim, pode-se concluir que os autores que estudaram o tema não têm uma resposta 

segura para o fato de: as firmas se engajarem em F&A para obtenção de poder de mercado ou 
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eficiência. Contudo, pode parecer que não seria este objetivo último, pois a eficiência também 

pode ser um indutor ao poder de mercado. 

Isto fica evidenciado pela possível relação espúria entre eficiência e poder, como 

sugerido por Peltzmann (1977), quando se presume que eficiências também levariam ao 

poder, invalidando o tratamento excludente das duas abordagens. Há que se destacar que não 

se trata aqui de pretender comparar escassez de recurso, que favoreceria a sinergia colusiva 

conforme Chatterjee (1991), com eficiência, mas utilizar a menção à base de recursos como 

força propulsora de sinergias colusivas, mesmo porque a ação colusiva pode resultar também 

de outros interesses. Neste sentido cabe lembrar que a escala mais eficiente só acontecerá com 

o aumento da concentração de mercado, ou seja, em uma relação positiva entre eficiência e 

poder, conforme aponta Tavares (1985). 

Pelo que se nota, não há consenso com relação à essência do movimento de 

consolidação do sistema, seja pelo que já foi abordado na introdução, ou pelos exemplos 

apresentados na forma de estudos realizados. Há que se considerar ainda o fato de o próprio 

Governo Federal aparecer como agente participante, por meio dos bancos federais e, 

simultaneamente, como entidade reguladora, representada pelas instituições que têm a 

delegação para orientar e controlar o sistema, o que o faz atuar então no desempenho de 

papéis distintos, porém altamente relacionados. Esta situação convida, então, a um outro 

questionamento: estaria o Governo brasileiro adotando medidas de contra-balanço permitindo 

aquisições por bancos federais a fim de conter o avanço de bancos privados e, como resultado 

secundário, estimulando o movimento à concentração de mercado? 

A discussão aqui apresentada indicou a possível coexistência de ambos objetivos, 

busca de poder e de eficiência e estas reflexões talvez corroborem com Larsson e Finkelstein 

(1999), contudo, sinalizando uma redução no caráter conflitante de abordagens integrativas ao 

qual se referem, ficando ainda em aberto a junção, além da Gestão Estratégica e Economia, 

também das áreas de Finanças, Teoria Organizacional e Gestão de Recursos Humanos. 

Diante destas considerações, é plausível assumir que o direcionamento deste estudo 

enfoque a perspectiva econômica, ao tratar da análise da indústria e que a visão estratégica 

seja verificada ao nível de grupos e firmas. 

A avaliação feita com base no referencial teórico possibilitou a formulação das 

seguintes hipóteses para verificação: 

H1 = a ocorrência de concentração eleva o desempenho global da indústria; 

H2 = no nível da firma, as adquirentes obtiveram elevação de poder de mercado; 
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H3 = no nível da firma, as adquiridas geraram ganhos de eficiência para as 

adquirentes; 

H4 = as operações de F&A na indústria estão positivamente relacionadas a obtenção 

de poder de mercado; 

H5 = ganhos em eficiência ampliaram o poder de mercado; 

H6  = barreiras de entradas elevadas se configuram como barreiras de mobilidades 

entre grupos estratégicos 

H7 = os bancos buscam poder de mercado e eficiência com as F&A 

As lacunas e direcionamentos propostos pelos diversos autores sugerem uma 

verificação mais detalhada para o entendimento aprofundado do fenômeno de F&A. Estes 

trabalhos analisaram uma ampla gama de setores e este detalhamento viria da observação 

mais focada em uma indústria, firma ou entidade resultante da combinação de firmas, o que 

convida a um trabalho voltado a estes enfoques. Com base nisto, são apresentados os 

procedimentos metodológicos que fundamentaram este estudo. 

 

 



 136 

3 O AMBIENTE 

 

Este capítulo aborda o ambiente da indústria apresentando dados de mercado para 

melhor situar o leitor e, para tal, considera as firmas participantes do Subsistema de 

Intermediação Financeira, na categoria Instituições Financeiras Bancárias, acrescidas do 

Banco do Brasil e Caixa Federal. Com o intuito de melhor situar o escopo da análise, é 

apresentado a seguir um breve panorama sobre o Sistema Financeiro Nacional, tomando por 

base Assaf Neto (2003). 

 

3.1 O Sistema Financeiro Nacional 

 

Por incentivos por parte do Governo Federal para a realização de fusões e 

incorporações, principalmente sob a alegação de reduzir, por economia de escala, os custos 

operacionais e, em decorrência, o custo final do dinheiro, bem como elevar a eficiência 

administrativa e produtividade das instituições financeiras, houve a formação de grandes 

conglomerados, não só em termos de bancos comerciais, mas também das demais instituições 

do Sistema Financeiro Nacional (SFN), temática a ser abordada mais adiante. 

Fundamentalmente o SFN subdivide-se em dois subsistemas: normativo e de 

intermediação. 

1) Normativo (estabelecimento de diretrizes de atuação das instituições financeiras e 

controle de mercado) que engloba as seguintes instituições com as respectivas 

funções: 

a. CMN (Conselho Monetário Nacional): Função de controle do sistema 

financeiro e formulação da política de moeda e crédito. Composto pelo 

Ministro da Fazenda (presidente), Ministro do Planejamento e pelo presidente 

do Banco Central do Brasil; 

b. BACEN (Banco Central do Brasil): executor de políticas definidas pelo CMN, 

fiscalizador e disciplinador do SFN. Atua, ainda como banco do governo na 

gestão das dívidas públicas (interna e externa); 

c. CVM (Comissão de Valores Mobiliários): a principal função é a normatização 

e o controle do mercado de valores mobiliários (ações, debêntures, commercial 

papers, entre outros); 
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d. BB (Banco do Brasil): Atua como agente financeiro do Governo Federal na 

condição de executor de políticas creditícia e financeira; como banco comercial 

e como banco de investimento e desenvolvimento; 

e. BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): executor 

da política de financiamento do Governo Federal para reequipar e fomentar, via 

linhas de crédito com enfoque nos setores industrial e social para empresas de 

interesse ao desenvolvimento do país, em geral concedidos por meio de agentes 

financeiros como bancos comerciais, de investimento e sociedades financeiras. 

Tem vinculado o BNDESPAR (BNDES Participações S. A.) que promove a 

capitalização da empresa por meio de participações acionárias, bem como 

oferta de garantia no lançamento público de ações e financiamento para 

subscrição de aumento de capital da empresa, além do Finame, voltado ao 

financiamento de máquinas e equipamentos industriais para empresas 

nacionais; 

f. CEF (Caixa Econômica Federal): órgão auxiliar do Governo na política 

creditícia. È o principal agente do Sistema Financeiro da Habitação e ainda 

atua na administração das loterias federais, é o principal arrecadador do FGTS 

e tem o monopólio nas operações de penhor. Além disso atua como banco 

comercial e múltiplo. 

2) Intermediação (atuação em operações de intermediação financeira) que engloba as 

seguintes instituições com as respectivas funções: 

a. Instituições financeiras bancárias:  

i. Bancos comerciais: sociedades anônimas que executam operações de 

crédito de curto prazo cuja principal característica é a criação de moeda 

(escritural) estabelecida a partir de depósitos à vista captados no mercado. 

São classificados em banco de varejo (muitos clientes e poucas exigências 

de renda) e de negócios (grandes operações financeiras, menos clientes com 

mais alto poder aquisitivo). De acordo com o atendimento, atuam como 

private bank (para pessoas físicas com altíssima renda e/ou patrimônio); 

personal bank (pessoas físicas de alta renda e pequenas e médias empresas) 

e corporate bank (para empresas de grande porte); 

ii. Bancos múltiplos: o interesse no fomento de sinergias nas operações 

estimulou a agregação de outras operações aos bancos comerciais. Para a 

configuração como banco múltiplo a instituição deverá operar em pelo 



 138 

menos duas destas carteiras: atividades de banco comercial, de investimento 

e desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento e 

sociedade de crédito imobiliário. Obrigatoriamente comercial ou 

investimento. 

b. Instituições financeiras não bancárias:  

i. Bancos de investimento: oferecem crédito de médio e longo prazo e atuam 

como repassadoras de recursos oficiais de crédito, de recursos captados no 

exterior, operações de subscrição pública de valores mobiliários (ações e 

debêntures), lease-back e financiamento de bens de produção a profissionais 

autônomos; 

ii. Bancos de desenvolvimento: instituições públicas estaduais para promoção 

da região em que atuam. Apóiam o setor privado com empréstimos, 

financiamentos, arrendamento mercantil, entre outras; 

iii. Sociedades de crédito, financiamento e investimento: financiamento de bens 

duráveis à pessoa física, operação chamada crédito direto ao consumidor 

(CDC). Atuam, ainda, oferecendo crédito com  interveniência, via aquisição 

dos créditos comerciais de estabelecimentos comerciais. As financeiras, 

como são conhecidas, atuam de forma independente, ligadas a 

conglomerados financeiros, ligadas a estabelecimentos comerciais ou a 

grandes grupos industriais; 

iv. Sociedades de arrendamento mercantil: leasing (arrendamento) de bens 

nacionais com recursos oriundos da emissão de debêntures e empréstimos 

no país ou exterior. Atuam ainda com cessão de crédito, ou a “negociação 

das contraprestações de contratos de arrendamentos realizados com outras 

instituições financeiras” (p. 87); 

v. Cooperativas de crédito: viabilizadora de crédito aos associados; 

vi. Sociedades de crédito imobiliário: voltadas ao financiamento de operações 

imobiliárias; 

vii. Associações de poupança e empréstimo (APEs): integrantes do SBPE, 

atuam inclusive na área habitacional, contudo restritas a determinada região. 

O principal instrumento de captação é a caderneta de poupança. 

c. Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE): captação de recursos 

via caderneta de poupança e FGTS para financiamentos habitacionais pelo 

sistema financeiro de habitação. 
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d. Instituições auxiliares 

i. Bolsa de valores: associações civis sem fins lucrativos em que são 

realizadas as negociações de títulos e valores mobiliários de pessoas 

jurídicas, públicas e privadas, responsável pela organização, controle e 

fiscalização das operações. Atua com mercados à vista, operações com 

liquidez imediata ou em prazo curto, e a termo, opções e futuros, com prazo 

mais alongado para liquidação, além de mercado de balcão, para a 

negociação de papéis não registrados em bolsa. 

ii. Sociedades corretoras: intermediadoras nos pregões, sendo associadas à 

bolsa para tal FM; 

iii. Sociedades distribuidoras: também intermediadoras, com basicamente o 

mesmo perfil das sociedades corretoras; 

iv. Agentes autônomos de investimento: pessoas físicas credenciadas para 

realizarem as operações. 

e. Instituições não-financeiras 

i. Sociedades de fomento comercial – factoring: atuam no desconto de títulos 

assumindo o risco da negociação mediante a cobrança de juros das 

empresas-clientes; 

ii. Companhias seguradoras: são consideradas no SFN por serem obrigadas à 

aplicação de parte das reservas técnicas em mercados de capitais. 

A estrutura do SFN está disponível no Apêndice A e, para efeito deste trabalho, 

interessam, especificamente, as descrições de bancos comerciais e múltiplos, incluídos, no rol 

das instituições, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, em destaque. 

 

3.1.1 Os acordos de Basiléia I, II e III 

 

A função fundamental do referido acordo, assinado inicialmente em 1988 pelos dez 

maiores bancos centrais do mundo, é a equalização do capital próprio dos bancos às suas 

aplicações de maneira a resguardar a solvência das instituições e estabilidade do sistema 

financeiro internacional, além de estabelecer parâmetros de comparação para propiciar o 

nivelamento competitivo entre as instituições financeiras. Desta forma os depositantes 

estariam protegidos:  
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a) da volatilidade dos indicadores econômicos internacionais; b) crises 

das instituições bancárias; c) surgimento de novos instrumentos 

financeiros no mercado, mais sofisticados e complexos, como 

derivativos, securitização, etc; d) desregulamentação observado no 

sistema financeiro, expondo os bancos a riscos decorrentes de novas 

oportunidades de negócios. (ASSAF NETO, 2003, p. 93) 

  

Para tanto, foi desenvolvido o índice de capitalização dos bancos, a partir da relação 

entre o capital e ativos ponderados pelo risco. No Brasil, a Resolução n
o
 2.099/94, do CMN, 

introduziu as recomendações, estabelecendo valores mínimos de capital e patrimônio líquido 

a serem mantidos pelas instituições (ASSAF NETO, 2003). Em 1997, a Circular n
o 

2.784 do 

Banco Central alterou o fator para cálculo do Patrimônio Líquido Exigido de 8% para 11% do 

Ativo Ponderado pelo Risco (BACEN, 2009). 

Além disto, sinaliza a determinação para que as instituições estabeleçam um sistema 

de controle de risco e liquidez das atividades, criação de medidas de proteção aos direitos dos 

consumidores e reestruturação do Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP), com o 

impedimento da manutenção, pelas instituições, de saldos negativos na conta de Reserva 

Bancária no Banco Central (ASSAF NETO, 2003).  

Em todo o mundo, o aumento do rigor acabou por estimular a realização de fusões e 

aquisições (ASSAF NETO, 2003). 

Ao passo em que o acordo de Basiléia de 1988 buscava o fortalecimento do sistema 

bancário internacional, por meio de recomendações e statements naquilo que se refere a 

percentuais mínimos na relação capital próprio-ativos, no sentido de reduzir riscos sistêmicos 

de insolvência das instituições bancárias; o colapso do banco Barings (UK) – em 1995 – 

ocasionando perdas superiores a US$ 1,3 bilhões, e do conglomerado alemão 

Metallgesllschalfg, em 1993, que trouxe perdas superiores a US$ 1,4 bilhões ao sistema 

financeiro internacional, compreendeu-se a necessidade de estabelecimento de normas mais 

rígidas naquilo que se refere à solidez das instituições financeiras (BAMPI, 2009). 

Bampi (2009) argumenta ainda que o segundo acordo, baseado em três pilares buscava 

não apenas a sustentação do sistema financeiro internacional, mas também o de regular, de 

forma mais abrangente e complexa, o grau de alavancagem das instituições financeiras, 

buscando maior efetividade no controle dos riscos sistêmicos. 

Os pilares apresentados pelo acordo estabeleceram que: (i) o estabelecimento de novas 

exigências de capital mínimo, mostrando-se mais restritivo em comparação aos requisitos 

para o item, estabelecidos no acordo de 1998. Este primeiro pilar, além de alterar as formas de 
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avaliação do risco de crédito, inseriu o risco operacional de crédito, calculado em separado 

dos demais cálculos de risco. 

O segundo pilar: (ii) discorre a respeito do encrudescimento de critérios de supervisão 

e controle das atividades financeiras, buscando maior especificidade em controles 

qualitativos; critérios esses fundamentados em quatro princípios: (1) os níveis de capital das 

instituições deve ser mantido levando-se em consideração o perfil de risco assumido pelo 

banco; (2) a adequação do capital e a sua conformidade em relação aos índices do capital 

regulatório são considerados fatores críticos para o estabelecimento de estratégias dos bancos; 

(3) a operação das instituições acima do índice de capital mínimo é necessária e regulada, de 

forma que os supervisores tenham condições efetivas de assegurar a minimização de riscos 

sistêmicos; e (4) os supervisores devem interagir junto às instituições financeiras reguladas, 

no sentido de assegurar a manutenção de capital acima do mínimo estabelecido. 

Compreenda-se que, neste sentido, o acordo não estabelece a responsabilidade dos 

comitês de supervisão bancária sobre os resultados das ações preventivas, mas o de aproximar 

as áreas de avaliação de risco dos bancos às da entidade de supervisão bancária. 

O terceiro pilar: (iii) buscava a disciplina de mercado, por meio da complementação 

do previsto pelo acordo de 1988, de forma que suas regras estabelecessem maior 

transparência, por parte das instituições financeiras, naquilo que se refere à regulação de 

capital e demais ações fiscalizadoras de forma que o sistema financeiro demonstrasse, de 

forma mais clara, a solidez das instituições financeiras. 

Compreenda-se que, neste sentido, o acordo de 2001 encontrou relativa 

“concorrência” com a lei Sarbanes-Oxley (SarbOx), aprovada pelo congresso Norte 

americano em decorrência do colapso da Enron e da WorldCom, entre outras, em 2002. Neste 

sentido, Ito (2004) argumenta que a implantação tanto do requerido pelo acordo de Basiléia de 

2001, quanto da SarbOx de 2002 traria impactos contábeis às instituições, especialmente 

naquilo que se refere às métricas de controle de riscos, cujas alterações trariam dispêndios, 

por parte dos bancos, que variam, entre US$ 100 mil a US$ 1 milhão, dependendo do grau de 

adequação das instituições aos statements locais em decorrência dos acordos de Basiléia I e II. 

(ITO, 2004). 

Levando-se em consideração que Bampi (2009) identificou que as instituições 

componentes de sua amostra operavam em patamares de capital próprio em graus mais altos 

que mínimo estabelecido pelo acordo de Basiléia II, e que não houve impacto significativo 

sobre as instituições financeiras naquilo que se refere ao Índice de Basiléia e que, portanto, 
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qualquer operação de fusão ou aquisição ocorrida no período, não estaria relacionada 

diretamente à entrada em vigor do acordo de 2004. 

Em decorrência do colapso do sistema financeiro internacional, em agosto de 2008, 

ocasionado pela crise dos subprimes e, diante do risco iminente do estabelecimento de uma 

crise sistêmica equivalente ao Crash da Bolsa de Nova York de 1929; o Comitê de 

Supervisão Bancária de Basiléia (BCBS) – anteriormente BIS – apresentou, em dezembro de 

2009, novo documento normativo para revisão e comentários públicos (processo encerrado 

em abril de 2009). Em setembro de 2010, como decorrência do Encontro de Toronto, em que 

os países componentes do G-20 participaram, foi estabelecido o primeiro estágio do acordo de 

Basiléia III, em que a relação capital-ativo teve seus percentuais elevados em comparação ao 

segundo acordo, assim como foram estabelecidos novos índices de alavancagem para as 

instituições financeiras. Estas ações, assim como as dos demais acordos, e da SarbOx, visam 

não apenas a transparência da gestão das instituições financeiras, mas o estabelecimento de 

critérios de avaliação de risco e de operações mais adequados às realidades apresentadas após 

subsequentes crises financeiras e revisões dos parâmetros estabelecidos. 

Em breve resumo, o acordo de Basiléia III prevê: (1) os índices de qualidade, 

consistência e transparência das operações baseadas em capital serão elevados, (2) a estrutura 

de cobertura de riscos de operações será fortalecida, (3) será inserido um critério mais 

específico de mensuração do grau de risco de operações, de maneira a suplementar o 

estabelecido pelo segundo acordo, (4) o comitê introduzirá medidas no sentido de criar 

provisões (buffers) de capital a serem utilizados em momentos de estresse financeiro, (5) o 

comitê introduzirá padrões mínimos de liquidez das instituições financeiras em âmbito 

mundial, compreendendo, inclusive, graus de cobertura de liquidez de curtíssimo prazo, 

estabelecidos com base em graus de liquidez estrutural definidos para o longo prazo. 

Há que se compreender, contudo, que os efeitos do terceiro acordo de Basiléia ainda 

não podem ser mensurados de maneira objetiva, posto que tal acordo está em fase de 

implementação e que os padrões efetivos do termo serão estabelecidos apenas em dezembro 

de 2010 e que apenas em dezembro de 2012 serão estabelecidas as metas de adoção e 

implantação do acordo. 
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3.2 Dados do mercado 

 

 O mercado bancário brasileiro é atualmente composto por 2.338 instituições, 

distribuídas nos diversos segmentos componentes do setor, conforme Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 – Quantitativo de instituições por segmento 

 

1/ Inclui os bancos estrangeiros (filiais no país); 2/ Inclui 14 Sociedades de Crédito Imobiliário - Repassadoras (SCIR) que não podem captar 
recursos junto ao público 

Fonte: UNICAD (Banco Central do Brasil, 2010)  

 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição total destes estabelecimentos, exceto COOP, 

SCM e CONS, entre Dezembro de 2005 e Janeiro de 2010. 
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Gráfico 1 - Variação no número de estabelecimentos totais entre Dezembro/2005 e Janeiro/2010 

Fonte: a autora, com base nos dados do Banco Central do Brasil (2010) 

 
Obs.: BM - Banco Múltiplo; BC - Banco Comercial; BD - Banco de Desenvolvimento; CE - Caixa Econômica; BI - Banco de Investimento; 

SCFI - Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento; SCTVM - Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; SCC - 
Sociedade Corretora de Câmbio; SDTVM - Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; SAM - Sociedade de Arrendamento 

Mercantil, SCI e APE - Sociedade de Crédito Imobiliário2/ e Associação de Poupança e Empréstimo; CH - Companhia Hipotecária; AG 

FOM - Agência de Fomento 

 

Principalmente quando se trata de bancos múltiplos e comerciais, se observa uma 

involução da ordem de 32,5% e 48,6%, respectivamente, condição que se repetiu em outros 

segmentos, exceto nas Cooperativas de Crédito que apresentaram ema evolução de 60% no 

número de estabelecimentos, isto considerando uma abrangência maior, o período de 1993 a 

2010. Desta forma, os totais de bancos múltiplos e comerciais apresentaram ao seguinte 

comportamento de 1993 a maio de 2010, conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Variação no quantitativo de bancos múltiplos e comerciais 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 

  

Apenas como uma observação segue a composição atual das carteiras em bancos 

múltiplos no Brasil, acrescidas as operações de Leasing (Arrendamento Mercantil), conforme 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Bancos múltiplos - carteiras 

 

Fonte: UNICAD, Banco Central do Brasil (2010) 

  

Ressalte-se que entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002 foram realizadas 71 

operações de F&A, conforme Apêndice B, justificando o declínio acentuado no número de 

instituições. 

A principal característica do mercado brasileiro é a inexistência de bancos locais, 

muito embora algumas instituições apenas atendam a algumas localidades de forma direta, 

porém prestando serviços a outros estados, principalmente quando se trata de bancos públicos. 

O Apêndice C apresenta a variação na distribuição dos bancos por número de agências 

total e por Estados, entre 2007 e 2009, variação esta que representou um acréscimo da ordem 

de 7,94%, elevando o número de dependências para 20.046, considerando apenas agências. 

Em média, inclusive considerando Postos de Atendimento Bancário e Postos de Atendimento 

Avançado, são cinco postos de atendimento por município no país, segundo dados do Banco 

Central (2010).  
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Considerando a população recenseada e estimada, de 183.987.291 habitantes no país, 

conforme censo de 2007 (IBGE, 2007) e relacionando ao número dependências bancárias do 

mesmo ano, de 63.889 dependências de todas as modalidades (BACEN, 2010), observe-se 

que, em média, uma dependência, independente da instituição, presta serviços a 2.880 

pessoas. Se apenas forem consideradas agências (total de 18.572 dependências em 2007, 

conforme BACEN, 2010) esta média eleva-se para 9.906 pessoas por agência, o que é um 

valor alto quando comparado, por exemplo, com o estudo feito por Dick (2005) que aponta 

uma média de 4 mil pessoas por agência. Este número contribui para o entendimento da onda 

de expansão de terminais de atendimento, que apresentou uma evolução de mais de 57% entre 

2000 e 2008 (FEBRABAN, 2010), assim como a utilização de outros canais remotos, como 

internet, que apresentou uma evolução no número de contas de 292% no mesmo período, 

conforme dados apresentados na CIAB FEBRABAN 2009 (FEBRABAN, 2010), além de 

instalação de terminais em agências do correio, casas lotéricas, supermercados e outros pontos 

comerciais, como forma de dar andamento ao movimento de bancarização no país. 

Cabe observar que estes números são absolutos, portanto, consideram todos os 

habitantes como tendo acesso às dependências bancárias. Não consideram variações em 

termos da posse de contas bancárias, distribuição de renda, concentração de contas ou 

inexistência de dependências em alguns municípios. 

Em linhas gerais, o setor apresentou, de 2000 a 2008, os seguintes números, segundo 

dados da FEBRABAN (2009): 

Evolução de: 

 228% no número de pontos de atendimento; 

 97% no número de contas correntes; 

 100% no número de clientes com conta poupança; 

 292% nas contas de Internet Banking; 

 122% no número de transações bancárias; 

 57% no número de terminais ATM. 

No intervalo entre dezembro de 1999 e dezembro de 2008 houve uma evolução de: 

 283% nos ativos totais;  

 254% no Patrimônio Líquido;  

 352% no Lucro Líquido;  

 e de 296% em Depósitos Totais, computados para os 50 maiores bancos no país.  
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Em termos de evolução de depósitos, o setor como um todo apresentou o seguinte 

panorama por região da Federação, no período a ser analisado, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Evolução dos depósitos totais por região/ano (dados em R$) 
Norte % Nordeste % Sudeste % Sul % Centro-Oeste % Total

2005 11.545.392 1,18% 58.705.661 6,01% 690.328.692 70,72% 95.589.321 9,79% 120.014.936 12,29% 976.184.002

2006 13.580.431 1,11% 64.896.976 5,31% 884.211.781 72,30% 110.312.197 9,02% 149.989.139 12,26% 1.222.990.524

2007 17.147.867 1,06% 77.110.751 4,78% 1.236.512.657 76,73% 131.468.425 8,16% 149.284.455 9,26% 1.611.524.155

2008 21.839.058 1,14% 97.867.724 5,11% 1.442.406.902 75,25% 164.826.940 8,60% 189.846.663 9,90% 1.916.787.287

2009 23.604.948 1,10% 124.920.973 5,80% 1.584.255.667 73,57% 179.714.936 8,35% 240.789.718 11,18% 2.153.286.242

Var 2005

 a 2010 204,45% 212,79% 229,49% 188,01% 200,63% 220,58%  
Fonte: a autora com base em dados do SISBACEN (2010) 

 

 Em termos de evolução de operações de crédito, o setor apresentou o seguinte 

panorama por região da Federação, conforme Tabela 4 

Tabela 4 – Evolução das operações de crédito por região/ano (dados em R$) 
Norte % Nordeste % Sudeste % Sul % Centro-Oeste % Total

2005 8.619.875 1,58% 33.392.489 6,11% 381.413.162 69,80% 74.018.020 13,55% 49.014.807 8,97% 546.458.353

2006 11.222.972 1,67% 41.061.778 6,10% 475.630.419 70,63% 88.117.794 13,09% 57.342.834 8,52% 673.375.797

2007 13.807.199 1,54% 51.320.716 5,71% 655.004.383 72,89% 110.042.182 12,25% 68.404.539 7,61% 898.579.019

2008 17.018.202 1,46% 65.529.308 5,63% 824.906.310 70,93% 150.288.139 12,92% 105.215.803 9,05% 1.162.957.762

2009 21.127.386 1,80% 83.777.600 7,15% 792.465.881 152.631.354 13,02% 121.991.409 10,41% 1.171.993.630

Var 2005

 a 2010 245,10% 250,89% 207,77% 206,21% 248,89% 214,47%  
Fonte: a autora com base em dados do SISBACEN (2010) 

 

 A participação das operações de crédito em relação aos depósitos totais pode ser 

apreciada na Tabela 5. 

Tabela 5 – Operações de crédito em relação aos depósitos totais por região/ano (dados em R$) 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste

Total

2005 74,66% 56,88% 55,25% 77,43% 40,84% 55,98%

2006 82,64% 63,27% 53,79% 79,88% 38,23% 55,06%

2007 80,52% 66,55% 52,97% 83,70% 45,82% 55,76%

2008 77,93% 66,96% 57,19% 91,18% 55,42% 60,67%

2009 89,50% 67,06% 50,02% 84,93% 50,66% 54,43%  

Fonte: a autora com base em dados do SISBACEN (2010) 

  

 Observe-se que os menores percentuais de disponibilidade de crédito estão nas regiões 

Centro-Oeste e Sudeste. Belaisch (2003) comenta acerca da estrutura de mercado brasileira, 

que a menor disponibilização de crédito em relação aos depósitos totais caracteriza mercados 

mais oligopolizados. 

 Há ainda que se considerar a elevação da participação estrangeira no capital das 

instituições, conforme Gráfico 3 (as instituições e respectivos países podem ser observados no 

Apêndice D). 
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Gráfico 3 - Participação Estrangeira no Capital de Instituições da Área Bancária 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 

 

 Note-se que houve uma mudança expressiva no perfil de participação de 2007 para 

Janeiro de 2010, principalmente pela elevação dos percentuais compreendidos entre 10% e 

40%. 

 Em termos de distribuição no número médio de funcionários por agência verifica-se 

que o declínio não é observado em números absolutos, mas deriva do aumento do número de 

agências que apresentou uma evolução da ordem de 4,7% entre 2008 e 2009, conforme dados 

disponibilizados pelo BACEN (2010) 

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

30,00

Média de funcionários por agência

2005 2006 2007 2008 2009

 

Gráfico 4 – Média de funcionários por agência 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 
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No geral, o número de agências apresentou um crescimento da ordem de 13,7% de 

2005 a 2009, contra 9% no número de funcionários, segundo dados do BACEN (2010). Além 

das agências, são observados os seguintes números dos demais tipos de pontos de 

atendimento: PAB (Postos de Atendimento Bancário): -1,88%; PAE (Postos de Atendimento 

Eletrônico): Rede Individual: 25,3%, Rede Associada: 162,02%; PAA (Postos de 

Atendimento Avançado): 402,7%; demais tipos: 132,8%, perfazendo uma ampliação na rede 

de 27,55%. 

 Quando se trata do perfil dos bancos, associando participação em conglomerado e 

societária, o setor apresenta a seguinte configuração, conforme Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Bancos por tipo de documento e de controle 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

 

3.2.1 As F&A no mercado bancário brasileiro 

 

Pelos dados consolidados do BACEN (2010) é possível identificar, que entre 2005 e 

2009, o número total de bancos não se alterou significativamente, contudo no conjunto dos 

anos observa-se a presença de 163 bancos no sistema, que se movimentaram, seja por 

liquidação, operações de F&A e aberturas de novos estabelecimentos. Esta condição chama a 

atenção para o entendimento desta movimentação e devido o escopo do estudo aqui importa 

apenas o processo de F&A ocorrido nas instituições bancárias. Entre janeiro de 2000 e julho 

de 2009 foram realizadas 42 operações, conforme Apêndice B, já mencionado. 

 Finalizado este panorama são apresentados, a seguir, os procedimentos metodológicos 

determinados para o estudo. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1 Natureza do estudo 

 

Este trabalho utilizou o método quantitativo com o intuito de responder ao seguinte 

problema de pesquisa: as fusões e aquisições horizontais realizadas por bancos comerciais 

e múltiplos, entre 2005 e 2009, resultaram em poder de mercado e/ou eficiência para o 

mercado bancário brasileiro? 

A abrangência em termos de níveis de análise (indústria, grupos e firmas) bem como a 

abordagem sob duas perspectivas (poder e eficiência) exigiu a utilização de vários modelos de 

análise a fim de mais precisamente obter os elementos necessários à investigação para 

resposta ao problema de pesquisa. Estes modelos, anteriormente aplicados em estudos 

científicos, foram extraídos da literatura também levando-se em conta a possibilidade de 

replicação de métodos justificada pelo que Hubbard et al (1998) defendem. 

Hubbard et al (1998) abordaram o tema da replicação ou não de estudos, tendo como 

base que uma das premissas do desenvolvimento científico é a generalização: a ausência de 

replicação de estudos implica em uma situação onde o conhecimento estaria se desenvolvendo 

numa plataforma de esforços únicos, em outras palavras cada avanço suportando-se por si só. 

Visto desta forma, para os autores, a replicação toma singular importância, seja na ratificação 

ou na contestação dos estudos disseminados. 

 Para os autores, a confiança, generalização e validade dos resultados empíricos 

dependem de replicação de pesquisas uma vez que a fragmentação, isolamento e não 

corroboração ainda parecem caracterizar a literatura gerencial e esta condição “não é a base 

na qual a ciência pode ser construída ou importantes decisões podem ser tomadas” 

(HUBBARD et al, 1998, p. 250). 

Por esta razão alguns modelos foram aqui tomados como referência, ora adaptados, 

ora apresentados conforme concepção original, a fim de também elevar o potencial 

comparativo entre resultados apresentados nesta tese e estudos realizados. 

Outro ponto a considerar para esta diversa seleção de técnicas se relaciona à natureza 

dos estudos publicados. Em nível setorial, tratam ora de poder, ora de eficiência, ou ambos, 

no contexto ou não das F&A. Em nível de grupos, há uma escassez de abordagens de poder 

e/ou eficiência e dos impactos das F&A e, em nível de firma, este aspecto se torna ainda mais 

complexo, pois esta abordagem geralmente se relaciona a um conjunto e não a firmas 
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individualmente. O fenômeno F&A é mais frequentemente analisado em avaliações cross-

sectionals, considerando um conjunto de indústrias, e os estudos longitudinais são mais 

escassos. Todas estas condições sinalizaram que era necessária uma abordagem cautelosa e 

que, como medida de segurança e para melhor aprofundamento, a decisão deveria recair sobre 

um conjunto variado de técnicas para melhor exploração do tema em cada um dos níveis 

propostos. Além disso, some-se o fato dos estudos na área bancária mais se voltarem a 

perspectivas econômicas ou financeiras, sendo negligenciados os enfoques relacionados à 

estratégia. 

Para uma melhor compreensão dos construtos objeto do estudo seguem os elementos 

que esclarecem a natureza das relações que se pretendeu estabelecer.  

 

4.1.1 Determinação das variáveis e suas inter-relações 

 

Diante do problema e direcionamentos para investigação foi possível delinear a 

relação entre três construtos: poder de mercado, eficiência e F&A. Como ao construto poder 

de mercado pode ser atribuído tanto o caráter ex ante, caso seja a intenção prévia pela adoção 

das operações, como ex post, resultado das operações realizadas, não se pode estabelecer uma 

relação única a esta combinação. 

Mais especificamente, assumir a adoção de F&A como condutor da firma ao poder de 

mercado em vista de potenciais barreiras elevadas, posição ocupada no grupo estratégico e 

consolidação de oligopólio ou identificar se este poder decorre de eficiências obtidas com a 

adoção de F&A. 

Tal consideração se deve pelo que Peltzman (1977) explica acerca dos ganhos em 

eficiência. O autor estabelece um ciclo considerando que a eficiência pode ocorrer por 

qualquer mudança significativa na estrutura de mercado o que, provavelmente, resultará na 

realocação dos resultados apenas entre as firmas eficientes. A eficiência destas firmas gerará 

diferenças nos custos, influenciando mudanças nas participações de mercado, o que motivará 

as demais firmas para a busca de eficiência.  

Contudo, se a característica presente no mercado como um todo for a constância nos 

ganhos em escala não será possível interpretar que a concentração neste mercado 

impulsionará a redução de custos porque esta redução ocorrerá no nível da firma, o que 

implica que qualquer firma que eleve sua tecnologia, tenderá a ter uma redução na sua curva 

de custos podendo, assim, encaminhar-se para um tamanho eficiente máximo. O autor critica 
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os enfoque que se restringem a relacionar concentração com lucratividade, neste caso, mais 

voltados à análise de movimentos colusivos, sem a devida observação dos efeitos da 

eficiência para o que propõe que sejam estabelecidas relações causais entre concentração e 

eficiência. Mais especificamente o poder de mercado (concentração) pode conduzir à 

eficiência e a eficiência pode levar ao poder de mercado, condição que invalida um tratamento 

exclusivo das duas abordagens. Por esta razão, o autor defende que há uma relação espúria 

presente entre estas duas variáveis. 

 Sendo assim, a relação estabelecida entre as variáveis pode ser apreciada na Figura 8: 

F&A

Poder

Eficiência

p1

p2

p3

Firmas se engajam em F&A:

p1= para obterem eficiência

p2= que resultam em poder ou em busca do poder usam F&A

p3= para obterem poder e eficiência
 

Figura 8 – Relação entre as variáveis do estudo 

Fonte: a autora 

 

4.1.1.1 Definição operacional das variáveis 

 

Uma vez que a proposta do estudo foi identificar as relações, serão aqui descritas as 

definições operacionais de cada variável.  

3 Poder de mercado: market share, concentração de mercado, lucro; 

4 Eficiência: economias de escala, sinergias operacionais; 

5 F&A: operações em fusões e aquisições na indústria, por grupos e por firmas;  

6 Outras variáveis também foram utilizadas como, por exemplo: volume de 

empréstimos, de depósitos, operações de crédito, Resultado Bruto e número de 

funcionários. Estas variáveis tanto foram utilizadas nos modelos como 
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combinadas entre si para efeito da descrição do comportamento do setor. Todas as 

variáveis estão relacionadas no Apêndice E, conforme os modelos aplicados. 

Singer e Willett (2003) justificam que os estudos da mudança carecem de uma 

perspectiva longitudinal, uma vez que análises cross-sectionals são mais simples de serem 

realizadas pela maior facilidade na coleta e disponibilidade, contudo, não oferecem elementos 

para verificação da mudança ao longo do tempo. Esclarecem que os dados podem ser 

coletados prospectiva ou retrospectivamente, com a fixação do período dependente do 

interesse pesquisador e do objetivo da pesquisa. O intuito é analisar como os dados mudam ao 

longo do tempo e quais são as inferências possíveis acerca destas mudanças, o primeiro caso 

tendo um caráter descritivo e o segundo propiciando o estabelecimento de associações entre 

os elementos preditivos e as alternativas de mudança. 

Dada sua natureza, este estudo ora teve um caráter longitudinal, com os dados 

organizados no nível das firmas ou de períodos, conforme orientam Singer e Willett (2003), 

ora transversal, condições especificadas nas análises. 

 

4.2  Fontes para coleta e construção de dados 

 

A avaliação documental de informações setoriais, para construção de um panorama do 

setor, já apresentado no Capítulo 3, foi baseada nas publicações de órgãos ligados à indústria: 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e Banco Central do Brasil (BACEN).  

Os dados utilizados na pesquisa empírica foram obtidos junto ao Banco Central do 

Brasil: Relatórios 50 maiores bancos e o consolidado do Sistema Financeiro Nacional para os 

anos de 2005 a 2009.   

Este relatório apresenta, trimestralmente, informações sobre bancos pertencentes a 

conglomerados e bancos independentes. Estes bancos são classificados por tipo de 

documento: para as instituições independentes (I) são utilizados os documentos 4010/4016 

(balancete/balanço elaborado pelas instituições financeiras independentes) e para os bancos 

em conglomerados (C) são utilizados os documentos 4040/4046 (balancete/balanço elaborado 

pelos conglomerados financeiros, excluídas as transações entre as mesmas). Nos fechamentos 

de junho e dezembro são utilizados os documentos 4016 ou 4046, dados de balanço, conforme 

o caso. 
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De acordo com os modelos de análise empregados, as contas disponíveis no 

consolidado foram comparadas com o Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema 

Financeiro Nacional (COSIF), Capítulo 2 - Elenco de Contas. 

As seguintes precauções foram tomadas para a coleta, uma vez que o estudo se baseia 

apenas em dados secundários internos (produzidos pelas firmas) e externos (produzidos por 

outras instituições), conforme Malhotra (2001): 

- avaliação da confiabilidade dos dados assegurada pelo exame da qualidade das 

fontes; 

- avaliação da precisão dos dados com a comparação de várias fontes; 

- adequação ao objetivo da pesquisa. 

O principal risco envolvido na coleta era a indisponibilidade de dados completos para 

todo o período proposto (2005 a 2009). Diante disto, a amostra foi composta por todos os 

bancos múltiplos e comerciais que apresentaram informações consolidadas a cada ano 

analisado. Além disso, foram selecionadas as seguintes operações de F&A: Itaú/Unibanco, 

Santander/Real e Banco do Brasil/Nossa Caixa e Banco Estadual de Santa Catarina, realizadas 

entre 2008 e 2009. 

A Figura 9 demonstra a relação entre os objetivos pretendidos e as técnicas a 

aplicadas, explicadas na sequência, para melhor compreensão por parte do leitor. 
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Identificar e analisar

a constituição de

grupos estratégicos

e sua conduta em

termos de poder de

mercado e

eficiência

OBJETIVO GERAL

Vincular as visões econômica

e estratégica, a partir da

identificação e análise da

eficiência, poder de mercado

e uma possível relação entre

else, considerando a indústria,

grupos estratégicos e firmas

no contexto das F&A

Capítulo 3:

O Ambiente

Fundamentação

Teórica:

Organização

Industrial

Descrever o

contexto geral

da indústria

PROBLEMA DE PESQUISA

As fusões e aquisições horizontais realizadas por bancos

comerciais e múltiplos, entre 2005 e 2009, resultaram em

poder de mercado e/ou eficiência para o mercado bancário

brasileiro?

Verificar o

comportamento das

firmas que se engajaram

em operações de F&A

em 2008 e 2009

Capítulo 5: Apresentação e análise dos resultados

Analisar o

comportamento da

indústria em

termos de

eficiência e poder

de mercado

Visão Baseada

em Recursos

GRUPOS ESTRATÉGICOS

1) Definição do perfil dos

agrupamentos (conforme PORTER, 1979;

DICK, 2005 e AMEL; RHOADES, 1988);

2) Medição da intensidade da

lucratividade, rivalidade, concentração

e distância estratégica (conforme COOL;

DIERICKX, 1993);

3) Medição do impacto da participação

no grupo nas medidas de desempenho

pelas perspectivas da OI e RBV
(conforme ZÚÑIGA-VICENTE et al, 2004)

Premissa:

Altos retornos

resultam do poder

de monopólio

Premissa:

Altos retornos

resultam da

heterogeneidade e

posse de recursos

únicos

INDÚSTRIA

1) Concentração, perfil de competição

dos bancos e intensidade da competição
(conforme ARAÚJO; JORGE NETO; PONCE,

2005);

2) Efeitos das F&A na concentração

(conforme KOSHIYAMA; MARTINS, 2007);

3) Alterações nos ganhos totais e

ganhos de escala (conforme YU; LUU,

2003);

4) Poder de mercado e eficiência
(conforme YU; LUU, 2003)

FIRMAS

1) Cálculo do poder de

monopólio (conforme

PINDYCK; RUBINFELD, 2006);

2) Cálculo do Índice de

Eficiência (conforme NEVES

et al, 2005);

3) Criação de sinergias

operacionais (conforme

CAMARGOS; BARBOSA, 2009)

Capítulo 4 :

Procedimentos Metodológicos

Capítulo 2

Objetivos

Específicos

F&A

Premissa:

F&A podem gerar

poder de mercado

e eficiência

 

Figura 9 – Framework do estudo 

Fonte: a autora 
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4.3 Técnicas para análise de resultados 

 

Com o objetivo de fundamentar o entendimento das técnicas e modelos empregados é 

fundamental que seja mencionado previamente o que foi analisado em cada nível:  

1) Indústria: Neste nível o enfoque foi compreender a estrutura de mercado e seu 

comportamento com a adoção de F&A. Para isto foram avaliados: grau de concentração; 

comportamento do setor com relação ao número de operações de F&A e sua distribuição ao 

longo do tempo; intensidade da competição; lucratividade; poder de mercado; eficiência; 

2) Grupos estratégicos: Neste nível o interesse foi verificar a composição de grupos 

estratégicos, suas características e observar a ocorrência de homogeneidade de 

comportamentos, bem como caracterizar as operações de F&A e resultados intra e 

intergrupos. Foram avaliados: análise das operações de F&A; comportamentos colusivos e 

rivalidade intra e intergrupo; barreiras de mobilidade intergrupos; lucratividade; poder de 

mercado e eficiência no grupo; 

3) Firmas: neste nível, o objetivo foi verificar a natureza dos ganhos individuais para 

as firmas, também em termos de sinergias. Para tanto foram analisados: a estrutura pré e pós-

operações; comparativo do desempenho financeiro pré e pós-operações; retornos em 

desempenho; poder de mercado e eficiência.  

A composição de todos os modelos, a seguir apresentados, está disponível no 

Apêndice E. 

 

4.3.1 Nível da indústria 

 

Neste nível foram analisadas a estrutura de mercado e seu comportamento com a 

adoção de F&A a partir dos indicadores de concentração, intensidade da competição, 

lucratividade, resultados com F&A, poder de mercado e eficiência. 

Foram assim realizadas as seguintes etapas: 

6.2 Concentração, perfil de competição dos bancos e intensidade da competição 

(conforme ARAÚJO; JORGE NETO; PONCE, 2005); 

6.3 Efeitos das F&A na concentração (conforme KOSHIYAMA; MARTINS, 2007);  

6.4 Alterações nos ganhos totais e ganhos de escala (conforme YU; LUU, 2003); 

6.5 Poder de mercado e eficiência (conforme YU; LUU, 2003). 
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A seguir são apresentadas as descrições dos enfoques de análise. 

1) Concentração, perfil de competição dos bancos e intensidade da competição: 

Especificamente neste item o estudo foi baseado em Araújo, Jorge Neto e Ponce 

(2005) que analisaram a relação entre estrutura de mercado e grau de competitividade da 

indústria bancária no período entre dezembro de 1995 e junho de 2004, considerando o 

ingresso de bancos estrangeiros e seu impacto na concentração.  

Em nível de concentração foram mesuradas as seguintes variáveis para os três, cinco e 

dez maiores bancos, segmentação assim definida para acompanhar o modelo referenciado: 

ativos totais, depósitos, operações de crédito e número de agências, a partir dos seguintes 

modelos: 

a) Razão de concentração bancária: 

k

i

ik SCR
1

      )1(  

Onde: 

kCR = razão de concentração dos k maiores bancos, desprezando os menores, tendendo a 0 para concorrência 

perfeita e 1 para monopólio 

iS = parcela de mercado de cada banco 

 

b) Índice de Herfindhal-Hirschman (HHI) é calculado para todos os n bancos do 

mercado, diferenciando maiores (maior peso) de menores com o resultado tendendo a 1/n em 

concorrência perfeita (parcelas de mercado iguais) e 1 para monopólio, assim expresso: 

n

i

iSHHI
1

2
      )2(  

DePamphilis (2003) explica que o índice leva em consideração todas as firmas da 

indústria e é calculado pela soma dos quadrados dos market shares para cada firma 

competindo no mercado dando proporcionalmente mais peso para os market shares das firmas 

maiores pra refletir seu relativo maior poder de mercado.  

c) Índice Hall-Tideman (HTI) com todos os bancos relacionados às suas participações, 

o que significa que incorpora no valor da participação do banco a sua posição no ranking, o 

que torna relevante o número total de bancos. O resultado variará de 0 (situação de 

concorrência) a 1 (monopólio) e a igualdade perfeita acontece com HTI = 1/n para um 

número de bancos do mesmo tamanho, cuja fórmula é assim expressa:  

n

i iiS
HTI

1
12

1
     )3(  

Onde:  
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i = designado segundo ordem de tamanho dos bancos (maior: i=1) 

 

d) Índice de entropia de Theil (T) é calculado com base nos logaritmos naturais da 

parcela de participação de cada banco. O intervalo entre 0 e 1 fica assim expresso: 10 T . 

Neste caso, quanto maior o índice, maior competição e quanto menor o índice, menor 

competição e maior a concentração, ou seja, monopólio para maior aproximação com zero e 

competição perfeita tendendo para um. O índice é expresso pela seguinte fórmula (cabe 

ressaltar que o texto de Araújo, Jorge Neto e Ponce, (2005) apresenta a fórmula 

incorretamente, muito embora os resultados apontados sejam coerentes com a análise feita 

neste estudo e apresentada no Capítulo 4): 

i

n

i

i
S

S
n

T
1

ln
)ln(

1

1

 )4(  

Os índices apresentados são utilizados em conjunto por se tratarem de métricas que 

permitem uma comparação de resultados para comprovação de um determinado contexto, 

funcionando, assim, como medidas confirmatórias e complementares. 

e) Comportamento competitivo: 

Com base em Panzar e Rosse (1987), os autores propõem o seguinte modelo para 

estimar a competição, considerando a maximização do lucro quando a receita marginal é igual 

ao custo marginal, assim expressa: 

        )5(  

Onde: 
/

iR = receita 

/

iC = custo 

ix = produto do banco i 

n = número de bancos 

iw = vetor de m preços de fatores insumos do banco i 

iz = vetor de variáveis exógenas que alteram a receita do banco 

it = variáveis exógenas para custo 

 

Na estimativa da competição, Panzar e Rosse (1987) definem que a estatística H é 

resultante da soma das elasticidades da receita, na forma reduzida, relacionada aos preços do 

fatores, ou, como explicam Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005): a relação entre preços de 

insumos e o reflexo na receita. O intuito é demonstrar que, em conluio, a elevação de preços 

de insumos aumentará o custo marginal e diminuirá a receita. Já em competição perfeita a 

elevação dos insumos aumentará custos marginais e receita marginal proporcionalmente ao 
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aumento inicial de custos, condição demonstrada pela fórmula:  

*1

*

i

kim

k
ki

i

R

w

w

R
H      )6(  

Onde: 

i = banco em questão 

w = somatório do preço dos insumos 

R = receita total 

k = qual preço de insumo está sendo tratado 

 

A estatística H é assim expressa, conforme os autores (p. 6): 

H ≤ 0: Equilíbrio de monopólio: cada banco opera independentemente sob condições 

de maximização de lucro de monopólio (H é uma função decrescente da elasticidade 

da demanda) ou cartel perfeito. 

0 < H < 1: Equilíbrio de livre entrada em competição monopolista (H é função 

crescente da elasticidade demanda). 

H = 1: Competição perfeita. Equilíbrio de livre entrada com utilização da capacidade 

eficiente total. 

 

Com esta base, Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005) estimam a estatística H como:  

iiii uZHwRT )(ln)(lnln     )7(  

Onde: 

itRT = receita total dos bancos 

itw = preço unitário dos fatores conforme DAF, DOD e OD 

itZ = variáveis exógenas que refletem TD, TAF, AGN e CRD  

Os autores expressam as siglas apresentadas como segue (p. 7): 

AGN = razão entre o número de agências sobre o total de agências do sistema, 

variável que avalia a dispersão geográfica do banco, está relacionada ao aspecto do 

too big to fail, ao tamanho do banco 

CRD = razão das operações de crédito acrescidas de arrendamento mercantil sobre 

os depósitos acrescidos de obrigações por empréstimos e repasses, para avaliar o 

risco da intermediação financeira 

DAF = razão entre as despesas administrativas sobre o número de funcionários, é o 

custo unitário das despesas administrativas  

DOD = razão entre despesas operacionais menos despesas administrativas sobre o 

circulante e exigível em longo prazo, é o custo unitário dos recursos captados 

H = refere-se a uma proxy do grau de competição na indústria que é quantificada por 

intermédio da estatística H de Panzar & Rosse, calculada para o mercado bancário 

brasileiro para cada ano da amostra 

OD = razão entre as despesas não operacionais sobre o total de ativos deduzidos das 

contas de compensação, refere-se ao custo unitário das despesas não operacionais 

RT = razão da receita total, que corresponde à soma da receita operacional e da 

receita não operacional, sobre o total geral do ativo deduzido o valor das contas de 

compensação, quantifica a receita unitária 

TAF = valor dos depósitos acrescidos das operações compromissa das e das 

obrigações por empréstimos e repasses, quantifica a escala da economia na geração 

de receita  

TD = valor dos depósitos totais, é uma proxy para a demanda. 

 

H servirá como uma medida de poder de mercado em um intervalo (0,1). Assim, será 
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considerado um cartel ou monopólio perfeito 0H ; concorrência monopolística 10 H e 

concorrência perfeita 0H  e corresponde ao itwln , ou o somatório de lnDAD, lnDOD e 

lnOD.  

2) Efeitos das F&A na concentração: 

 Koshiyama e Martins (2007) tomando o faturamento como proxy para avaliar a 

concentração ao nível da firma com operações de F&A em dois períodos, propuseram um 

modelo de análise contrafactual que considera entradas e saídas das firmas e seus efeitos, aqui 

decomposto:  

    Δ ESFDCCRm      )8(  

Onde: 

Δ mCR = variação total da razão de concentração das m maiores firmas entre dois períodos 

C = crescimento interno das m firmas líderes no período final, entre o ano inicial e final (exclui as F&A) 

D = deslocamento, ou a porção de crescimento, seja interno ou por F&A, que significa o aumento necessário 

para que novas firmas líderes (ano final) alcancem os resultados das líderes anteriores (ano inicial) 

F = market share obtido com F&A entre os dois períodos pelas m firmas líderes no ano final 

S = saída de firmas do mercado 

E = entrada de firmas no mercado 

 

 O crescimento interno das firmas foi calculado da seguinte forma: 

 

    
XiRT

MR

NRT

R
C

i

ifif

ff

ff ,,,
    )9(  

Onde: 

i e f = anos inicial e final 

ifR , = faturamento total das m firmas líderes no ano final f, medido no ano-base i 

ffR , = faturamento total das m firmas líderes no ano final f medido no próprio ano 

iRT = faturamento total da indústria no ano inicial 

fRT = faturamento total da indústria no ano final 

ifM , = faturamento das adquiridas pelas m firmas líderes no ano final f, medido no ano-base i 

fN = faturamento das firmas que entraram no mercado no ano final f 

Xi = faturamento das firmas que saíram no ano inicial i 

 

O termo de deslocamento, que denota o ajuste entre líderes que deixaram a posição e 

novas firmas líderes foi medido a partir de: 

ii

ifii

XRT

RR
D

,,
     )10(  

Já o market share obtido pelas líderes com as F&A foi medido por: 

ii

if

XRT

M
F

,
      )11(  
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A saídas resultam da diferença entre a porção do faturamento total das firmas líderes e 

sua parte no faturamento total das firmas que permaneceram, exceto o faturamento das firmas 

que saíram, demonstrado por: 

i

ii

ii

ii

RT

R

XRT

R
S

,,
     )12(  

Por sua vez as entradas foram assim calculadas: 

ff

ff
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ff

NRT

R

RT

R
E

,,
    )13(  

O viés ressaltado pelos autores com o método se relaciona à impossibilidade de 

captação de efeitos indiretos e dinâmicos das transações de F&A, que tanto poderão afetar 

positiva como negativamente o market share. 

Os autores fazem o cálculo para as 4, 8 e 12 maiores firmas. A fim de manter a 

coerência com a abordagem já adotada, esta avaliação se deu para as 3, 5 e 10 maiores firmas. 

Para esta análise os dados devem ser deflacionados para o ano inicial de análise, sendo 

utilizado para cálculo o Índice Geral de Disponibilidade Interna IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas/FGV (2005: 1,206572; 2006: 1,164638; 2007: 1,092411 e 2008: 0,98238b). 

3) Alterações nos ganhos totais e ganhos de escala: 

Para aferir como as mudanças afetam os custos totais, foram avaliadas para cada banco 

as economias totais de escala (ETE), assim expressas, adaptado de Yu e Luu (2003).  

     )14(  

Onde:  

 CTln  = logaritmo natural dos custos totais (custos de interesse, do trabalho e do capital) 

*Q  = investimentos totais 

Para esta análise os dados foram atualizados para dezembro de 2009, conforme o 

Índice Geral de Disponibilidade Interna IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas/FGV (2005: 

1,206572; 2006: 1,164638; 2007: 1,092411 e 2008: 0,98238).  

Ainda seguindo Yu e Luu (2003), o cálculo dos custos de interesse deve excluir os 

depósitos governamentais para maior precisão. Os custos foram assim calculados: 

Valor médio da taxa de interesse (p1): 

CI = xRp1       )15(  

Onde:  

 CI despesas de captação 

R  = total de depósitos + empréstimos 
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Logo, 
R

CI
p1      )16(  

Preço médio do trabalho (p2): 

2p =  despesas anuais com pessoal    )17(  

número médio de empregados 

por agência x número de agências 

 

Preço médio do capital (p3): 

3p =  soma das despesas de capital               )18(  

valor presente dos ativos fixos  
Onde:  

Despesas de capital = despesas administrativas e de vendas – despesas com pessoal 

 

Conforme Yu e Luu (2003), se ETE <1 existe um aumento nos ganhos de escala, caso 

existam; se ETE = 1, existem ganhos constantes de escala e se ETE > 1 há decréscimo nos 

ganhos de escala. Isto significa que o custo médio de operação decresce a medida que há 

maior produção. 

4) Poder de mercado e eficiência: 

Ainda seguindo a proposta de Yu e Luu (2003), a hipótese de poder de mercado (PM) 

abrange a estrutura-conduta-desempenho (ECD) (em que preços são desfavoráveis ao 

consumidor em mercados mais concentrados) e o poder relativo de mercado (PMR) (em que 

bancos com mais market share e diferenciação exercem poder em preços e obtêm retornos 

anormais). A hipótese da estrutura eficiente (EE) inclui a eficiência X (EX) (bancos com 

melhor gerência e tecnologia têm custos mais baixos e, por conseguinte, são mais lucrativos) 

e a eficiência em escala (EES) (todos os bancos têm boa gestão e tecnologia, contudo alguns 

apresentam mais eficiência em escala que outros).  

Assim ficam especificadas as equações, adaptadas de Yu e Luu (2003) (o modelo 

original utilizou dummies para diferenciar grupos de bancos, condição abolida nesta tese) que 

incorporam a medida direta da eficiência X e de escala:  

RSP = f1(CONC, MS, Eficiência relativa em custo, SEES, CRD) + ε )19(  

CONC = f2(Eficiência relativa em custo, SEES, CRD) + ε   )20(  

MS = f3(Eficiência relativa em custo, SEES, CRD) + ε   )21(  

Onde: 

RSP retorno sobre o patrimônio 

CONC índice Herfindhal de concentração (2) 

MS Parcela de mercado do banco i do total de depósitos 

Eficiência  

relativa em custo 

Razão da menor média residual do ano (n-1) dos custos de todos os bancos em relação à 

média residual dos bancos (n-1) individualmente, com exclusão do ano em curso 

SEES Eficiência em escala obtida em ETE (6) 

CRD Crescimento real em depósitos 



 163 

 

Esta análise verifica as hipóteses de poder de mercado e de eficiência em relação à 

lucratividade, a partir do paradigma ECD (variável CONC), poder relativo de mercado (MS), 

eficiência X (ERC) e economias de escala (ETE). Caso prevaleça a eficiência, os coeficientes 

das variáveis ERC e ETE devem ser positivos e significantes e os demais próximos, ou com 

valor zero. 

Segundo Yu e Luu (2003) uma relação positiva entre lucratividade e concentração 

ocorre porque (CONC) afeta os preços e preços afetarão o lucro. Pela hipótese de poder de 

mercado, o market share se torna uma variável exógena dado o fato de que grandes bancos 

tenderão a ter uma oferta mais diferenciada, podendo exercer poder de mercado pelos preços 

atribuídos. Na hipótese de eficiência, as variáveis de eficiência serão positivas enquanto as 

demais terão valor pequeno ou zero. Ressalte-se que as equações (13) e (14) permitem a 

verificação da relação entre lucratividade e estrutura de mercado com a eficiência, sendo 

assim, em (15) a firma mais eficiente terá maior market share. Assim bancos mais eficientes 

tenderão a obter maior market share pela competição em preços ou pela aquisição de bancos 

menos eficientes.  

Para esta análise os dados foram atualizados para dezembro de 2009, conforme o 

Índice Geral de Disponibilidade Interna IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas/FGV. 

 

4.3.2 Nível dos grupos estratégicos  

 

Neste nível o objetivo foi verificar longitudinalmente os efeitos ao nível dos grupos 

para a viabilização de inferências acerca dos impactos e atuação intra e intergrupos. A fim de 

analisar esta situação de forma ampla foram realizadas as seguintes etapas: 

1) Definição do perfil dos agrupamentos (conforme orientam PORTER, 1979; DICA, 

2005 e AMEL; RHOADES, 1988); 

2) Medição da intensidade da lucratividade, rivalidade, concentração e distância 

estratégica (conforme COOL; DIERICKX, 1993); 

3) Medição do impacto da participação no grupo nas medidas de desempenho pelas 

perspectivas da OI e RBV (conforme ZÚÑIGA-VICENTE et al, 2004); 

Estes indicadores são assim descritos e justificados: 
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1) Perfil dos agrupamentos:  

Tanto Porter (1979) como Dick (2005) segmentaram, a priori, grupos a serem 

analisados. No primeiro caso, separados pelo tamanho (representado por 30% ou mais de 

vendas na indústria) foram denominados líderes e seguidores; no segundo, separados pelo 

market share (50% ou mais dos depósitos), foram denominados dominantes e marginais. 

Contudo, Amel e Rhoades (1988) recomendam a análise de clusters ao longo do tempo a fim 

de que seja verificada a emergência de grupos, bem como avaliada sua configuração e 

desempenho. 

Para determinação dos grupos foi utilizada a análise de agrupamentos que objetiva 

“maximizar a homogeneidade dos objetos dentro de grupos, ao mesmo tempo em que se 

maximiza a heterogeneidade entre os grupos” (HAIR JR et al, 2005, p, 381). Os autores 

esclarecem que dado o caráter de representar estruturalmente um conjunto de observações, a 

análise de agrupamentos mais tem propriedades matemáticas do que estatísticas, contudo dois 

elementos são fundamentais para serem observados: a representatividade da amostra e a 

multicolinearidade. Com relação à primeira, este estudo focaliza o conjunto dos bancos, logo, 

a suposição de generalização fica atendida por se tratar de uma amostra representativa. Com 

relação à segunda, os autores explicam que especificamente no caso da análise de 

agrupamentos a presença de multicolinearidade requer a redução das variáveis em números 

iguais em cada conjunto ou a adoção de uma medida de distância (sugerem a distância de 

Mahalanobis) para compensar a correlação. 

Gujarati (2006, p. 281) reforça o fato de que o tamanho da amostra é um indicador 

relevante e que a multicolinearidade é “um fenômeno amostral (da regressão) no sentido de 

que, mesmo se as variáveis X não estiverem linearmente relacionadas à população, elas 

podem estar assim relacionadas em dada amostra.” Esta condição coloca como equivalentes o 

tamanho da amostra e a multicolinearidade como possíveis problemas em termos de 

resultados de análises. 

Pelo uso de mais de três variáveis, a apresentação gráfica não é possível, sendo assim 

são propostas as medidas de semelhança (proximidade) ou dessemelhança (distância) entre as 

mesmas em um modelo hierárquico quando se pretende a definição do número de grupos a 

posteriori (HAIR JR et al, 2005).  

Amel e Rhoades (1988) utilizaram um algoritmo de clusterização não-hierárquica 

chamado Fastclus para conduzir independentemente dois, quatro e seis clusters de forma 

independente, procedimento diferente do adotado nesta tese em que a opção foi pela livre 

formação dos grupos, seguindo as orientações de Hair Jr. et al (2005).  
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2) Lucratividade, rivalidade, concentração e distância estratégica:  

Enquanto Cool e Dierickx (1993) verificaram o declínio da lucratividade no setor 

farmacêutico com a rivalidade e a relação intra e intergrupos estratégicos, o intuito aqui foi 

verificar o comportamento da lucratividade do setor diante de mudanças nas condições de 

rivalidade e em que medida foi direcionado pela estrutura inter e intra-grupo. As variáveis são 

assim definidas, com base em Cool e Dierickx (1993): 

a) lucratividade: retorno em vendas, calculado como a divisão do resultado antes de 

juros e impostos da firma em relação ao resultado total da indústria;  

b) rivalidade: os autores esclarecem que com o uso do índice de Herfindahl, a 

rivalidade enfrentada por uma firma é obtida pela exclusão da participação da firma no 

cálculo e que uma relação negativa entre o índice de rivalidade e retorno sugere que as firmas 

afetam mutuamente, de forma adversa, a lucratividade; a relação positiva indica que não há 

rivalidade. As medidas de agregação das parcelas dos grupos e da rivalidade foram calculadas 

com base nas seguintes fórmulas: 

 

Onde: 

jPG = parcela da firma j no grupo 

ijp  = a divisão das vendas da firma j no grupo i sobre as vendas totais (peso do grupo) 

ijP  = a parcela da firma j no grupo i 

ijRIV  = o índice de rivalidade da firma j no grupo i (rivalidade no grupo) (o HHI para o grupo, excluída a 

participação da firma j) 

 Como ijRIV  mede a rivalidade da firma em relação a outras do grupo, o índice deve 

ser desagregado para distinguir firmas de um mesmo grupo e a rivalidade entre os grupos, 

com as formulações assim definidas: 

 

Onde: 
d

jRIV = índice de rivalidade dentro do grupo para a firma j no grupo i (soma de todos os membros do grupo 

exceto a firma j) 
e

jRIV = índice de rivalidade entre grupos para a firma j no grupo i (soma de todas as firmas fora do grupo 

estratégico da firma j) 

 Os autores estimaram o impacto dentro e entre grupos no desempenho das firmas 

fazendo uma regressão em que a lucratividade foi tomada como variável dependente. Como 

variáveis independentes forma tomadas a Parcela do Grupo (PG) da qual a firma faz parte, a 
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rivalidade intra-grupo (
d

jRIV ) e a rivalidade intergrupos (
e

jRIV ) e utilizaram o Seemingly 

Unrelated Regression (SUR) justificando a escolha pelo fato da regressão excluir outras 

variáveis determinantes da lucratividade e por se tratar da mesma indústria, condição que 

exclui fatores que poderiam gerar correlação dos resíduos, verificadas a cada período 

avaliado. 

c) distância estratégica: mensuração da distância Euclidiana entre os centróides de 

cada par de grupo estratégico. Como os maiores grupos podem influenciar a rivalidade, as 

distâncias foram ponderadas pelo tamanho por meio da multiplicação das distâncias entre 

cada par pela parcela total de vendas como proxy para receita de cada grupo. Para os autores, 

o decréscimo da distância estratégica pode induzir a maior rivalidade. 

d) interdependência:  

g

ii i HgID      )26(  

Onde: 
g

iH  = índice Herfindahl-Hirschman para todos os grupos estratégicos 

ig  = a parcela total de vendas da indústria no grupo i (peso do grupo) 

Se a interdependência do grupo é baixa, a concentração e o ID são altos. Se a 

interdependência do grupo aumenta, então a concentração no grupo diminui, ou o ID 

decresce. Se a interdependência aumenta significa que os grupos estão ingressando em outros 

grupos, logo a concentração do grupo diminui, o que reduz o ID.  

3) Medição do impacto da participação no grupo nas medidas de desempenho 

pelas perspectivas da OI e RBV: 

Zúñiga-Vicente et al (2004) fizeram estas estimações analisando o mercado bancário, 

considerado longitudinalmente, logo, foi de interesse para este trabalho ora apresentado tomar 

o modelo aplicado por eles como referência, modelo este apresentado a seguir: 

A identificação e especificação da estratégia competitiva se relacionam com as 

seguintes decisões: a) produtos financeiros e serviços oferecidos; b) clientes atendidos e c) o 

escopo dos comprometimentos. Os autores definiram um conjunto de variáveis ao nível do 

negócio, extraídos dos balanços por considerarem que são as escolhas centrais uma vez que 

demandam conhecimento e experiência em diferentes níveis de investimento em capital 

humano, tecnológico, recursos físicos e financeiros.  

Para efeito desta tese estão sendo considerados os bancos múltiplos que se 

configuram, como já mencionado, pela combinação de, no mínimo, duas carteiras entre 

atividades de banco comercial; de investimento e desenvolvimento; sociedade de crédito, 

financiamento e investimento e sociedade de crédito imobiliário, obrigatoriamente 
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apresentando a primeira ou segunda carteira. Em sendo assim, para especificação do modelo 

para esta tese foi excluída a variável que os autores chamam de institucional uma vez que os 

bancos públicos brasileiros aqui considerados estão sendo avaliados pelo seu perfil múltiplo e 

não está sendo considerado aqui o Banco Central. Os dados foram atualizados para dezembro 

de 2009, conforme o Índice Geral de Disponibilidade Interna IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas/FGV. 

Desta forma, as variáveis estratégicas são apresentadas no Quadro 15: 

 Variáveis 

estratégicas 

Definição Segmento de mercado 

(estratégia bancária) 

Ativos V1 Empréstimos/investimentos 

financeiros 

Crédito (banco comercial) 

 V2 Portfólio de créditos 

securitizados/ investimentos 

financeiros 

Crédito (bancos de 

investimento) 

Obrigações V3 Reservas e contas de 

depósitos/capital emprestado 

Instrument savings market 

 (bancos tradicionais) 

 V4 Contas correntes/capital 

emprestado 

Instrument savings market 

 (bancos inovadores) 

 V5 Outras contas/capital emprestado Instrument savings market 

 (bancos inovadores) 

Ativos / Obrigações V6 Posição no mercado financeiro 

(resultado bruto)/obrigações 

totais 

Mercado interbancário 

(posição de crédito – posição 

de débito) 

Quadro 15 - Definição das variáveis de estratégia 

Fonte: proposta adaptada pela autora com base em Zúñiga-Vicente et al (2004) 

 

Já as variáveis de desempenho são:  

1) Indicadores de lucratividade: 

i. retorno sobre ativos (RSA): obtido pela divisão do lucro operacional pelos ativos 

totais; 

ii. retorno sobre o patrimônio (RSP): obtido pela divisão do lucro operacional pelo 

patrimônio líquido; 

2) Indicador de mudança em volume de negócios: 

i. crescimento proporcional em ativos: mudanças percentuais nos ativos entre dois 

períodos adjacentes; 

3) Indicador de dominância em mercados: 

i. crescimento proporcional do market share: percentual de variação no market 

share (em volume de depósitos) entre dois períodos adjacentes; 

4) Indicador da „saúde‟ financeira do banco: 

i. solvência: divisão do patrimônio líquido pelo total das obrigações. 
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Zúñiga-Vicente et al (2004), para determinarem uma análise do ponto de vista 

dinâmico, definiram períodos de homogeneidade e similaridade no comportamento das 

estratégias, chamado SSTP (Stable Strategies Time Periods) cuja existência favorece a análise 

da similaridade estratégica de forma mais significativa, na condição de atender a dois 

critérios: de que a estabilidade das matrizes de variância e covariância e a média dos vetores 

para as seis variáveis (sete no trabalho original) se manteriam ao longo do tempo. Aplicaram 

dois testes aos dois critérios: M de Box para testar a equivalência dos dois conjuntos de 

matrizes de variância-covariância ao longo do tempo e T
2 

de Hotelling para verificar o 

segundo critério. A instabilidade emerge quando um dos dois critérios for violado.  

Os autores assim o fizeram a fim de delimitar a condição para identificação dos grupos 

estratégicos. Como nesta tese a definição dos grupos seguiu outra estrutura de identificação, o 

estudo dos autores foi adaptado, de maneira que todas as variáveis, estratégicas e de 

desempenho, foram analisadas em relação aos grupos. Ressalte-se o fato de que o período 

compreendido no estudo original (1983 a 1997) é mais amplo que o analisado nesta tese, 

razão pela qual esta avaliação de períodos de homogeneidade e similaridade no 

comportamento das estratégias foi abolida, principalmente considerando que, no período, a 

ocorrência mais relevante foi a crise americana, iniciada em 2008. 

Sendo assim, os cálculos para esta tese foram executados da seguinte forma, com base 

em Zúñiga-Vicente et al (2004): (a) média dos valores das seis variáveis em cada grupo 

estratégico; (b) avaliação do percentual de cada variável de ativo (V1 e V2)  e de obrigações 

(V3 a V5) em relação ao percentual total das variáveis de ativos e obrigações, respectivamente 

(um banco é especializado em uma estratégia quando o percentual de alguma variável de 

ativos e obrigações separadamente for maior que 50%); e (c) V6 foi avaliada separadamente 

para avaliar se o banco tem uma posição credora (V6 positiva) ou devedora (V6 negativa) no 

mercado interbancário.. Foram calculadas ainda os valores médios para cada grupo estratégico 

de outras duas variáveis: média do número de agências e valor médio dos depósitos por 

agência a fim de gerar mais elementos sobre a estratégia dos bancos.  

Os autores observaram a existência de comportamentos semelhantes dos grupos nos 

períodos adjacentes identificados, comparando a variação percentual nas variáveis de 

estratégia e complementares, sob o argumento de que variações iguais implicariam em grupos 

idênticos.  

Por fim, foi realizado o teste ANOVA para verificar o quanto os níveis médios de 

desempenho se diferenciavam entre os grupos ao longo do tempo, de 2005 a 2009, 

considerando as cinco variáveis de desempenho. As diferenças significantes evidenciariam 
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diferenças entre grupos, conforme a OI (H1), caso contrário, os membros de um grupo têm 

diferentes desempenhos, prevalecendo a diferença entre firmas ao invés de entre grupos, 

corroborando com a RBV (H2). Para esta avaliação, os autores determinaram que: 

H1 = diferenças persistentes no desempenho ocorrem entre grupos estratégicos ao 

longo do tempo e; 

H2 = as firmas diferem no desempenho dentro do grupo estratégico ao longo do 

tempo. 

Cabe ressaltar a existência de um possível viés em vista do método de agrupamento 

utilizado, pois Zúñiga-Vicente et al (2004) utilizaram o MCLUST que, segundo os autores, 

calcula o número de grupos ao longo do tempo de forma mais objetiva, método que tende a 

reduzir a subjetividade, presente quando o pesquisador toma decisões acerca do número de 

grupos. Este aspecto foi mencionado porque a presente tese apresenta uma distribuição de 

grupos, devidamente justificada, que toma como princípio a decisão da pesquisadora. 

 

4.3.3 Nível das firmas  

 

Neste nível o objetivo foi verificar a natureza dos ganhos individuais para as firmas, 

em termos de retornos em desempenho, considerando as operações de F&A realizadas em 

2008/2009, a saber: Banco Itaú e Unibanco, Santander e Banco Real e Banco do Brasil e 

Nossa Caixa. 

Foram assim analisados: 

E) cálculo do poder de monopólio (conforme PINDYCK; RUBINFELD, 2006); 

F) cálculo do Índice de Eficiência (conforme NEVES et al, 2005); 

G) criação de sinergias operacionais (conforme CAMARGOS; BARBOSA, 2009). 

As descrições dos modelos são apresentadas a seguir: 

1) Cálculo de poder de monopólio: 

Pindyck e Rubinfeld (2006) mencionam que esta mensuração é feita com base no 

Índice de Lerner de Poder de Monopólio, calculado com base na diferença entre o preço e o 

custo marginal, dividido pelo preço, assim expresso: 

P

CMgP
L

)(
     )27(  

Onde: 

L = índice de Lerner 

P = preço 

CMg = custo marginal 
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Neste caso foram feitas mensurações antes e depois das operações tomando por base a 

receita média da prestação de serviços como proxy para preço. Por sua vez, o custo marginal 

foi calculado conforme propõem Boucinha et al (2010): 

tir
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tir
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tir
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,,
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    )28(  

Onde: 

C = custos totais 

y = empréstimos totais 

 

Para a realização deste cálculo foram retomados os cálculos para Custo Total, desta 

vez individualizados, propostos na etapa de análise da indústria, com base no modelo de Yu e 

Luu (2003).  

O índice resulta em valores entre zero e um. Quando L=0, a firma é perfeitamente 

competitiva, pois P=CMg. Assim, o maior poder de monopólio será representado por um L 

maior.  

Aqui não foi considerada a equação que utiliza a elasticidade da demanda em vista da 

impossibilidade de se determinar claramente os grupos de clientes em vista de possíveis 

sobreposições decorrentes da posse de contas em mais de um banco. 

2) Cálculo do Índice de Eficiência  

Neves et al (2007) explicam que o Índice de Eficiência possibilita a análise dos bancos 

considerando sua atribuição básica de intermediação financeira, eficiência esta que resulta na 

maximização da lucratividade com um conjunto mínimo de recursos internos, em outros 

termos, melhor volume com o menor dispêndio de recursos operacionais. O cálculo 

contempla a razão entre as despesas de pessoal, outras despesas administrativas e despesas 

tributárias e a margem financeira bruta, receitas da prestação de serviços e outras 

receitas/despesas operacionais. Para esta análise os dados foram ajustados com o uso do 

Índice Geral de Disponibilidade Interna IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas/FGV 

Quanto menor o índice, melhor a eficiência da firma. 

3) Criação de sinergias operacionais: 

Como o intuito foi analisar as operações específicas das firmas e não dos 

conglomerados, os dados foram obtidos de demonstrativos financeiros não consolidados, 

conforme orientam Camargos e Barbosa (2009) que realizaram um estudo transversal para 

verificar a sinergia operacional em F&A em operações realizadas no Brasil. Assim sendo, esta 

tese toma como base o modelo preparado pelos autores, resguardadas alterações necessárias 

dadas as diferenças de amostra dos estudos, a fim de verificar a criação de sinergias na 
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indústria objeto desta tese. O estudo original foi feito com base na comparação das médias das 

variáveis dois anos antes e dois depois da união das firmas, utilizando, como recomendam 

Camargos e Barbosa (2009), o Wilcoxon Signed Rank Test e o Rank Test, comparação esta 

assim representada: 

8
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    )29(  

Onde: 

t = trimestres relativos analisados (-8 a -1 anteriores e +1 a +8 posteriores à operação) 

n = número total de empresas que tiveram a variável calculada e analisada; 

VarX = variáveis analisadas 

i = empresa analisada 

 

Pelo fato desta tese abranger o período de 2005 a 2009 e considerar as operações de 

2008 como enfoque, ficaria limitada, assim, a apresentar a análise de um ano antes (2007) e 

um ano depois (2009), logo houve a decisão pela análise no período todo disponível , mesmo 

porque foram utilizados dados anuais. A proposta original dos autores para verificação das 

sinergias pode ser apreciada no Quadro 16. 

VARIÁVEL FÓRMULA DE CÁLCULO INTERPRETAÇÃO 

TEÓRICA 

Margem  

EBIT (MEBIT) )30(
)(.

VL

EbitlOperacionaL
MEBIT  

Medida de controle da 

estrutura de gastos 
(custos+despesas) da empresa 

(desempenho operacional) 

Earnings  

before  

interest,  
taxes,  

depreciation  

and amortization 
(EBITDA ou 

LAJIRDA) 

)31(
Re

DespOp

coutAmortDeprecLucOp
EBITDA

 

Desempenho operacional, que 

considera as receitas 

operacionais líquidas, menos 
os custos e as despesas 

operacionais, exceto as 

depreciações e amortizações 

Geração  

Bruta de  

Caixa (GBC) 
)32(

AtivoTotal

EBITDA
GBC  

È um indicador do caixa ou 

do potencial de caixa gerado 

pelos ativos operacionais 

Crescimento das  

Vendas Líquidas )33(
1

1

t

tt

VL

VLVL
CRES  

Comportamento das 

atividades da empresa antes e 

após as F&A e da 
participação / atuação no 

mercado, identificada pelos 

seus níveis de vendas líquidas 
(VL) 

Quadro 16 – Variáveis para análise de sinergia 

Fonte: Camargos e Barbosa (2009, p. 211-212) 

 

Tendo em vista que a indústria especificada para o estudo apresenta contas de balanço 

diferentes de outros setores, as variáveis propostas foram adaptadas (disponíveis no Apêndice 

E), conforme fórmulas apresentadas no Capítulo 4.  

Finalizada a explanação dos métodos e técnicas a serem utilizadas seguem, na sequência, a 

apresentação e discussão dos resultados.
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As análises a seguir abordam especificamente as firmas participantes do Subsistema de 

Intermediação Financeira, na categoria Instituições Financeiras Bancárias. Contudo, destaque-

se a inclusão do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal que, em que pese componham o 

Subsistema Normativo, têm funções de banco comercial, portanto, também fazendo parte das 

Instituições Bancárias, atuando como bancos múltiplos. A relação dos bancos para cada ano 

do estudo está disponível no Apêndice F. 

 

5.1 Análise da indústria 

 

Do ponto de vista da avaliação da indústria foram obtidos os seguintes resultados 

tomando por base os modelos descritos no capítulo 4. 

 

5.1.1 Concentração, perfil de competição dos bancos e intensidade da competição  

 

Esta etapa das análises toma por base Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005). 

 a) Razão de concentração bancária (C3, C5 e C10):  

Nakane (2001) apontou na época que cinco bancos concentravam 49,7% do total de 

ativos, 55,3% dos empréstimos e 57,9% dos depósitos. Os indicadores a seguir, demonstram 

como este quadro se alterou ao longo do tempo, muito embora não divirjam de forma 

acentuada dos números apontados por Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005) na análise realizada 

do período de 1995 a 2004. A Tabela 6 apresenta as análises dos autores para o período de 

2003 e 2004, aqui tomadas como ponto de partida para as análises subsequentes. 

 

Tabela 6 – Síntese dos resultados da análise de Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005) 

2003/12 2004/6 2003/12 2004/6 2003/12 2004/6

CR3D 0,4923 0,4756 0,4486 0,4231 0,4246 0,4223

CR5D 0,6566 0,6468 0,5940 0,5723 0,5713 0,5620

CR10D 0,8597 0,8495 0,7811 0,7692 0,7920 0,7877

HHID 0,1080 0,1022 0,0906 0,0836 0,0935 0,0905

HTID 0,8550 0,8200 0,0631 0,0617 0,6370 0,0632

TID 0,6131 0,6272 0,6734 0,6877 0,6719 0,6792

Depósitos Ativos Totais Op. Crédito

 
Fonte: a autora, a partir dos dados dos autores 
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Os autores demonstram um decréscimo de concentração para as três, cinco e dez 

maiores firmas, em todas as variáveis analisadas no período. Note-se que os índices gerais 

Herfindahl-Hirschman (HHID) e Hall-Tideman (HTID), calculados para toda a indústria, 

apresentam valores decrescentes, demonstrando a redução da concentração, interpretação que 

o índice de entropia de Theil comprova, neste caso, por apresentar números crescentes.  

As análises a seguir demonstrarão um comportamento inverso das variáveis, como 

poderá ser apreciado a seguir. 

O cálculo dos índices de concentração em Depósitos Totais, representado no Gráfico 

6, demonstra uma evolução da concentração dos depósitos em 2008 entre os cinco maiores 

bancos (Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Federal e Santander Banespa). Esta condição 

pode ser atribuída à variação das posições dos bancos, resultado de operações de F&A 

realizadas a partir de 2007, como demonstrado na Tabela 7 na qual as cores atribuídas a cada 

banco foram utilizadas para melhor visualização deste movimento. 
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Gráfico 6 – Concentração em depósitos totais de 2005 a 2009 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 
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Tabela 7 – Participação dos dez maiores bancos em depósitos totais de 2005 a 2009 
Pos. 2005 2006 2007 2008 2009

1 BB                                                    21,26% BB                                                    21,43% BB                                                    21,34% BB                                                    22,16% BB                                                    26,49%

2 CEF                                                   16,51% CEF                                                   16,38% CEF                                                   16,07% ITAU                                                  18,20% ITAU                                                  15,54%

3 BRADESCO                                              11,65% BRADESCO                                              11,33% BRADESCO                                              11,42% BRADESCO                                              13,62% CEF                                                   14,17%

4 ITAU                                                  7,98% ITAU                                                  8,40% ITAU                                                  9,36% CEF                                                   13,53% BRADESCO                                              13,60%

5 ABN AMRO                                              7,01% ABN AMRO                                              7,44% ABN AMRO                                              6,07% SANT BANESPA                                     10,19% SANT BANESPA                                     8,90%

6 UNIBANCO                                              5,67% HSBC                                                  5,09% UNIBANCO                                              5,42% HSBC                                                  5,34% HSBC                                                  5,17%

7 SANT BANESPA                                     4,63% UNIBANCO                                              4,91% HSBC                                                  5,03% NOSSA CAIXA                                           3,04% VOTORANTIM                                            1,92%

8 HSBC                                                  4,49% SANT BANESPA                                     4,31% SANT BANESPA                                     4,44% VOTORANTIM                                            1,55% BANRISUL                                              1,30%

9 NOSSA CAIXA                                           3,81% NOSSA CAIXA                                           3,72% NOSSA CAIXA                                           3,67% SAFRA                                                 1,20% SAFRA                                                 1,08%

10 VOTORANTIM                                            3,15% VOTORANTIM                                            2,65% VOTORANTIM                                            1,72% BANRISUL                                              1,18% CITIBANK                                              0,99%  
Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

Pelo cálculo dos índices de concentração em Ativos Totais, representado no Gráfico 7, 

nota-se a concentração dos ativos totais em 2008 entre os cinco maiores bancos (Itaú, Banco 

do Brasil, Bradesco, Santander Banespa e Caixa Federal), condição esta que pode ser 

atribuída à variação das posições dos bancos, resultado de operações de F&A realizadas a 

partir de 2007, como demonstrado na Tabela 8. 
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Gráfico 7 – Concentração em ativos totais de 2005 a 2009 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 
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Tabela 8 – Participação dos dez maiores bancos em ativos totais de 2005 a 2009 
Pos. 2005 2006 2007 2008 2009

1 BB                                                    17,29% BB                                                    16,78% BB                                                    15,56% ITAU                                                  21,35% BB                                                    21,97%

2 CEF                                                   12,90% BRADESCO                                              12,08% ITAU                                                  12,56% BB                                                    17,16% ITAU                                                  18,59%

3 BRADESCO                                              11,33% CEF                                                   11,86% BRADESCO                                              12,37% BRADESCO                                              13,44% BRADESCO                                              14,11%

4 ITAU                                                  9,98% ITAU                                                  11,61% CEF                                                   10,86% SANT BANESPA                                     11,66% CEF                                                   10,85%

5 SANT BANESPA                                     5,81% ABN AMRO                                              6,75% ABN AMRO                                              6,90% CEF                                                   10,01% SANT BANESPA                                     10,61%

6 UNIBANCO                                              5,78% SANT BANESPA                                     5,78% UNIBANCO                                              6,43% HSBC                                                  3,79% HSBC                                                  3,18%

7 ABN AMRO                                              5,10% UNIBANCO                                              5,54% SANT BANESPA                                     5,06% VOTORANTIM                                            2,47% VOTORANTIM                                            2,76%

8 SAFRA                                                 3,51% SAFRA                                                 3,50% HSBC                                                  3,08% SAFRA                                                 2,25% SAFRA                                                 2,26%

9 HSBC                                                  3,25% HSBC                                                  3,30% SAFRA                                                 2,93% NOSSA CAIXA                                           1,84% CITIBANK                                              1,30%

10 VOTORANTIM                                            3,15% VOTORANTIM                                            3,21% VOTORANTIM                                            2,89% CITIBANK                                              1,37% BANRISUL                                              0,93%  

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

Já naquilo que se refere ao cálculo dos índices de concentração em Operações de 

Crédito, o Gráfico 8 demonstra a evolução da concentração nas operações de crédito em 2008 

entre os mesmos cinco maiores bancos), condição esta que pode ser atribuída à variação das 

posições dos bancos, resultado de operações de F&A realizadas a partir de 2007, como 

demonstrado na Tabela 9. 
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Gráfico 8 – Concentração em operações de crédito de 2005 a 2009 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 
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Tabela 9 – Participação dos dez maiores bancos em operações de crédito de 2005 a 2009 
Pos. 2005 2006 2007 2008 2009

1 BB                                                    18,98% BB                                                    20,30% BB                                                    19,43% BB                                                    21,00% BB                                                    24,91%

2 BRADESCO                                              15,01% BRADESCO                                              14,29% BRADESCO                                              15,14% ITAU                                                  17,84% ITAU                                                  15,93%

3 ITAU                                                  9,59% ITAU                                                  10,08% ITAU                                                  10,20% BRADESCO                                              14,42% BRADESCO                                              13,51%

4 CEF                                                   7,65% ABN AMRO                                              7,62% ABN AMRO                                              7,64% SANT BANESPA                                     11,97% CEF                                                   11,07%

5 ABN AMRO                                              7,52% CEF                                                   7,59% CEF                                                   7,30% CEF                                                   8,24% SANT BANESPA                                     10,45%

6 UNIBANCO                                              7,09% UNIBANCO                                              6,55% UNIBANCO                                              6,56% VOTORANTIM                                            3,67% VOTORANTIM                                            3,39%

7 SANT BANESPA                                     5,19% SANT BANESPA                                     5,67% SANT BANESPA                                     5,14% HSBC                                                  3,38% HSBC                                                  2,87%

8 HSBC                                                  3,67% HSBC                                                  3,59% HSBC                                                  3,51% SAFRA                                                 1,68% SAFRA                                                 1,83%

9 SAFRA                                                 3,39% SAFRA                                                 3,43% VOTORANTIM                                            3,42% NOSSA CAIXA                                           1,31% BANRISUL                                              1,14%

10 VOTORANTIM                                            2,44% VOTORANTIM                                            2,73% SAFRA                                                 2,90% BANRISUL                                              1,12% VOLKSWAGEN                                            1,07%  
Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

Os índices de concentração em Número de Agências, representado no Gráfico 9, 

demonstra uma evolução mais expressiva da concentração em agências em 2008 entre os 

cinco maiores bancos (Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander Banespa e Caixa Federal). 

Esta condição também pode ser atribuída à variação das posições dos bancos, resultado de 

operações de F&A realizadas a partir de 2007, como demonstrado na Tabela 10. O declínio 

observado em 2009 se refere ao aumento do número de agências dos demais bancos (houve 

uma ampliação da rede de agências da ordem de 4,7% em termos gerais), muito embora 

também possa ser considerada uma redução da rede dos bancos adquirentes em função de 

adequações de estrutura.  
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Gráfico 9 – Concentração no número de agências de 2005 a 2009 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 
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Tabela 10 – Participação dos dez maiores bancos em número de agências de 2005 a 2009 

Pos. 2005 2006 2007 2008 2009

1 BB                                                    22,18% BB                                                    21,81% BB                                                    21,93% BB                                                    22,89% BB                                                    24,66%

2 BRADESCO                                              16,19% BRADESCO                                              16,26% BRADESCO                                              17,04% ITAU                                                  19,38% ITAU                                                  22,69%

3 CEF                                                   12,84% ITAU                                                  13,65% ITAU                                                  13,93% BRADESCO                                              17,57% BRADESCO                                              17,24%

4 ITAU                                                  12,81% CEF                                                   13,08% CEF                                                   11,03% SANT BANESPA                                     11,88% SANT BANESPA                                     11,43%

5 ABN AMRO                                              6,12% ABN AMRO                                              5,90% ABN AMRO                                              6,13% CEF                                                   10,79% CEF                                                   10,38%

6 SANT BANESPA                                     5,72% SANT BANESPA                                     5,72% SANT BANESPA                                     5,82% HSBC                                                  4,85% HSBC                                                  4,46%

7 HSBC                                                  5,16% HSBC                                                  5,04% UNIBANCO                                              5,06% NOSSA CAIXA                                           2,94% BANRISUL                                              2,16%

8 UNIBANCO                                              5,07% UNIBANCO                                              5,03% HSBC                                                  5,01% BANRISUL                                              2,23% BNB                                                   0,92%

9 NOSSA CAIXA                                           2,80% NOSSA CAIXA                                           2,90% NOSSA CAIXA                                           3,01% BNB                                                   0,95% MERC BRASIL                                   0,74%

10 BANRISUL                                              2,22% BANRISUL                                              2,24% BANRISUL                                              2,25% MERC BRASIL                                   0,78% BANESTES                                              0,65%  
Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

A posição dos dez maiores bancos em Depósitos, Ativos Totais, Operações de Crédito 

e Número de Agências pode ser apreciada no Apêndice G. 

b) Índice de Herfindhal-Hirschman (HHI) 

O HHI mensura a concentração com base nas participações, refletindo o relativo poder 

de mercado de firmas maiores, de maneira que um índice próximo a 1 indicará o monopólio. 

Pelo que pode ser observado no Gráfico 10, a estrutura de mercado mais se aproxima da 

competição perfeita, contudo, vê-se um aumento, proporcionalmente significativo, a partir de 

2008, o que indica um movimento, ainda que sutil, em direção à concentração, corroborando 

com os índices calculados para CR3, CR5 e CR10.  
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Gráfico 10 – Demonstração dos índices de Herfindahl-Hirschman (2005 a 2009) 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 
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c) Índice Hall-Tideman (HTI) 

A mesma interpretação vale para o HTI que considera a posição ocupada pelo banco 

no ranking como elemento de ponderação para cálculo da participação relativa. Também 

variando entre 1/n (concorrência perfeita) e 1 (monopólio), o Gráfico 11 deixa claro o mesmo 

movimento ascendente, indicando aumento de concentração. 
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Gráfico 11 – Demonstração dos índices de Hall-Tideman (2005 a 2009) 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

d) Índice de entropia de Theil (T) 

Por sua vez, o índice T apresenta o padrão inverso de leitura, neste caso o maior índice 

indicará a concorrência perfeita e o menor, concentração, ou poder de mercado. Neste caso, 

pode ser observado que há um declínio nos índices, denotando o aumento da concentração. 
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Gráfico 12 – Demonstração dos índices de entropia de Theil (2005 a 2009) 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

Estas análises se prestaram à verificação da estrutura de mercado, de forma que os 

resultados podem ser assim sintetizados: 

Tabela 11 –  Estrutura de mercado: comparativo dos requisitos de cada índice calculado com o 

resultado obtido das análises 
   Monopólio Oligopólio Concorrência  

Perfeita 

 

 HHID/HTID H0: H ≥ 1 H0: 0 ≤ H ≤ 1 H0: H ≤ 0  

 TID H0: H ≤ 0 H0: 0 ≤ H ≤ 1 H0: H ≥ 1  

 2005 Contrário Conforme Contrário  

 2006 Contrário Conforme Contrário  

 2007 Contrário Conforme Contrário  

 2008 Contrário Conforme Contrário  

 2009 Contrário Conforme Contrário  

Fonte: a autora 

 

O paradigma ECD sugere que a concentração, provocada por fusões e aquisições, são 

anticompetitivas, portanto, desviando-se da estrutura de competição perfeita (DJOLOV, 

2006), o que afetaria a conduta por modificar a estrutura de mercado. Esta condição pode ser 

exemplificada quando se considera que a indústria analisada apresentou ampliação das 

Receitas da Prestação de Serviços na ordem de 113,58% entre 2005 e 2009. Contudo, na 

distribuição entre os dez maiores e os demais bancos, é verificado um aumento de 134,09% 

nos primeiros e de 52,54% nos demais, fazendo com que a participação dos dez maiores 

saltasse de 73,6% para 90% do total destas receitas auferidas, entre 2005 e 2009. 



 180 

Bain (1956) ressalta que uma possível dependência reconhecida das firmas na 

formação de preços indicará a atuação em colusão e a extensão desta colusão. Acerca disto, 

um único indício disponível, ainda utilizando a conta de Receitas da Prestação de Serviços, 

sinaliza um aumento semelhante dos percentuais de elevação destas receitas entre os 

principais bancos, lembrando que Nakane (2001) comenta que os bancos não se comportam 

competitivamente, o que não implica que atuem de maneira colusiva. 

Sobre esta condição cabe lembrar Galbraith e Stiles (1984) que ressaltam que o 

número e concentração determinam o poder de mercado, em que poucos e grandes podem 

coordenar suas atividades para alcance, como grupo, de maior exclusividade e distinção, 

adotando, assim, um comportamento monopolista ou oligopolista. Neste caso, porque avaliam 

sua interdependência com os rivais também observando como a relação de demanda e oferta 

afetam a maximização do lucro de todos (STIGLER, 1964). Friedman (1989) explica que é 

justamente este elemento de interdependência que caracteriza o oligopólio e, em princípio, 

toda grande firma (e mesmo as pequenas localizadas em regiões e mercados específicos) 

estarão nesta condição interdependente. 

Bain (1956) aponta que no oligopólio, ou seja, concentração que representa um 

mercado não-atomizado, as firmas atuarão em colusão tácita ou explícita. Friedman (1989) 

acrescenta que atuarão de forma cooperativa ou não-cooperativa, neste segundo caso, pela 

adoção de políticas determinadas em função do comportamento esperado das outras firmas.  

Na ausência desta ação coordenada, ou similar, e interdependente as firmas atuariam 

em uma competição monopolística (FRIEDMAN, 1989), condição que não é observada no 

mercado estudado justamente pelos indicadores já apresentados que sinalizam um movimento 

rumo à maior concentração. Stigler (1964) ressalta que a colusão afetará, assim, as pequenas 

firmas e o risco da violação da colusão levará as firmas do oligopólio a buscarem alternativas 

não financeiras como formas de ação. 

Belaisch (2003) lembra que o mercado brasileiro é contraditório pelo fato de ser um 

dos sistemas com maiores instituições na América Latina, ainda assim atuando com baixa 

disponibilidade de crédito, o que caracterizaria um mercado oligopolizado tendendo à 

ineficiência, conforme a autora. Um importante indício do que a autora coloca pode ser 

observado no Gráfico 13, onde fica evidente a diferença entre apropriação de Ativos Totais, 

representada pelo aumento dos índices, e a oferta de crédito (soma das contas Operações de 

Crédito e Arrendamento Mercantil e Outros Créditos), incluida a variação até junho de 2010 

(base excepcionalmente consultada para verificação de eventual tendência de queda na 

participação percentual dos créditos, confirmada pelo gráfico). O que cabe salientar é que 
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entre os dez maiores bancos os percentuais para 2009 e 2010 (48,83% e 48,75%, 

respectivamente) estão ligeiramente superiores ao total da indústria. 
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Gráfico 13 – Participação das operações de crédito nos ativos totais 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

Um dos mais relevantes pressupostos do modelo ECD indica que indústrias 

concentradas apresentarão retornos acima do normal; concentração e colusão apresentariam 

uma relação direta e interdependente (DJOLOV, 2006). Porter (1979) diz que a lucratividade, 

ou retornos anormais, é uma manifestação de poder de mercado, ativo compartilhado por 

todas as firmas de acordo com suas vendas e, neste caso, as firmas apresentariam taxas de 

lucratividade iguais, apenas alteradas por distúrbios no contexto. 

A análise dos grupos, apresentada no item 4.2, reflete as divergências encontradas nas 

taxas de crescimento individuais (Resultado Bruto) entre os bancos analisados ao nível da 

firma. No geral, 111 bancos apresentaram dados válidos para análise em 2005 e 2009 e, para 

os 65 bancos que apresentaram resultado positivo, registrou-se crescimento conforme a 

Tabela 12 

Tabela 12 – Taxa de crescimento dos bancos entre 2005 e 2009 

Quantidade de Bancos Crescimento Registrado entre 2005 e 2009. 

22 0 a 50% 

17 50 a 100% 

11 100 a 150% 

02 150 a 200% 

04 200 a 250% 

01 250 a 300% 

08 mais de 300% 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central de Brasil (2010) 
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Esta distribuição contradiz a defesa do argumento de poder de mercado mencionado 

por Porter (1979), pois as firmas divergem significativamente em termos de crescimento no 

período aferido, contudo passível de aceitação quando se considera a crise iniciada em 2008, 

o que gerou a necessidade de verificar o período que antecedeu a crise (2005-2007) para 

identificação de possíveis diferenças.  

Assim, para os 60 bancos que apresentaram resultado positivo, identificaram-se as 

seguintes proporções de crescimento, conforme Tabela 13 

 

Tabela 13 – Taxa de crescimento dos bancos entre 2005 e 2007 

Quantidade de Bancos Crescimento Registrado entre 2005 e 2007. 

25 0 a 50% 

08 50 a 100% 

11 100 a 150% 

01 150 a 200% 

03 200 a 250% 

02 250 a 300% 

10 mais de 300% 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central de Brasil (2010) 

 

Como se nota, a crise de 2008 não alterou significativamente a distribuição anterior, 

logo, sob este aspecto não se pode considerar o fator poder de mercado, de acordo com a 

abordagem de Porter (1979) de que o poder é representado porque todas as firmas observam 

aumento equivalente no crescimento. 

e) Comportamento competitivo – a estatística H 

A Tabela 14 mostra os principais componentes da estatística H, estimativa da 

competição, discriminados ano a ano. Ao contrário do estudo de Araújo, Jorge Neto e Ponce 

(2005) que aponta a despesa de captação unitária (DOD) como o componente principal da 

estatística (período avaliado de 1994 a 2004) observa-se que no período subsequente, outras 

variáveis apresentam significância sem que, contudo, prevaleça alguma em especial. É 

importante frisar que a variável lnAGN (número de agências), que se relaciona à abordagem 

too big too fail, e que lnTAF, que representa o potencial de economia na geração de receita, 

aparecem com maior frequência como significantes e são variáveis exógenas, ou seja, não 

componentes do preço unitário dos fatores formados por lnDAF (despesas administrativas), 

lnDOD (custo unitário dos recursos captados) e lnOD (custo unitário das despesas 

operacionais), resultado que diverge do estudo original. 

Dada esta diferença com o estudo dos autores, mais à frente foi apresentada uma 

regressão, desta vez com o método backward (stepwise) para verificação de persistência, ou 
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não, destas variáveis como predominantes e a intensidade de sua influência na Receita Total. 

Isto se justifica também pelo fato do modelo ora apresentado na Tabela 14, em que pese tenha 

servido para levantar alguns indícios, não apresentar, no geral, significância em um número 

maior de variáveis. 

 
Tabela 14 – Elasticidade da receita 

Variáveis Constante lnDAF lnDOD lnOD lnTD lnTAF lnAGN lnCRD R
2

R2 ajustado

2005 1,460 0,033 0,272 * 0,034 0,027 -0,127 * 0,089 -0,020 0,264 0,186

Β 0,047 0,404 0,126 0,137 -0,532 0,389 -0,047

t 1,672 0,347 3,506 1,120 0,442 -2,090 1,912 -0,325

2006 -0,888 0,107 -0,009 0,015 -0,018 -0,050 0,075 -0,054 0,080 -0,029

Β 0,231 -0,024 0,089 -0,112 -0,244 0,462 -0,157

t -0,898 1,492 -0,184 0,682 -0,332 -0,796 1,666 -0,873

2007 0,997 0,159 * 0,321 * 0,042 * 0,059 -0,156 * 0,137 * -0,039 0,425 0,357

Β 0,369 0,495 0,260 0,385 -0,726 0,805 -0,083

t 1,164 3,027 4,637 2,499 1,817 -3,084 3,832 -0,682

2008 1,645 0,140 0,168 0,025 0,048 -0,210 0,136 * -0,182 0,167 0,085

Β 0,222 0,227 0,083 0,143 -0,559 0,460 -0,224

t 1,136 1,652 1,827 0,741 0,371 -1,512 2,021 -1,915

2009 4,146 * -0,093 0,019 0,196 * 0,400 * -0,690 * 0,184 * 0,242 * 0,446 0,385

Β -0,187 0,025 0,233 1,094 -1,646 0,558 0,213

t 2,571 -1,818 0,196 2,331 4,104 -5,752 2,428 2,128

*p≤0,05

Variável dependente: lnRT  

Fonte: a autora 

A estatística H é resultante do somatório de lnDAF (custo unitário das despesas 

administrativas), lnDOD (custo unitário de recursos captados) e lnOD (custo unitário das 

despesas não-operacionais) para cada ano. Como pode ser visto na Tabela 14, especialmente 

em 2007 estas variáveis se apresentaram como significantes e que, independente desta 

condição, em todos os anos, a maior parte destas variáveis apresentou uma relação positiva 

com a receita. Isto significa que há uma relação positiva dos custos em relação à receita. A 

Tabela 15 apresenta o resultado da estatística H. 

 

Tabela 15 – Estatística H 

Período No. Bancos Estatística H Variação %

2005 133 0,3390

2006 132 0,1130 -66,67

2007 131 0,5220 361,95

2008 134 0,3330 -36,21

2009 134 0,1220 -63,36  
Fonte: a autora 

 

Dada a condição de que o preço dos insumos indicará a intensidade competitividade, 

os valores oscilantes apresentados demonstram uma alternância entre comportamentos 
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competitivos e colusivos, principalmente quando se observa o ano de 2007, justamente o ano 

em que as variáveis se apresentam como sendo significantes. Desta análise depreende-se que 

o menor valor representa menor impacto na receita e, portanto, comportamentos colusivos e, 

ao contrário, maiores valores indicarão o comportamento competitivo, o que implica que nos 

anos de 2006 e 2009 houve maior propensão a comportamentos colusivos por parte das 

firmas, ao contrário de 2007, seguindo o mesmo raciocínio, tendendo à maior competição.  

Os dados apresentados por Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005) mostram oscilações que 

apresentam picos de redução (-25% em Jun/98; -13% em Jun/2000 e -18% em Jun/03) e 

aumento (30% em Jun/04) da estatística. Para estabelecer um termo de comparação com o 

estudo dos autores, os valores de seu estudo foram tomados anualmente e, ainda assim, 

apresentam uma oscilação negativa (-22,5% em 1998 e -18,3% em 2003), contudo inferiores 

dos apresentados no período analisado nesta tese, como já demonstrado na Tabela 15. Isto 

ainda sem que se considere uma ponderação pelo número de bancos que, no estudo dos 

autores variaram de 117 (jun/94) a 98 (jun/04), o que permite inferir acerca da magnitude das 

oscilações ocorridas e alternâncias entre comportamentos colusivos e competitivos. Ainda 

neste sentido, a despeito de, no período compreendido pelos anos de 2005 a 2009, o número 

de instituições ter permanecido estável, é relevante pontuar que foram realizadas 14 operações 

de F&A (ou 30% de todas as operações realizadas a partir de 1995, sem ainda contar com a 

compra de participação acionária do Votorantim (pelo Banco do Brasil) e do PanAmericano 

(pela Caixa Econômica Federal), ambas concretizadas no segundo semestre de 2009. 

Para uma melhor interpretação foi feito um teste de restrição de igualdades (disponível 

no Apêndice H) a fim de determinar, com base no teste de hipóteses para a estatística H, a 

tendência do mercado para monopólio ou competição perfeita, tomando por base um modelo 

de regressão dos resíduos não padronizados, gerados a partir dos modelos sugeridos por 

Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005), assim descrito: 

3. H0: H=0 configura o monopólio e, neste caso, o modelo foi tomado com a exclusão 

das variáveis DAF (H1), DOD (H2) e OD (H3) que no modelo original aparecem 

como wit sendo, portanto, feita a regressão com as variáveis TAF, TD, AGN e CRD 

(que formam a variável Zit).  

4. H0: H=1: configura a competição perfeita. A estatística H resulta de DAF + DOD + 

OD, logo para este teste H1+ H2+ H3 = 1, assim H1 = 1 - H2 - H3, cálculo obtido 

considerando as diferenças entre RT e DAF, DOD e DAF e OD e DAF, conforme 

fórmula 35. 

Desta foram gerados as seguintes equações, a partir do modelo original )7(equação : 
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            H=0 (monopólio):  )34(  

H=1 (competição perfeita): 

            A Tabela 16 demonstra o resultado para o teste de restrição de igualdades que verificou 

a estrutura de mercado a partir do cálculo utilizando as variáveis endógenas (componentes dos 

custos) DAF (custo unitário das despesas administrativas), DOD (preço unitário de recursos 

captados) e OD (preço unitário das despesas não-operacionais) e exógenas TAF (escala de 

economia na geração de receita), TD (valor dos depósitos totais), AGN (número de agências) 

e CRD (risco da intermediação financeira). 

 

Tabela 16 – Resultado da estatística H para monopólio e competição 

Ano R
2 F sig R

2 F Sig

2005 0,836 368,269 .000 0,690 160,385 .000

2006 0,965 1808,484 .000 0,321 30,683 .000

2007 0,726 172,349 .000 0,535 74,790 .000

2008 0,938 1164,099 .000 0,648 141,502 .000

2009 0,900 617,999 .000 0,624 114,365 .000

Monopólio 

(H 0 :H=1)

Competição perfeita 

(H 0 :H=0)

 

Fonte: a autora 

 

Os resultados na Tabela 16 corroboram com os estudos de Araújo, Jorge Neto e Ponce 

(2005) e de Belaisch (2003). Todavia, enquanto os autores afirmam que se trata de uma 

competição monopolística, compreende-se, sob a perspectiva de Friedman (1989), tratar-se, 

em essência, de competição oligopolística, posto que o autor considera a competição 

monopolística como a presença de pequenos produtores com diferenças distintas dos 

produtos, condição que não pode ser termo de classificação para o mercado sob análise. A 

distinção como oligopólio, estrutura intermediária entre o monopólio e o mercado 

competitivo, se deve à interdependência estratégica reconhecida entre as firmas componentes 

do setor. Panzar e Rosse (1987) lembram que a competição monopolística não diz respeito ao 

equilíbrio individual, mas ao equilíbrio do grupo pelo ajustamento de forças econômicas 

dentro de um grupo de monopolistas competindo, chamado de grupo de competidores. 

Em sendo assim, é mais prudente classificar a estrutura como sendo um oligopólio 

competitivo. Cabe lembrar que Caves e Porter (1977) alertam que uma classificação desta 

natureza é temerária, pois o desembolso necessário à competição pode exceder o nível que 
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maximizará a lucratividade, justamente pelo reconhecimento da interdependência entre as 

firmas. Todavia, não se pode afirmar que o mercado analisado seja um oligopólio puro ou que 

seja, no extremo, um mercado competitivo, aspecto que este estudo já evidenciara nos 

resultados apresentados na Tabela 15, onde há a alternância entre comportamentos colusivos e 

competitivos. 

Esta impossibilidade de distinção também pode ser explicada, tomando por base 

Adams (1953) para quem cabe ao governo coibir tentativas em direção ao monopólio, bem 

como preservar incentivos para a eficiência, compatibilizando o poder de monopólios e 

oligopólios com a estabilidade e solidez do sistema capitalista. 

Como anteriormente mencionado, e com o intuito de obter maior parcimônia no 

modelo, a regressão foi refeita considerando o método backward, desta vez para também 

determinar os impactos das variáveis independentes na dependente (Receita Total) com nível 

de significância existente para todas as variáveis remanescentes e que compuseram os 

modelos. Dado o fato que o modelo inicial acabou mantendo para o ano de 2006 apenas a 

constante, conforme Tabela 17, foi necessária a inclusão de variáveis dummies na tentativa de 

obter um modelo com melhor poder preditivo para a variável dependente. 

Desta forma, foram incluídas as dummies TIP (TIPO: Conglomerado = 1 e 

Independente = 0) e BAS (índice de Basileia: >50%=1; <50%=0), acrescidas individualmente 

e em conjunto ao modelo inicial. Ainda que com baixo R
2
 (0,073 e coeficiente de -0,463)), a 

dummie BAS (Basileia) apresentou melhor resultado que a dummie TIP (R
2 

= 0,050 e 

coeficiente de 0,186), ambas dummies com resultados significantes (p≤0,05), confirmado no 

modelo em que foram analisadas conjuntamente (TIP foi excluída pelo método), desta forma, 

permitindo a escolha do modelo com a incorporação de BAS, apresentado na Tabela 18, para 

ser analisado. 
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Tabela 17 – Elasticidade da receita – método backward 

Variáveis Constante lnDAF lnDOD lnOD lnTD lnTAF lnAGN lnCRD R
2

R2 ajustado

2005 1,238 0,250 * -0,098 * 0,090 * 0,243 0,211

Β 0,371 -0,413 0,394

t 1,651 3,424 -2,709 2,611

2006

Β

t

2007 0,959 0,158 * 0,309 * 0,044 * 0,048 -0,145 * 0,135 * 0,421 0,363

Β 0,368 0,476 0,275 0,313 -0,672 0,795

t 1,128 3,032 4,639 2,719 1,711 -3,044 3,812

2008 1,621 0,142 ** 0,155 -0,173 * 0,151 * -0,189 * 0,160 0,102

Β 0,226 0,209 -0,461 0,508 -0,233

t 1,131 1,722 1,768 ** -2,441 2,391 -2,021

2009 4,045 -0,091 ** 0,402 * -0,683 * 0,174 * 0,243 * 0,446 0,394

Β -0,182 1,100 -1,629 0,528 0,214

t 2,667 -1,840 4,180 -6,022 3,046 2,250

*p≤0,05

**p≤0,1

Variável dependente: lnRT  

Fonte: a autora 

 

Tabela 18 – Elasticidade da receita – método backward com a dummie Basileia 

Constante lnDAF lnDOD lnOD lnTD lnTAF lnAGN lnCRD BAS R
2

R2 ajustado

2005 1,238 ** 0,250 * -0,098 * 0,090 * 0,243 0,211

Β 0,371 -0,413 0,394

t 1,651 3,424 -2,709 2,611

2006 -1,930 * -0,463 * 0,073 0,059

Β -0,271

t -38,714 -2,267

2007 0,959 0,158 * 0,309 * 0,044 * 0,048 ** -0,145 * 0,135 * 0,421 0,363

Β 0,368 0,476 0,275 0,313 -0,672 0,795

t 1,128 3,032 4,639 2,719 1,711 -3,044 3,812

2008 1,621 0,142 ** 0,155 ** -0,173 * 0,151 * -0,189 * 0,160 0,102

Β 0,226 0,209 -0,461 0,508 -0,233

t 1,131 1,722 1,768 -2,441 2,391 -2,021

2009 4,045 * 0,193 * -0,091 ** 0,402 -0,683 0,174 * 0,243 * 0,446 0,394

Β 0,229 -0,182 1,100 -1,629 0,528 0,214

t 2,667 2,356 -1,840 4,180 -6,022 3,046 2,250

*p≤0,05

**p≤0,1

Variável dependente: lnRT  

Fonte: a autora 

Zúñiga-Vicente et al (2004) recomendam que medidas de risco sejam utilizadas nos 

estudos. Por esta razão a decisão do uso do índice da Basileia, inserida como variável 

dummie. Apesar desta inclusão o modelo apresentou um R
2
 inexpressivo para que se 

considere esta variável como influente nos resultados de 2006.  

O Quadro 17, com a variação dos sinais, oferece indícios relevantes acerca do 

mercado, a despeito do que já fora discutido sobre a estrutura de mercado, comentados a 

seguir. 
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 lnDAF lnDOD lnOD lnTD lnTAF lnAGN lnCRD BAS 

lnRT         
2005  +   - +   
2006        - 
2007 + + + + - +   
2008 + +   - + -  
2009  + - + - + +  

Quadro 17 – Comportamento dos sinais – regressão método backward 

Fonte: a autora 

 

No trabalho de Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005) as variáveis lnTAF e lnAGN 

apresentam um comportamento que varia entre valores positivos e negativos e, segundo os 

autores, nem sempre significantes. Isto pode ser atribuído a mudanças contextuais no período 

analisado (1995 a 2004) como a implantação do Plano Real, em 1994, oscilações diversas em 

outros países (como a crise dos Tigres Asiáticos em 97, México e Rússia, em 98, o atentado 

nos EUA em 2001 e mesmo a queda na NASDAQ em 2000), além da maxidesvalorização do 

Real em 1999. É importante apontar que no Brasil ocorreu uma expressiva modificação no 

sistema financeiro, com a realização de 81 operações de F&A, das quais oito foram 

liquidações e uma intervenção. Isto demonstra os reflexos de todas estas variáveis no sistema 

financeiro brasileiro como possíveis elementos que dificultaram a obtenção de economias de 

escala na geração de receitas, aliado ao movimento de expansão de pontos de atendimento 

sem reflexos imediatos na receita. Por outro lado, também é possível cogitar que as sucessivas 

crises polarizaram a competitividade entre os bancos estabelecidos e, neste sentido, 

aumentando a urgência nas operações de F&A que se consolidaram a seguir, justamente para 

o fortalecimento das economias de escala e redução da competição para reforço da posição de 

ganhos das instituições.  

A partir do explanado, podem ser feitas as seguintes observações acerca das variáveis 

exógenas lnTAF e lnAGN no período estudado: 

1) dado que lnTAF representa a escala da economia na geração de receita (calculada 

a partir do valor dos depósitos somados às operações compromissadas e 

obrigações por empréstimos e repasses) verifica-se que a variação negativa implica 

na relação inversa com a receita, ou seja, quanto menor o coeficiente, maior a 

receita. Esta condição sinaliza a presença de economias que ao longo do tempo se 

mostraram crescentes dada a variação observada nos coeficientes calculados, com 

maior representatividade no ano de 2009, o que pode representar a magnitude do 

impacto das operações de F&A realizadas em 2008, bem como o fortalecimento do 
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sistema como um todo, manifestado como uma proteção contra as consequências 

da crise, o que viabilizou este fortalecimento, decorrente do gerenciamento dos 

reflexos da crise americana, em 2008. Isto significa uma apropriação de ganhos 

para o sistema como um todo, resguardado pelo maior potencial de exercer 

economias, também reflexo do período anterior com a incorporação e liquidação 

de firmas  menos eficientes;  

2) lnAGN, que representa a dispersão geográfica (calculada pela razão entre o 

número de agências e o total de agências do sistema), apresenta coeficientes 

crescentes e significantes, o que pode ser interpretado como maior força em termos 

de recursos e eficiência pelo impacto positivo causado continuamente na receita. 

Considerando a abordagem too big to fail, mencionada previamente no referencial 

teórico deste trabalho e também apontada em Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005), é 

importante frisar que esta abordagem está relacionada às hipóteses acerca das 

motivações para F&A, conforme Hunter e Wall (1989). Hunter e Wall (1989) 

argumentam que, diante da possibilidade de conseguirem economias de escala, 

algumas firmas, com a percepção de que auferirão ganhos de acordo com o 

tamanho, poderão engajar-se no que se chama too big to fail. Esta condição reduz 

a possibilidade de um takeover, bem como viabiliza a obtenção de benefícios com 

ganhos de escala e proteção aos depósitos por causa de riscos ao sistema em caso 

de falências. Baltazar e Santos (2003) lembram que a ampliação das firmas pode 

alcançar tamanha magnitude que estas firmas serão vistas pelo governo como 

muito grande para falirem dadas as implicações sociais envolvidas, o que poderia 

lhes garantir acesso a verbas governamentais para manutenção da segurança 

financeira, não disponibilizadas a outros bancos. Aliado ao fato de que a estrutura 

bancária brasileira tem acesso a verbas de segurança está a restrita legislação para 

funcionamento dos bancos, principalmente representada pelo acordo da Basileia, 

que busca resguardar a solvência das instituições e estabilidade do sistema 

financeiro internacional. Os aspectos abordados, quando comparados aos 

resultados, descaracterizariam a busca do too big to fail, como a motivação para 

proteção das firmas, e mais sinalizariam o interesse em poder de mercado.  

Esta discussão torna plausível afirmar que a redução do número de bancos, com a 

consequente ampliação da estrutura dos bancos existentes, fortalece não só as firmas naquilo 

que se refere a seu tamanho, mas o sistema como um todo, o que acaba por elevar as barreiras 

de entrada, barreiras estas apoiadas nos ganhos de escala, argumento da Organização 
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Industrial pois, como mencionam Caves e Porter (1977), as barreiras geram lucratividade 

compartilhada por todos por se tratarem de um capital coletivo. 

O resultado do modelo reespecificado da regressão considerando a variável dummie 

BAS (Basileia) está disponível no Apêndice I.  

 

5.1.2 Efeitos das F&A na concentração  

 

Koshiyama e Martins (2007) utilizaram originalmente o faturamento para a avaliação 

realizada. Por livre decisão da pesquisadora esta etapa foi elaborada com a utilização da 

Receita da Intermediação Financeira como proxy e as firmas foram ranqueadas pelos Ativos 

Totais, seguindo as análises anteriormente realizadas.  

Os autores fazem os cálculos com base nas m firmas líderes ou, para eles, as 4, 8 e 12 

maiores firmas, conforme o cálculo do HHID. Nesta tese foram tomadas, como representação 

de m, as três, cinco e dez maiores instituições do setor, seguindo o critério da análise anterior, 

em Ativos Totais nos anos de 2005 a 2009 e todas as firmas que ingressaram e saíram do 

mercado.  

De antemão deve ser ressaltado que esta análise carecerá de maior precisão pela 

indisponibilidade dos dados consolidados de 2010, já que algumas F&A ocorreram em 2009. 

Isto implica que os efeitos de 2009 não foram completamente capturados. Ainda assim, a 

pesquisadora optou por manter esta linha de raciocínio, ao contrário de excluir as firmas 

adquiridas em 2009 entendendo que o fato de trabalhar com dados posicionados em dezembro 

de 2009 capturaria um efeito proporcional.  

Os resultados na Tabela 19 mostram que o Crescimento Interno foi maior entre 2005 e 

2006 e teve um retrocesso significativo a partir de 2007, contudo não compensado pelas 

operações de F&A que passaram a aumentar no mesmo período, mas que se configuraram 

como o vetor de crescimento apenas a partir de 2007. O impacto na variação total significa 

que a tendência seria o aumento da concentração, caso as firmas mantivessem o ritmo de 

crescimento interno, mais do que com o crescimento vindo de operações de F&A. Desta 

forma, pode-se deduzir que as F&A não foram responsáveis exclusivas pelo aumento de 

concentração. Cabe observar que entre 2008 e 2009 houve o aumento do crescimento interno 

e de operações de F&A, em relação ao período anterior, com consequente aumento na 

concentração, todavia, a contribuição das F&A para isto foi menor do que a variação 

observada no aumento do crescimento interno, quando considerado o período de 2007-2008 
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em relação ao período 2008-2009. Deve-se esclarecer que este aumento no crescimento 

interno pode ter sido influenciado pelas operações de F&A, condição que não é possível de 

ser capturada neste método. 

O deslocamento, que mede a diferença para que novas firmas líderes alcancem o 

resultado de líderes anteriores e que atua como uma medida de ajuste por causa da troca de 

posição entre antigas e novas líderes, apresenta um resultado negativo, o que significa que 

apenas houve uma alternância de posições entre as firmas antigas e já líderes, sem ingresso de 

novas empresas na liderança. Do ponto de vista de entradas e saídas, verificou-se que 

aconteceram mais entradas, contudo com pouca representação para reduzir a concentração. 

 

Tabela 19 – Variação total nas razões de concentração das três, cinco e dez maiores firmas 

Cresc. Interno Deslocamento F&A Entradas Saídas Variação Total

2005/2006 CR3 0,08409 0,09890 0,00000 0,01283 -0,00469 0,19114

CR5 0,13064 0,11088 0,00000 0,01851 -0,00728 0,25275

CR10 0,18270 0,17273 0,00000 0,02647 -0,01018 0,37172

2006/2007 CR3 0,03660 -0,00160 0,00138 0,00208 -0,00200 0,03646

CR5 0,05063 0,06519 0,00138 0,00323 -0,00274 0,11769

CR10 0,07188 0,08612 0,00138 0,00451 -0,00385 0,16003

2007/2008 CR3 -0,32977 -0,30739 0,01184 0,06923 -0,00006 -0,55614

CR5 -0,43659 -0,39479 0,01184 0,09482 -0,00007 -0,72480

CR10 -0,53633 -0,37499 0,01184 0,13355 -0,00009 -0,76602

2008/2009 CR3 -0,26198 -0,20946 0,11917 0,02250 -0,00242 -0,33219

CR5 -0,30332 -0,24752 0,11917 0,03007 -0,00312 -0,40472

CR10 -0,34139 -0,28053 0,11917 0,03713 -0,00377 -0,46940

obs.: não aconteceram aquisições em 2005

Razão de

Concentração

Componentes

Período

 
Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 

 

Esta migração do crescimento orgânico para o crescimento com o engajamento em 

F&A pode ser explicada por Tallman (2003) para quem as F&A oferecem relativa velocidade, 

acesso imediato a parcela de mercados-alvo, disponibilidade de ativos e capacidades e 

desembolsos fixos e mais programados do que no crescimento orgânico. Este aspecto pode ser 

verificado mais em detalhe na análise ao nível de firmas, representado pelos Gráficos 36 a 39 

e pela Figura 14. Em termos gerais, esta análise demonstra que o impacto das F&A foi menos 

representativo para o aumento da concentração do que o aumento das receitas de 

intermediação, mesmo porque deve-se levar em conta que as principais aquisições foram de 

bancos que já figuravam entre os dez primeiros (ABNAmro – de 2005 a 2007- , Nossa Caixa 

– em 2008 -,  e Unibanco – de 2005 a 2007). 
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5.1.3 Alterações nos ganhos totais e ganhos de escala  

 

Nesta análise, em que são avaliadas as economias totais de escala (ETE), Yu e Luu, 

(2003) esclarecem que se ETE <1 existe um aumento nos ganhos de escala, caso existam; se 

ETE = 1, existem ganhos constantes de escala e se ETE > 1 há decréscimo nos ganhos de 

escala.  

Nesta análise, o uso de derivadas refletiu-se na exclusão do ano de 2005, pois a análise 

deste ano só seria possível com a utilização de dados anteriores a ele. A Tabela 20 apresenta o 

número de bancos de acordo com o resultado, apresentados por ano. 

 

Tabela 20 – Resultados em Economias Totais em Escala (ETE) por ano 

 

2006 2007 2008 2009 Média

ETE<1* 64 54 47 63 57

ETE=1** 1 1 1 1

ETE>1*** 30 43 52 37 40,5

Total 95 98 100 101 98,5

Média do índice+ 1,1476 0,6708 1,2223 0,9104 0,9878

Desvio Médio do índice+ 0,8360 1,0274 1,3259 1,0217

*Aumento nos ganhos de escala

**Ganhos constantes em escala

***Decréscimo nos ganhos de escala

 + cálculo para os bancos que apresentaram todos os valores necessários  
Fonte: a autora 

 

Os resultados apresentados demonstram que, para a maior parte dos bancos analisados, 

as economias de escala estão presentes, muito embora em nível geral exista uma alternância 

de resultados demonstrada pelos valores médios calculados.  

Para se compreender melhor os impactos dos custos totais e investimentos nas econo-

mias totais de escala, variáveis componentes de ETE, outras análises não originalmente 

propostas pelos autores foram desenvolvidas. Foi elaborado um modelo de regressão, com-

forme Tabela 21, com base no qual pode ser ressaltado o elevado poder preditivo das 

equações geradas ainda que se considere que no ano de 2008 não houve significância para a 

variável lnAplicações Interfinanceiras (os resultados completos da regressão podem ser vistos 

no Apêndice J) 
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Tabela 21 – Modelo de regressão para economias totais de escala, custo total e aplicações interfinanceiras. 

Variáveis Constante lnCusto Total

lnAplicações 

Interfinanceiras R
2

R
2
 ajustado

2006 0,757 *** 0,978 *** -0,759 *** 0,997 0,997

B 0,997 -0,034

t 5,880 177,968 -6,104

2007 0,740 *** 0,806 *** -0,751 *** 0,999 0,999

B 1,000 -0,043

t 11,219 278,338 -11,998

2008 0,743 0,868 *** -0,466 0,973 0,972

B 0,982 -0,015

t 1,322 55,989 -0,850 0,993 0,992

2009 1,317 *** 0,974 *** -1,291 ***

B 0,998 -0,051

t 5,892 115,419 -5,957

***p≤0,01

Variável Dependente: ETE  

Fonte: a autora 

 

A influência de economias e deseconomias de escala produzem, combinadas, uma 

curva média de custos e, no ponto ótimo, os efeitos das economias neutralizam as 

deseconomias, contudo quando o ponto ótimo é pequeno em relação ao mercado total, as 

firmas ficam privadas de obterem poder de mercado (SLATER, 2003). 

Pelos dados verificados, os coeficientes de custos sugerem que os bancos atuam, no 

geral, com uma curva média de custos acima do ponto ótimo operando, portanto, em regime 

de escala.  

Como duas condições podem ser evidenciadas: os bancos podem obter economias pelo 

aumento do número de agências, em decorrência do crescimento orgânico em resposta ao 

aumento do mercado de consumo, ou por operações de F&A, um outro modelo foi 

desenvolvido, desta vez incluindo o número de agências, só que utilizando a variável Custo 

Total (componente de ETE) como dependente, decomposta para identificação do que 

favoreceria as economias de escala. Neste caso, por não se tratar da variação de um ano para 

outro, o ano de 2005 também está contemplado por não se tratar de cálculo de variação. A 

Tabela 22 apresenta os resultados. 
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Tabela 22 – Modelo de regressão para as variáveis agência e variáveis componentes dos custos totais  

Variáveis Constante lnAplInterf lnCustInt lnCustTrab lnCustCap lnAGN R
2

R
2
 ajustado

2005 0,399 *** -0,017 ** 1,034 *** 0,988 *** 0,865 *** -0,021 ** 0,997 0,997

B -0,018 0,754 0,381 0,551 -0,020

t 4,277 -2,679 140,556 68,563 107,567 -2,896

2006 0,465 ** 0,028 * 1,042 *** 0,863 *** 0,829 *** -0,053 *** 0,980 0,979

B 0,031 0,628 0,571 0,521 -0,055

t 1,961 1,648 41,749 38,523 35,872 -2,885

2007 1,826 *** -0,058 ** 1,053 *** 0,813 *** 0,819 *** -0,031 0,955 0,953

B -0,067 0,617 0,405 0,551 -0,033

t 4,614 -2,308 26,222 16,695 24,768 -1,102

2008 0,768 nc -0,035 nc 1,067 nc 0,996 nc 0,909 nc -0,011 nc 1,000 1,000

B -0,035 0,556 0,533 0,510 -0,009

t nc nc nc nc nc nc

2009 0,323 *** -0,015 *** 1,027 *** 1,017 *** 0,950 *** -0,032 *** 1,000 0,999

B -0,015 0,654 0,495 0,580 -0,027

t 7,270 -6,136 266,501 205,163 234,751 -11,092

*p≤0,1

**p≤0,05

***p≤0,01

Variável Dependente: lnCustTot  

Fonte: a autora 

 

A tabela evidencia que os maiores coeficientes significantes são os dos custos de 

interesse (lnCustInt), variável calculada com base na razão entre as despesas de captação e o 

total de depósitos acrescidos dos empréstimos, que representam, assim, a maior influência nos 

custos totais, muito embora os custos do trabalho (lnCustTrab) e do capital (lnCustCap) 

também tenham forte influência no total, também significantes. Cabe pontuar que não houve 

possibilidade de cálculo de significância e do teste t para o ano de 2008, por causa não 

identificada. O modelo completo está disponível no Apêndice K. 

Com relação às agências (lnAGN) foi identificada uma relação negativa e significante 

em três anos, o que indica o acréscimo de agências como fator influente na redução dos 

custos. 

Dado este resultado, tornou-se necessário, então, verificar em que medida as agências 

influenciariam as economias de escala e a regressão utilizando a variável ETE (dependente) e 

AGN (independente) não apresentou significância em qualquer dos anos (modelo disponível 

no Apêndice L). Este resultado indica a exclusão do aumento no número de agências como 

fator influenciador para obtenção de economias de escala, resultado já sinalizado na regressão 

anterior, o que permite considerar as operações de F&A como influentes, muito embora os 

baixos coeficientes de lnAGN também possam ser explicados pela ampliação do canal de 

internet, que absorveu parte da demanda por serviços bancários e que, provavelmente 

reduziram a importância relativa do impacto da ampliação do número de postos de 
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atendimento para os custos tendo em vista o aumento de receitas originadas pelo meio online.  

Deve ser ressaltado que os bancos, em torno de 1995, iniciaram o processo de atendimento 

online, de forma que, naquela ocasião e nos anos subsequentes, esta migração de canal 

poderia ser considerada de forma relevante para a obtenção de economias das mais diversas 

ordens. Uma vez que este processo está consolidado não foi avaliado como fonte de 

economias de escala,  

Importa esclarecer que como nesta etapa o enfoque é na análise ao nível da indústria, 

não foram realizados testes de forma individualizada por banco, contudo, o resultado de ETE 

individualizado por bancos pode ser apreciado no Apêndice M. 

Todas estas análises foram realizadas em uma tentativa de melhor compreender o 

comportamento da variável ETE que foi utilizada nos modelos de regressão a seguir. 

 

5.1.4 Poder de mercado e eficiência 

 

Antes da apresentação dos resultados empíricos são necessários alguns 

esclarecimentos sobre o modelo originalmente proposto por Yu e Luu (2003) que geraram 

modificações e adaptações para execução das análises apresentadas nesta tese: 

a) os autores trabalharam com uma amostra de 21 bancos (presentes entre 1986-1991) 

e 38 bancos (presentes entre 1994-1997), ou seja, considerando o ingresso de 17 

novos bancos a partir de 1992, portanto, realizaram avaliações específicas dada a 

limitação da amostra que utilizaram. Esta tese avaliou 163 bancos no total, com 

cerca de 130 bancos a cada ano que, comparativamente, oscilaram mais em termos 

de entradas e saídas. Esta condição dificultou o manuseio do banco de dados para 

esta tese pelo elevado índice de dados inválidos, ou nulos, além de dados não 

informados pelos bancos, o que requereu simulações considerando a exclusão dos 

missings como listwise ou pairwise no SPSS. O banco de dados preparado 

contemplava todos os anos juntos para viabilizar a análise longitudinal de ETE, em 

sendo assim, era fato a presença de um banco em um ano e ausência em outro e 

como o dado existente precisava ser preservado, foi adotada a exclusão pairwise. 

b) ainda que façam a proposta de avaliação do setor, em determinado ponto do estudo 

os autores subdividem os bancos em grupos. Uma possível explicação para isto se 

deve ao fato de que os autores utilizam o índice de Herfindahl como um dos 

elementos componentes dos modelos e, como o índice é uma constante, era 
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necessário viabilizar sua utilização. Desta forma, a divisão dos bancos em grupo 

permitiria o cálculo do índice para grupos de bancos. Este aspecto se mostrou de 

difícil resolução do ponto de vista prático. Em sendo assim, para efeito desta tese 

foram feitos dois conjuntos de modelos para identificar uma forma de contornar 

esta falha estrutural, na tentativa de estabelecer um comparativo: em uma primeira 

rodada foi considerada a contribuição do banco para a construção do índice da 

indústria como um todo, calculada a partir das participações individuais de todos os 

bancos (market share) elevadas ao quadrado (este cálculo faz parte da composição 

do índice HHID que, lembrando, resulta da soma das participações das firmas 

elevadas ao quadrado), para todos os anos. Na segunda rodada, foi utilizado o 

mesmo critério que, segundo aqui se argumenta teria sido o utilizado pelos autores. 

A subdivisão em grupos foi realizada segundo o critério explanado no tópico 4.2 

deste trabalho, na análise dos grupos estratégicos e foi, então, utilizado o índice de 

Herfindahl-Hirschman de cada um dos grupos. Cabe pontuar que esta segunda 

alternativa gerou resultados piores quando comparados com a primeira tentativa, 

contudo, por uma questão de coerência com o estudo original e para não gerar 

distorção no uso do índice ainda assim escolhido como o definitivo;  

c) os autores trabalham com dois períodos de análise, logo, apresentam dois conjuntos 

de resultados para as equações propostas. Esta tese avalia os anos em separado, o 

que requereu um uso mais frequente de tabelas demonstrativas; 

d) como uma das variáveis independentes (ETE), acima tratada, é resultante de uma 

fórmula que contempla derivadas, para a execução desta parte do trabalho foi então 

excluída a análise do ano de 2005 que só seria possível com a utilização de dados 

anteriores a este ano; 

e) A amostra restrita permitiu aos autores uma apresentação mais individualizada dos 

indicadores obtidos, nominalmente por banco e por grupo caracterizado, bem como 

a realização de outras avaliações não contempladas nesta etapa dado o seu escopo; 

f) Há que se apontar o alto grau de dificuldade do estudo sob referência, que pode ter 

se refletido nos resultados a seguir apresentados. Aliado a isto, o fato da estrutura 

do mercado brasileiro ser muito diferente, impediu o estabelecimento de um 

comparativo entre os estudos;  

g) Os autores usam o Retorno Sobre o Ativo como um termo de erro padronizado, 

para significar o perfil de risco de portfólio dos bancos, contudo não fica claro 

como esta estimação foi utilizada na composição dos modelos. Esta questão 
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motivou a realização de um modelo contemplando a variável na equação, todavia, 

retirada pela ausência do entendimento de sua utilidade prática para os modelos, 

também não explicitada pelos autores. 

Com base nestas considerações, seguem os resultados e análises, tomando-se como 

ponto de partida os resultados apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Avaliação de poder de mercado e eficiência 

Variável

RSP 

(Eq.13)

CONC 

(Eq. 14)

MS 

(Eq. 15)

RSP 

(Eq.13)

CONC 

(Eq. 14)

MS 

(Eq. 15)

Constante 0,311 *** 0,004 ** 0,010 ** 0,216 *** 0,003 ** 0,007 **

t 8,337 2,185 2,517 9,216 2,416 2,502

Concentração  (CONC) -2,819 -5,700

B -0,131 -0,312

t -0,487 -1,079

Market Share (MS) 1,699 3,140

B 0,185 0,403

t 0,685 1,394

Eficiência relativa em custo (ERC) 0,212 0,002 0,003 0,084 -0,001 -0,001

B 0,161 0,035 0,024 0,132 -0,019 -0,014

t 1,351 0,288 0,199 1,200 -0,166 -0,122

Economias Totais de Escala (ETE) -0,006 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000

B -0,047 -0,021 -0,033 0,107 -0,015 0,022

t -0,445 -0,195 -0,309 1,023 -0,138 0,211

Crescimento real em depósitos (CRD) -0,016 * 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000

B -0,195 -0,079 -0,082 -0,135 -0,018 -0,021

t -1,627 -0,658 -0,679 -1,253 -0,160 -0,192

R
2
 ajustado -0,012 -0,028 -0,027 0,006 -0,031 -0,031

Variável

RSP 

(Eq.13)

CONC 

(Eq. 14)

MS 

(Eq. 15)

RSP 

(Eq.13)

CONC 

(Eq. 14)

MS 

(Eq. 15)

Constante 0,164 *** 0,005 *** 0,009 *** -0,018 0,008 *** 0,020 ***

t 5,667 2,764 2,662 -0,476 3,302 4,206

Concentração  (CONC) 0,059 -0,682

B 0,004 -0,054

t 0,015 -0,205

Market Share (MS) -0,006 0,997

B -0,001 0,161

t -0,003 0,568

Eficiência relativa em custo (ERC) -0,105 * 0,005 0,013 0,057 -0,004 -0,011

B -0,171 0,119 0,162 0,070 -0,059 -0,087

t -1,638 1,156 1,590 0,665 -0,624 -1,003

Economias Totais de Escala (ETE) -0,001 0,000 0,000 0,000 -0,002 *** -0,006 ***

B -0,022 -0,016 -0,014 0,005 -0,450 -0,573

t -0,214 -0,154 -0,139 0,036 -4,790 -6,608

Crescimento real em depósitos (CRD) -0,003 0,000 0,000 0,023 -0,002 -0,004 *

B -0,117 -0,020 -0,007 0,131 -0,127 -0,142

t -1,137 -0,193 -0,071 1,259 -1,376 -1,666

R
2
 ajustado -0,014 -0,015 -0,003 -0,016 0,175 0,297

*p≤0,1     **p≤0,05     ***p≤0,01

2006 2007

2008 2009

 

Fonte: a autora 

No ano de 2006, a variável medida de concentração (CONC) é negativamente 

relacionada com a rentabilidade (RPS – Retorno Sobre o Patrimônio) e não significante, logo 

não é possível avaliar a hipótese do paradigma ECD. Como o coeficiente de poder relativo de 
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mercado (MSHARE) apesar de positivo, também não é significante, logo, a hipótese de poder 

de mercado também não explica a relação entre lucro e estrutura. 

Observa-se ainda que o coeficiente da eficiência relativa em custo (ERC) é positivo e 

não significante para RSP, CONC e MSHARE, o que implica que também não explica a 

relação entre lucratividade e estrutura, ou seja, este coeficiente que representa a eficiência X, 

habilidades gerenciais e diferenças em tecnologia, não desempenha um papel importante para 

explicar as diferenças em lucratividade. 

A mesma interpretação se aplica às economias totais de escala (ETE), contudo, neste 

caso, a relação é negativa para RSP. A relação negativa e significante de crescimento em 

depósitos (CRD) com a lucratividade (RSP) implica que, nesse ano, o aumento do volume em 

depósitos não teve um efeito positivo sobre a lucratividade e, neste caso, pode-se inferir, por 

exemplo, a ocorrência de maiores custos de captação ou de remuneração dos depósitos à 

prazo. Este aspecto já havia sido sinalizado na interpretação da Tabela 22, onde ficou 

evidenciado o impacto da relação entre custos de captação e depósitos nos custos totais. 

Em 2007, não há significância para quaisquer das variáveis, o que significa que nem a 

hipótese de poder de mercado, nem a de eficiência favoreceram a lucratividade, muito embora 

possa ser observada uma relação positiva entre MSHARE e RSP expressivamente maior que a 

relação de CONC, ERC e ETE com RSP. 

Em 2008, o mesmo se dá para as variáveis de poder de mercado CONC e MSHARE, 

que apresentam uma relação positiva e negativa, respectivamente, porém não significante. Há 

uma relação negativa e significante entre ERC e RSP, o que permite inferir que a hipótese de 

eficiência não pode determinar parte da relação entre estrutura e lucro. 

Já em 2009 nenhuma variável apresentou significância em relação a RSP, o que 

significa que a nenhuma pode ser atribuída a explicação de parte da lucratividade, apesar da 

relação positiva de MS e ERC. 

A identificação do caráter espúrio, ou a influência da eficiência no poder de mercado, 

conforme apregoa Peltzman (1977) é identificável quando ambas variáveis de eficiência (ERC 

– eficiência X - e ETE – eficiência em escala) têm uma relação positiva e significante com 

ambas variáveis de estrutura de mercado (CONC e MS). 

A Tabela 23 demonstra que esta condição não ocorreu em quaisquer dos anos, logo, 

não é possível inferir que a eficiência tenha influenciado o aumento de poder de mercado, 

muito embora em 2006 e 2008 a relação tenha sido positiva. Contudo, em 2009, a variável 

ETE é negativa e significante em relação a CONC e MSHARE, o que indica que as 

economias totais de escala não explicam as hipóteses de poder de mercado, logo, não são 
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elementos que favoreçam a concentração ou aumento de market share nestes anos, uma vez 

que é a relação positiva o que determinaria a influência dos ganhos totais de escala nas 

hipóteses de poder de mercado. A mesma relação negativa é observada entre CRD e 

MSHARE, o que sinaliza o provável aumento de market share por razões diferentes que o 

crescimento em depósitos.  

O Quadro 18 sumariza estas conclusões. 

Hipótese 2006 2007 2008 2009

Poder de mercado

Estrutura Conduta Desempenho (CONC) Rejeitada Rejeitada Aceita / não significante Rejeitada

Poder relativo de mercado (MS) Aceita / não significante Aceita / não significante Rejeitada Aceita / não significante

Estrutura eficiente

Eficiência X (ERC) Aceita / não significante Aceita / não significante Rejeitada Aceita / não significante

Eficiência em escala (ETE) Rejeitada Aceita / não significante Rejeitada Aceita / não significante

Poder de mercado via eficiência Rejeitada Rejeitada Rejeitada Rejeitada   

Quadro 18 - Resultado da avaliação de estrutura de mercado e lucratividade 

Fonte: a autora 

 

Apesar de não significantes, a predominância do relacionamento positivo de poder 

relativo de mercado (MSHARE) e eficiência X (ERC) com a lucratividade (RSP) denotam a 

presença de poder e eficiência na indústria em análise. 

É oportuno ressaltar o que Shepherd (1972) já argumentara sobre a abundância de 

hipóteses sobre o que representaria a estrutura de mercado. O autor exemplifica dizendo que 

market share, mercados atomizados, monopólio puro, barreiras de entrada, tamanho da firma 

e mesmo a propaganda são elementos que contribuiriam para a lucratividade, contudo de 

influência incerta. Para ele, é a posição ocupada o que afeta a lucratividade de forma que 

sugere um modelo que combine estas variáveis, além de taxas de crescimento. Aliado a isto 

esclarece que a diferença entre a lucratividade prevista e realizada é o indicador do poder da 

eficiência X para maximizar lucros. 

Pelo exposto é possível afirmar que os modelos propostos por Yu e Luu (2003) não 

apresentam a magnitude visualizada por Shepherd (1972) que, originalmente propôs estas 

medidas, seguido, no caso de avaliações na área bancária, por Berger e Humphrey (1993) e 

Berger (1995), a quem Yu e Luu (2003) também se reportaram principalmente ao 

apresentarem uma simplificação do modelo de Berger (1995). 

Os modelos da regressão estão disponíveis no Apêndice N para consulta. 

Esta etapa da análise tratou de buscar elementos sobre a estrutura de mercado e sua 

dinâmica para gerar indícios acerca da ação com foco em poder de mercado ou eficiência pelo 

conjunto das firmas.  

Para melhor compreensão por parte do leitor, o Quadro 19 apresenta uma síntese das 

principais conclusões das análises. 
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Item Análise Resultado

5.1.1 Avaliação da concentração Aumento da concentração

estrutura de mercado e Oligopólio competitivo

competição Alternância entre colusão e competição

O crescimento divergente entre os bancos não indica poder de mercado

A ampliação da estrutura configura-se como barreira de entrada

5.1.2 Efeito das F&A na F&A influenciam a concentração, todavia

concentração o maior efeito vem do crescimento orgânico

5.1.3 Alterações nos ganhos Obtenção de ganhos para a maior parte dos bancos de 2006 a 2009

totais e ganhos de escala O número de agências gera impacto na redução de custos, 

contudo não significante para as economias totais de escala

5.1.4 Poder de mercado / Inconclusivo, porém com indícios de foco em poder de mercado E eficiência

eficiência  

Quadro 19 – Síntese das análises realizadas ao nível da indústria 

Fonte: a autora 

 

Na sequência, a análise é apresentada ao nível dos grupos estratégicos. 

 

5.2 Análise dos grupos estratégicos 

 

Acerca dos estudos sobre grupos estratégicos, Zúñiga-Vicente et al. (2004) sugerem 

em suas considerações finais que sejam desenvolvidos estudos que contemplem se o 

desempenho de um grupo é resultado da características deste grupo, depois de verificar o 

nível da firma e indústria, em abordagens longitudinais e dinâmicas que ofereceriam maior 

consistência, credibilidade e validade para o estudo dos grupos. Além disso, propõem o 

estabelecimento de uma relação entre as mudanças das firmas entre grupos e seu desempenho, 

além da verificação da rivalidade inter e intra-grupos. Esta etapa do trabalho objetivou fazer 

esta abordagem. 

Dada a estrutura assimétrica de mercado, para uma avaliação preliminar da estrutura 

de mercado considerando grupos foi utilizada primeiramente a diferenciação estabelecida por 

Dick (2005) entre bancos dominantes (detentores de 50% dos depósitos totais) e marginais (os 

demais bancos). 

Dick (2005) sugere que a estrutura de mercado permanece ao longo do tempo, 

suposição que se confirma com os dados levantados e que podem ser observados na Tabela 

24. Em razão do fato deste trabalho avaliar todos os bancos do sistema, ao contrário do que 

pontua a autora acerca dos depósitos totais como variável para cálculo do market share, aqui 

foram utilizados os ativos totais uma vez que nem todos os bancos atuam com carteiras de 
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depósitos. 

Tabela 24 – Distribuição dos bancos entre dominantes e marginais 

 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 

 

Além desta avaliação houve o interesse em observar como ocorreram as 

movimentações destes bancos ao longo do tempo, de acordo com suas participações 

percentuais. Para tal demonstração foram tomados também o Lucro Líquido total da indústria 

e o número total de funcionários (neste caso, para representar os tamanhos das firmas, 

simbolizados pelo tamanho das esferas), distribuição que pode ser apreciada na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Distribuição dos bancos em Ativos Totais e Lucro Líquido 

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

A sequência apresentada deixa evidente um deslocamento dos bancos maiores em 

direção a resultados mais expressivos, principalmente a partir de 2008, conduzindo bancos 

com menor participação a um desempenho minorado. Ao que tudo indica, esta condição pode 
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ter sido devida às operações de F&A ocorridas no período, contudo há que se considerar que 

as aquisições de bancos pertencentes ao grupo dos dez maiores por bancos do mesmo grupo 

geraram este deslocamento. Para efeito de esclarecimento, o tamanho das esferas significa 

número de funcionários e há uma alternância na posição dos bancos com relação a este item, 

logo a maior esfera não necessariamente representará o mesmo banco em anos diferentes. 

Amit e Shoemaker (1993) lembram que, para a RBV, o tipo, magnitude e a natureza 

dos recursos e capacidades da empresa são fatores importantes para sua lucratividade. Teece 

et al (1997) afirmam que a posse de recursos escassos, e sua exploração, são os direcionadores 

para a lucratividade, mais do que o estabelecimento de uma posição de mercado. Cabe 

lembrar que Cool et al. (2002) definem recursos como todos os ativos, capacidades, 

competências, conhecimento e reputação que pertencem ou são controlados pela empresa e 

que as habilita conceber estratégias que incrementem a eficiência e eficácia do negócio. 

Peteraf (1993) esclarece que o monopólio dos recursos produtivos distinguirá a atuação das 

firmas nos mesmos mercados porque recursos superiores favorecem a produtividade, gerando 

retornos acima dos custos e custos médios menores do que os dos concorrentes. 

Dado o fato de que o propósito foi entender a atuação de grupos estratégicos e que na 

perspectiva da RBV a suposição central trata da posse e uso de recursos e capacidades, 

formados por ativos tangíveis e intangíveis, ficou clara a pertinência de se demonstrar esta 

mesma movimentação, agora utilizando parâmetros da estrutura (número de funcionários e de 

agências) e ativos (na representação do tamanho), variáveis presentes para todos os bancos  

como as proxies para recursos a fim de delinear esta distribuição, que pode ser observada na 

Figura 11, que mostra o deslocamento dos bancos entre 2005 e 2009. Como na figura anterior, 

não necessariamente o tamanho e cores das esferas representam os mesmos bancos. 
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Figura 11 – Distribuição dos bancos conforme número de funcionários e agências  

Fonte: a autora, com base em dados do BACEN (2010) 

 

Ainda que o deslocamento tenha se repetido, neste caso observa-se um padrão 

semelhante na distribuição espacial, muito embora haja uma alternância de posições entre os 

bancos em cada ano sob análise.  

Estas duas demonstrações tornam viável, e naturalmente óbvio, pensar que os bancos 

acabam por constituir agrupamentos, já que não estão perfeitamente dispersos e como já 

identificado nas análises dos indicadores de concentração, o mercado sinaliza mudanças nos 

seus contornos, condições que referendaram o intuito original da pesquisadora para realizar a 

identificação e análise dos agrupamentos. 

A justificativa para a decisão de avaliação de grupos fundamenta-se no fato de que, 

como apontam Peteraf e Bergen (2003), a identificação de competidores acontece na análise 

em termos de firmas, semelhanças e dessemelhanças, sendo que esta avaliação permite a 
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identificação também de competidores indiretos, substitutos ou potenciais competidores. 

Caves e Porter (1977), considerando que não só o tamanho, mas outras variáveis também 

podem ser diferentes, afirmam que a indústria contém grupos formados por firmas 

semelhantes, e que reconhecem sua mútua dependência, e que indústrias com estruturas mais 

complexas em termos de grupos tenderiam a ser mais competitivas pela impossibilidade de se 

estabelecer um consenso oligopolista. 

A fala dos autores é mais um indício, sob o ponto de vista estratégico, que reforça a 

ideia de que o mercado bancário brasileiro é um oligopólio não competitivo e colusivo, 

corroborando parcialmente com Nakane (2001) para quem existe poder de mercado, contudo, 

sem colusão. 

Porter (1980) esclarece acerca de diferenças nas estratégias como elemento para 

identificação dos grupos desde que afetem a posição das firmas, ressaltando que as forças de 

rivalidade não afetarão igualmente todas as firmas já que a existência de grupos afetará o 

nível total de rivalidade. Por sua vez, Demsetz (1973) afirma os grupos mais eficientes terão o 

poder desde que a competição com grupos menos eficientes o permita. 

Feita esta abordagem inicial seguem as análises realizadas, conforme apresentadas no 

Capítulo 4. 

 

5.2.1 Definição do perfil dos agrupamentos  

 

Para esta etapa foram utilizados Amel e Rhoades (1988) e Dick (2005). 

Foram avaliados os dados de balanço das instituições e dez variáveis (ativo total, 

operação de crédito e arrendamento mercantil, permanente, total de depósitos, patrimônio 

líquido, lucro líquido, resultado bruto, receita da prestação de serviços, número de 

funcionários e número de agência) foram utilizadas. Foram analisados todos os bancos 

presentes no sistema ao longo dos anos (2005 – 135; 2006 – 134; 2007 – 133; 2008 – 136 e 

2009 – 136) considerando que as flutuações decorrentes de liquidações e operações de F&A, 

que perfazem um total de 163 instituições, tornam a composição de bancos diferentes ano a 

ano, excluídos o BNDES e BM&F.  

O modelo originalmente previsto com a utilização de dez variáveis apresentou multi-

colinearidade acima de 60% entre quase todas as variáveis, em todos os anos, conforme 

exemplo do ano de 2005, apresentado no Apêndice O. Para tal análise os dados foram padro-

nizados e, definidos os Zscores, submetidos a avaliação da correlação (Pearson). Esta pri-
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meira alternativa sinalizou as variáveis Permanente e Depósitos Totais como as mais passíveis 

de comporem o modelo de agrupamento. 

Antes de uma segunda tentativa, foi realizada uma análise fatorial (para o ano de 2005 

como teste), muito embora Hair et al (2005) questionem a validade desta técnica com esta 

finalidade, utilizando 51 contas dos balanços a fim de melhor delimitar que variáveis 

poderiam ser utilizadas, contudo uma tentativa mal-sucedida, ainda que o KMO e teste de 

esfericidade (Bartlett) tenham sido favoráveis à análise,  pelo fato de não ter sido possível 

nomear os fatores formados, bem como uma relevância inexpressiva de algumas variáveis 

dentro dos fatores, dada a natureza das contas agrupadas, não se mostrando, assim, uma 

alternativa eficiente.  

Entretanto, diante de tal condição e considerando o fato de que os valores das 

variáveis utilizadas acabam por refletir o tamanho dos bancos, indicativo de que o teste de 

correlação tenderia mesmo para o resultado obtido, houve a seleção de outras variáveis. Além 

de Permanente e Depósitos Totais foram selecionadas Resultado Bruto, Captação no Mercado 

Aberto, Receitas da Intermediação Financeira com Operações de Crédito e Arrendamento 

Mercantil e Receita da Prestação de Serviços. A partir desta nova matriz de correlação 

(exemplo disponível no Apêndice P) foi feita a seleção das variáveis que não apresentaram 

multicolinearidade (Permanente, Depósitos Totais e Receitas da Prestação de Serviços) para 

estimação dos agrupamentos.  

Foi utilizado, então, o método não-hierárquico Two Step Cluster, para todos os anos do 

estudo, separadamente (resultados disponíveis no Apêndice Q). Dado o fato de que esta 

análise resultou em dois clusters com um perfil muito desbalanceado em termos do número de 

instituições, foi feita uma segunda tentativa, como tentativa confirmatória, desta vez fixando o 

número de agrupamentos, conforme Amel e Rhoades (1998), entre quatro e seis clusters, além 

dos dois já observados na primeira análise, porém com a utilização do método Hierarchical 

Cluster, em que foram determinados o método de vinculação entre grupos a partir da máxima 

verossimilhança, com Zscores padronizados para as variáveis onde também foram 

identificados dois agrupamentos. 

Pelos antecedentes abordados, a formação de dois agrupamentos acaba sendo 

reveladora sobre as condições do mercado brasileiro, haja vista o fato de que, como já 

graficamente apresentado no início da abordagem sobre grupos, está havendo uma separação 

das instituições em dois grandes blocos, corroborando com a simples separação proposta por 

Dick (2005) uma vez que, em síntese, os agrupamentos acabam sendo formados por tamanho. 

Outro indício ainda da estrutura oligopolizada do mercado. 
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Ainda que se considere a existência de dois agrupamentos, na análise dos bancos 

pertencentes a cada um ficou visível que seria temerário assumir que bancos da magnitude de 

Santander, Unibanco, ABN AMRO e HSBC, em 2005, por exemplo, compusessem o segundo 

grupo ao lado de instituições com muito menor relevância. Isto, por si, geraria uma distorção 

na avaliação dos dados. Assim, embora as análises tenham sinalizado a formação de dois 

grupos (condição julgada insuficiente), a pesquisadora, objetivando fundamentar mais 

precisamente as análises subsequentes, decidiu adotar inicialmente o critério de Dick (2005) e 

segmentar os bancos marginais (neste caso, também assumindo a sugestão de Porter (1979) 

que denomina o segundo grupo como seguidores) em três novos agrupamentos, tomando por 

base sempre o critério de 50% de participação do grupo nos Ativos Totais. Foi gerada a 

seguinte distribuição (cujos bancos estão relacionados no Apêndice R), aparentemente mais 

parcimoniosa: dominantes (G1), seguidores I (G2), seguidores II (G3) e marginais (G4), com 

participações representadas na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Segmentação dos bancos entre dominantes, seguidores I, seguidores II e marginais 

2005 2006 2007 2008 2009

Part. % 

nos ativos

No. de 

bancos

Part. % 

nos ativos

No. de 

bancos

Part. % 

nos ativos

No. de 

bancos

Part. % 

nos ativos

No. de 

bancos

Part. % 

nos ativos

No. de 

bancos

G1 51,51% 4 52,33% 4 51,35% 4 51,94% 3 54,67% 3

G2 26,60% 6 24,86% 5 24,40% 5 35,18% 9 24,63% 3

G3 11,50% 10 11,86% 9 12,15% 9 6,61% 16 10,41% 9

G4 10,39% 113 10,95% 114 12,11% 113 6,27% 106 10,29% 119

Total 1 133 1 132 1 131 1 134 1 134  

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil 

 

Esta distribuição mostra, mais efetivamente, inclusive as oscilações nos anos e entre 

grupos, esclarecendo melhor o comportamento do setor ao longo do tempo. Permitiu, ainda, a 

apresentação destes grupos, utilizando como vetores o número de funcionários, de agências e 

de Ativos Totais e Lucro Líquido para apresentar espacialmente a posição dos grupos e sua 

movimentação de 2005 para 2009, conforme Figura 12. 
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Figura 12 - Posicionamento dos grupos nas variáveis funcionários, agências, ativos totais e lucro líquido 

Fonte: a autora com base nos dados de balanço 

 

Como os grupos oscilaram em sua formação ao longo do tempo, em termos de bancos 

pertencentes a cada grupo, cabe apontar mais especificamente as mudanças ocorridas no G2, 

haja vista a alteração da estrutura do grupo que detinha seis bancos em 2005 (Santander, 

Unibanco, ABN Amro, Safra, HSBC e Votorantim) e passou a ter três bancos em 2009 (Caixa 

Federal, que ficou no G2 a partir de 2008, Santander e HSBC. Ressalte-se a incorporação do 

Unibanco e ABN Amro pelo Itaú e Santander, respectivamente, em 2008). Este retrocesso se 

deveu à ampliação da participação do G1 nos resultados totais da indústria que acabaram por 

comprimir os resultados dos demais grupos. 

E foi com base nesta estrutura proposta que as análises a seguir foram realizadas. 
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5.2.2 Medição da intensidade da lucratividade, rivalidade, concentração e distância 

estratégica 

 

Cool e Dierickx (1993) originalmente fizeram uma avaliação dos indicadores de 

concentração (CR4, CR8 e Herfindahl-Hirschman - HHI) para a indústria como um todo e 

trataram ainda o HHI em termos de segmento. Aqui estão representados a lucratividade (os 

autores sugerem o retorno em vendas, computado como resultados antes de juros e impostos. 

Nesta tese é considerado o Resultado Bruto), conforme Gráfico 14 e o HHI em termos de 

grupo (com base nos Ativos Totais, alinhando-se às análises já realizadas anteriormente), 

conforme Gráfico 15. 
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Gráfico 14 – Posição dos grupos em termos de Resultado Bruto 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central de Brasil 

 

Em 2008 se observa uma expressiva oscilação no G1 principalmente explicada por 

dois fatores: o Banco Itaú apresentou Resultado Bruto negativo, resultante do aumento de 

211% nas Despesas Operacionais, devido a incorporação do Unibanco, cujos valores em 

termos de receitas não estão computados nas receitas do Itaú para este ano. Em termos gerais 

houve uma elevação da ordem de 40% no Resultado Bruto da indústria. 

O HHI de G1 foi o único a apresentar oscilação positiva de 2005 a 2009, apesar do 

número de bancos ter decrescido no grupo. Esta concentração dos maiores gerou 

modificações na estrutura de concentração dos demais grupos que oscilaram negativamente 

no mesmo período. 
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Gráfico 15 – Índice de Herfindahl-Hirschman dos grupos 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central de Brasil 

 

É notório o impacto do G1 na elevação do índice total nos anos de 2008 e 2009, muito 

embora não deva ser desprezada a participação do G2 para esta elevação, ainda que com 

números mais modestos. Em 2005 quatro bancos compunham o G1 e seis compunham o G2. 

Em 2009, tanto G1 como G2 tinham três bancos, uma redução de 40% no número de 

instituições nos dois grupos, contra uma elevação de 54,7% de participação no HHI.  

Cool e Dierickx (1993) argumentam que a estrutura da indústria não pode ser 

claramente delineada apenas com o cálculo do número de firmas e distribuição em termos de 

tamanho, a menos que sejam calculadas a distância estratégica e a interdependência no 

segmento. Ao avaliarem a distância estratégia e a interdependência, Cool e Dierickx (1993) 

pontuam o seguinte:  

4. o decréscimo da distância estratégica sinaliza o aumento de rivalidade; 

5. um coeficiente alto de interdependência (ID) sinaliza que a interdependência dos 

grupos é baixa; a maior interdependência gera redução do ID. 

O Gráfico 16 apresenta os valores totais de distância por grupo em relação aos outros 

grupos em cada ano: 
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Gráfico 16 – Valores totais da distância estratégica de cada grupo – posição anual 

Fonte: a autora 

 

A distância estratégica entre grupos foi aqui analisada sob dois enfoques: no primeiro, 

seguindo a proposta dos autores que, por meio do cálculo da distância Euclidiana em que 

ponderam a distância pelo tamanho do grupo, estão determinadas as distâncias considerando 

os cruzamentos das ponderações, conforme Figura 12, evolução assim representada a fim de 

permitir melhor visualização das mudanças: 
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Figura 12 – Evolução das distâncias estratégicas entre grupos 

Fonte: a autora 

 

Excetuando-se o ano de 2008, em que houve uma mudança abrupta no perfil do setor 

em vista da envergadura das operações de F&A realizadas, bem como refletindo a crise do 

setor financeiro norteamericano no período e a já apontada omissão dos dados do Unibanco 

incorporados ao Itaú, nota-se que o grupo Dominante (G1) tende ao afastamento dos demais, 

o que sinaliza estar menos propenso a ações de grupos rivais, condição oposta observada nos 

demais grupos, o que indica uma possível construção de barreiras de mobilidade com base em 

recursos. 

O segundo enfoque avalia a relação entre pares, ano a ano, considerando os dados em 

números absolutos (o indicador resulta da multiplicação do HHI do grupo pela participação do 

grupo na indústria), conforme Gráfico 17: 
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Gráfico 17 – Distância estratégica entre grupos 

Fonte: a autora 

 

O gráfico retrata uma similaridade de comportamentos de G1 (Dominantes) e G2 

(Seguidores I) com relação a G3 (Seguidores II) e G4 (Marginais). Esta condição se deve às 

participações muito semelhantes de G3 e G4 em que pese divirjam de forma acentuada em 

número de firmas componentes dos grupos, média de 10,6 e 113 firmas, respectivamente. 

Esta análise não captura a tendência de distanciamento observada na figura anterior, 

contudo se mostra oportuna na medida em que permite a visualização da relação de todos de 

forma conjunta. 

Cool e Dierickx (1993) fazem um cálculo geral da interdependência, analisada ano a 

ano. Com esta premissa, foram obtidos os seguintes valores (ID) para cada ano: 0,0339 

(2005); 0,0309 (2006); 0,0307 (2007); 0,0449 (2008) e 0,0591 (2009). Os valores baixos do 

ID indicam alta interdependência entre os grupos, sinal de baixa concentração, contudo se 

observa ao longo do tempo, uma elevação no ID logo, tendendo a uma redução da 

interdependência, o que significa menor propensão de movimentação entre grupos, o que 

acaba por gerar menor competição e maior concentração.   

A fim de identificar mais precisamente a origem deste movimento, foi feita uma 

análise considerando pares de grupos, com o ID do par sendo obtido a partir do somatório dos 

ID individuais de cada grupo (HHI do grupo multiplicado pela parcela do grupo em relação ao 

total da indústria), apresentados nos Gráficos 18 (pares de grupos) e 19 (anos) para melhor 

avaliação: 
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Gráfico 18 – Interdependência entre pares de grupos – por par 

Fonte: a autora 
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Gráfico 19 – Interdependência entre pares de grupos – por ano 

Fonte: a autora 

 

O que fica notório com a avaliação do Gráfico 18 é que o baixo ID entre os G3 e G4 

sinaliza o aumento da interdependência e consequente potencial de movimentação entre 

firmas, condição oposta ao que acontece na relação de G1 que, como se observa no Gráfico 

19, foi o vetor de elevação do ID geral. Com base nisto, é plausível admitir o isolamento de 

G1, o que lhe confere menor potencial de sofrer investidas de firmas de outros grupos, o que 

não acontece com G2, mais suscetível a possíveis movimentações de G3 e G4.  

Naturalmente estas configurações podem mudar radicalmente se o movimento intenso 

de operações de F&A prosseguir, contudo saliente-se que prováveis movimentos futuros, 

dada a natureza das firmas presentes, envolveriam firmas com perfis de atendimento e 
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constituição diferentes, o que dificultaria uma tentativa de integração tendo a eficiência como 

vetor. Em 2009, os Dominantes eram: Banco do Brasil, Itaú e Bradesco; os Seguidores I: 

Caixa Federal, Santander e HSBC; os Seguidores II: Votorantim, Safra, Citibank, Banrisul, 

BTG Pactual, Credit Suisse, Deutsche, BNB e Volkswagen.  

Para a avaliação da rivalidade inter e intragrupos, Cool e Dierickx (1993) utilizam o 

retorno em vendas do setor como variável base de cálculo, condição aqui modificada com o 

uso da conta Resultado Bruto. Os autores apontam que a rivalidade enfrentada pela firma no 

grupo é resultante de sua retirada do cômputo geral; um índice negativo indicará a existência 

de rivalidade.  

A proposta original dos autores considerou uma possível correlação dos resíduos e, 

por esta razão, utilizaram o Seemingly Unrelated Regression (SUR). Esta condição não 

ocorreu com os dados deste estudo, pois não foi observada correlação dos resíduos, conforme 

Apêndice S. Em sendo assim, foi utilizado o modelo de regressão linear múltipla 

considerando o Resultado Bruto como variável dependente e parcela do grupo ( jPG ), 

rivalidade inter (
e

jRIV ) e intragrupo (
d

jRIV ) como variáveis independentes para todos os anos 

previstos. Também não foi necessário o uso dos Zscores uma vez que os dados foram gerados 

na forma de índices. As tabelas da regressão estão disponíveis no Apêndice T. 

Como a suposição de normalidade não foi atendida, a comparação das medianas foi 

realizada com o Wilcoxon Signed Ranks Test. A variável Resultado Bruto foi comparada aos 

pares e não apresentou significância para as seguintes combinações de períodos: 2005 e 2006, 

2005 e 2007 e 2006 e 2007. 

Da análise realizada foi possível fazer as seguintes considerações: 

As variáveis apresentaram forte correlação, esperada é fato, pois que são o 

desdobramento da variável Resultado Bruto, contudo, aceita porque o objetivo era verificar a 

existência de rivalidade e não o poder preditivo das variáveis independentes. 

A Tabela 26 apresenta a estimação OLS (Mínimos Quadrados Ordinários) e os 

coeficientes Beta padronizados para as variáveis nos anos em análise. A estatística F é 

significante para todos os períodos, com valores nesta magnitude em virtude da alta 

correlação entre as variáveis, como já apontado, resguardando-se o ano atípico de 2008. 

O que pode ser observado é a semelhança inicial no efeito da participação do grupo 

( jPG ) ao longo dos anos, contudo modificada mais acentuadamente em 2009. Este elemento 

conduz a duas interpretações: a equivalência de valores de 2005 a 2007 (representadas pelos 

coeficientes de regressão) mostra que as variáveis de rivalidade tinham maior poder 
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explanatório, condição modificada em 2009, considerando que a variável não apresentou 

significância em 2008. 

Analisando as duas variáveis de rivalidade intra (
d

jRIV ) e intergrupo (
e

jRIV ) nota-se 

que em todos os anos o coeficiente nos grupos foi mais acentuado que entre os grupos, 

contudo com diferenças mais expressivas no período compreendido entre 2005 e 2007. Como 

apontam Cool e Dierickx (1993), a relação negativa entre o índice de rivalidade e retorno 

sugere que as firmas afetam mutuamente, de forma adversa, a lucratividade; a relação positiva 

indica que não há rivalidade. 

Diante disto, verifica-se a existência da rivalidade, seja no grupo ou entre grupos, em 

todos os anos, muito embora estes valores caminhem para a redução, indicando a redução da 

rivalidade, logo impactando no aumento do Resultado Bruto da indústria e grupos. Esta 

argumentação fica assegurada quando se observa o alto poder explanatório e preditivo de F e 

R
2
, respectivamente. Tudo isto significa que o decréscimo da rivalidade ampliará os 

resultados do setor e de grupos que vivenciem menor rivalidade.  

As posições entre 
d

jRIV  (rivalidade intra-grupo) e 
e

jRIV  (rivalidade intergrupo) não se 

alteram e isto também se explica pelo fato da indústria ter mantido o números de firmas 

equivalentes ao longo do período, qualquer superação dos resultados da rivalidade entre 

grupos sobre a rivalidade nos grupos teria indicado o ingresso de novos competidores sem 

saída de outros, aspecto que Koshiyama e Martins (2007) analisam no contexto de F&A, que 

foi calculado para esta tese no item 2 da análise da indústria. 

 

Tabela 26 – Resultado da regressão: rivalidade e desempenho das firmas 

Coef. 

Reg.

Beta 

estimado

Coef. 

Reg.

Beta 

estimado

Coef. 

Reg.

Beta 

estimado

Coef. 

Reg.

Beta 

estimado

Coef. 

Reg.

Beta 

estimado

 0,261 * 0,266 * 0,168 * 0,051 0,161 *

PGj 0,968 * 0,955 0,971 * 0,951 0,952 * 0,953 1,098 0,888 0,803 * 0,782

RIVdj (no grupo) -5,488 * -1,898 -5,829 * -1,899 -3,732 * -1,226 -1,387 * -0,693 -2,093 * -0,701

RIVej (entre grupos) -3,375 * -1,928 -3,573 * -1,933 -2,236 * -1,216 -0,349 -0,257 -1,312 * -0,871

R2 0,981 0,984 0,973 0,276 0,977

F 2194,263 * 2682,797 * 1506,260 * 16,499 * 1878,920 *

*p≤0,05

Variável dependente: Resultado Bruto

2008 20092005 2006 2007

 

Fonte: a autora 

 

Porter (1979) defende que a assimetria (distância estratégica), número e tamanho de 

grupos e a interdependência ampliarão a rivalidade na indústria. Contudo não menciona em 

que medida isto aconteceria. O que se viu das análises realizadas é que, no geral, há uma 
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redução da rivalidade, principalmente quando se fala no principal grupo. Por outro lado, os 

demais grupos ficam mesmo suscetíveis à rivalidade, de acordo com as discussões 

apresentadas. 

Ao fazer uma análise geral, pode-se, então inferir com elevado grau de segurança que 

o grupo Dominantes (G1) tende a ter elevações contínuas de resultados, porque amplia a 

distância estratégica e reduz a interdependência com outros grupos, logo enfrentando menor 

rivalidade, o que lhe garantirá o acúmulo de retornos superiores. 

 

5.2.3 Medição do impacto da participação no grupo nas medidas de desempenho pelas 

perspectivas da OI e RBV 

 

Como já mencionado no Capítulo 4, a avaliação para esta tese considerou as médias 

das seis variáveis estratégicas e duas complementares para descrever os perfis dos grupos, 

modelo realizado a partir de Zúñiga-Vicente et al (2004). A partir da segmentação dos grupos 

anteriormente realizada, seguem as demonstrações dos índices médios: 

Para variáveis de ativo (V1 - Empréstimos/investimentos financeiros, e V2 - Portfólio 

de créditos securitizados/ investimentos financeiros) foram obtidos os seguintes resultados, 

conforme Gráficos 20 e 21: 
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Gráfico 20 – V1 - Empréstimos/investimentos financeiros 

Fonte: a autora 
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Gráfico 21 – V2 - Portfólio de créditos securitizados/ investimentos financeiros  

Fonte: a autora 

 

O que se observa de imediato é a expressiva diferença dos bancos marginais. Neste 

caso deve-se considerar o volume de bancos operando no grupo, bem como a predominância 

de bancos mais focados em concessão de crédito e financiamentos diversos, o que impacta 

nos valores utilizados. Note-se que no Gráfico 21 há um decréscimo nas razões estabelecidas 

ao longo do tempo dentro de cada grupo, possivelmente porque a conta utilizada para 

cômputo foi Outros Créditos. Os dois gráficos mostram uma restrição na disponibilização de 

crédito já apontada na etapa de análise da indústria, agora demonstrada no nível do grupo.  

Para as variáveis de obrigações (V3 - Reservas e contas de depósitos/capital empres-

tado; V4 - Contas correntes/capital emprestado e V5 - Outras contas/capital emprestado) são 

observados o comportamento médio dos índices, conforme Gráficos 22, 23 e 24: 
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Gráfico 22 – V3 - Reservas e contas de depósitos/capital emprestado  

Fonte: a autora 
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Gráfico 23 – V4 - Contas correntes/capital emprestado 

Fonte: a autora 
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Gráfico 24 – V5 - Outras contas/capital emprestado  

Fonte: a autora 

 

No conjunto o que se observa é a proporção de quase 1 para 1 dos depósitos totais em 

relação ao volume de empréstimos, com tendência a queda e, no caso dos Dominantes, com 

retomada em 2009. A menor disponibilização de crédito comparativamente aos saldos em 

conta corrente, ou depósitos à vista não remunerados sugere maior comprometimento de 

recursos remunerados para a concessão de crédito, o que reflete no aumento das taxas 

praticadas. 

A última variável (V6 - Posição no mercado financeiro (resultado bruto)/obrigações 

totais) que avalia a posição dos ativos em relação às obrigações pode ser observada no 

Gráfico 25: 
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Gráfico 25 – V6 - Posição no mercado financeiro (resultado bruto)/obrigações totais  

Fonte: a autora 

 

Neste caso, o grupo Marginal apresenta melhor desempenho, ou lucratividade em 

termos percentuais. 

As variáveis complementares (Número de agências e Média de depósitos por 

agências) apresentaram o seguinte perfil, conforme Gráficos 26 e 27: 
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Gráfico 26 – Número médio de agências por grupo 

Fonte: a autora 

 

Dada a magnitude dos resultados para Dominantes e Seguidores, os valores expressos 

para o grupo Marginais não aparecem. Os bancos deste grupo têm, em média, dez agências. 
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Gráfico 27 – Média de depósitos por agência (em R$) por grupo 

Fonte: a autora 

 

A pulverização de depósitos de acordo com a estrutura faz com que os resultados dos 

grupo Dominantes pareça ínfimo perante os Seguidores II, mas isto se deve ao maior grau de 

especialização destes segundos. 

Para uma visão dinâmica do desempenho destas variáveis foram feitos os gráficos (28 

a 35) de variação entre períodos, para que se tenha uma ideia mais precisa do comportamento 

dos grupos ao longo do tempo, apresentados a seguir: 
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Gráfico 28 – Variação % para V1 (Empréstimos/investimentos financeiros) 

Fonte: a autora 
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Gráfico 29 – Variação % para V2 (Portfólio de créditos securitizados/ 

 investimentos financeiros) 

Fonte: a autora 
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Gráfico 30 – Variação % para V3 (Reservas e contas de depósitos/capital emprestado) 

Fonte: a autora 
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Gráfico 31 – Variação % para V4 (Contas correntes/capital emprestado) 

Fonte: a autora 
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Gráfico 32 – Variação % para V5 (Outras contas/capital emprestado) 

Fonte: a autora 
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Gráfico 33 – Variação % para V6  

(Posição no mercado financeiro (resultado bruto)/obrigações totais) 

Fonte: a autora 
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Gráfico 34 – Variação % para número de agências por grupo 

Fonte: a autora 
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Gráfico 35 – Variação % para média de depósitos por agência por grupo 

Fonte: a autora 

 

Na análise de semelhança entre os grupos, identificada pela variação percentual 

semelhante em períodos adjacentes, conforme os autores propostos, apenas foram 

identificados dois pontos de similaridade entre os grupos: Seguidores II e Marginais na V2 

(Portfólio de créditos securitizados/investimentos financeiros), no período de 2006-2007 e 

entre os grupos Seguidores I e Seguidores II na V3 (Reservas e contas de depósitos/capital 

emprestado), no mesmo período, de forma que com base nestes dados não é possível afirmar 

que os grupos sejam idênticos. 

Para discussão e avaliação dos argumentos da Organização Industrial e Visão Baseada 

em Recursos presentes nesta etapa de análise, e dando sequência aos modelos propostos por 

Zúñiga-Vicente et al (2004), foi então feito o teste ANOVA (disponível no Apêndice U) 

individualmente para as variáveis de desempenho retorno sobre ativos (RSA); retorno sobre o 

patrimônio (RSP); crescimento proporcional em ativos; crescimento proporcional do market 

share e solvência) a fim de que o propósito de testar as hipóteses delineadas pelos autores 

(H1: existência de diferenças entre grupos, argumento da Organização Industrial; e H2: 

existência de diferenças nos grupos, argumento da Visão Baseada em Recursos) fosse 

alcançado. 

Este modelo, assim como os de Yu e Luu (2003) e Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005) 

exigiram uma significativa sequência de tentativas a fim de que fosse encontrada a melhor 

apresentação de dados. No caso específico deste modelo ora apresentado, os dados calculados 

na forma de índices, não atenderam os pressupostos de normalidade e homogeneidade da 

variância, o que se apresentou como um dificultador, já que o uso de métodos não 

paramétricos não atenderia à análise pretendida. Assim, conforme Hair et al (2005) os dados 
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foram transformados com a utilização da inversa e, posteriormente, em logaritmo, mesmo 

porque o principal problema era de assimetria. 

De fato, o que gerou certa inquietação com relação à primeira tentativa de análise feita 

foi a constatação de que os autores originais não encontraram suporte para qualquer das 

hipóteses propostas, o que não pareceu lógico, já que algum efeito uma ou outra haveria de 

ter, o que não foi o caso no estudo referenciado, fato que se repetiu nesta tese. Em sendo 

assim, foram feitas as transformações tentativas e, finalmente, foi possível determinar, com os 

dados transformados em logaritmo, um modelo mais robusto à análise, apresentado na Tabela 

27. 

Tabela 27 – Avaliação das medidas de desempenho para os grupos estratégicos  

(valores de F) 

RSA RSP Solv

Cresc. 

Ativos

Cresc. 

Market 

Share

2005 2,428 * 1,920 0,366 nc nc

2006 1,778 1,497 0,489 0,146 0,424

2007 2,429 * 1,145 0,704 0,641 *** 0,174

2008 4,643 ** 2,352 * 0,186 4,192 0,583

2009 2,151 * 1,927 0,135 0,152 0,489

*p≤0,1

**p≤0,05

***p≤0,01

nc = não calculado

Medidas de desempenho

 

Fonte: a autora  

 

Para Retorno Sobre o Ativo (RSA) é possível verificar a significância em quatro dos 

cinco anos avaliados, que atestam a diferença de lucratividade entre os grupos estratégicos, o 

que evidencia diferenças no desempenho entre grupos ao longo do tempo, assim comprovado 

o argumento da Organização Industrial. As variáveis Retorno sobre o Patrimônio (RSP) e 

Crescimento nos Ativos apenas apresentaram significância em um dos anos, logo, não 

oferecem indícios para inferência acerca de qualquer das hipóteses.  

A situação se modifica um pouco quando se observa os dados em termos de ano e, 

neste caso, nos anos de 2007 e 2008 duas variáveis são significantes o que favorece, pelo 

conjunto, que se infira, é fato que com fraco suporte, que prevalece o argumento da 

Organização Industrial (H1) de que existem diferenças persistentes entre grupos. 

Como tentativa para avaliação desta suposição, mesmo que os autores originais não o 

tenham feito, foram tomadas as variáveis de estrutura, a fim de verificar se teriam o mesmo 

comportamento das variáveis de desempenho, conforme Tabela 28. 
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Tabela 28 –  Avaliação das medidas complementares 

para os grupos estratégicos 

AGN

Média 

Dep Agn

2005 52,489 *** 1,344

2006 55,338 *** 1,124

2007 50,051 *** 1,477

2008 57,070 *** 2,232 *

2009 62,808 *** 2,639 **

*p≤0,1

**p≤0,05

***p≤0,01

Medidas complementares

 

Fonte: a autora 

 

O que pode ser visto é que, em termos da variável Agência, existem diferenças per-

sistentes entre os grupos ao longo do tempo, comprovando H1. No caso específico da Média 

de Depósitos por Agência apresentar significância nos últimos dois anos, pode ser o indício 

de que o resultado poderia se repetir em uma eventual análise do ano de 2010, quando 

possível. No conjunto, mesmo que não tenha sido possível uma afirmação categórica acerca 

de qualquer das hipóteses, o que é presumível é a maior força do enfoque da Organização 

Industrial. 

Este resultado poderia ter reflexo na intensidade da rivalidade. Se os grupos 

apresentam diferenças, implicaria que no grupo existe uma maior homogeneidade, logo, ou os 

bancos no grupo atuariam com maior rivalidade ou tenderiam a comportamentos colusivos, 

aspectos que a análise da rivalidade, que antecede esta, já deixara sinalizado, quando 

apresentou a maior rivalidade no grupo, porém com tendência à queda. 

Maior homogeneidade implica em maior mobilidade de recursos, o que contraria o 

princípio da RBV, porque recursos distribuídos de forma semelhante entre os competidores, 

ou altamente móveis, facilitam a adoção de estratégias semelhantes entre as firmas 

(BARNEY, 1991). Chandler (2001) explica que, para se sobressair, a firma teria que estabe-

lecer uma vantagem expressiva perante os concorrentes, em atividades funcionais colocadas 

em prática antes de outras firmas. Teece (1993) esclarece que os investimentos são em: a) 

produção - o suficiente para alcançar vantagens de custos de escala e escopo; b) marketing 

para produtos específicos, distribuição e redes de compras e c) recrutamento e organização da 

gerência necessária para supervisionar e coordenar as atividades funcionais e alocar recursos 

para a produção e distribuição futuras; três fatores fundamentais para o alcance de vantagens 

competitivas em escala, escopo ou ambos. 
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O que se observa no mercado reflete o que foi colocado, tendo em vista o esforço 

observado atualmente pelos bancos para estabelecerem elementos diferenciais para suas 

marcas, seja na forma de estrutura (agências), serviços ou comunicação.  

A parte esta interpretação, o que é possível inferir é que em termos do conjunto dos 

grupos as diferenças entre eles acabam gerando barreiras à mobilidade. De acordo com sua 

solidez, haverá a dissuasão do intuito das firmas de migrarem de um grupo a outro, e as firmas 

no grupo mais protegido persistentemente superarão firmas em grupos mais fracos (LANT; 

PHELPS, 1999), condição também constatada. 

O Quadro 20 sintetiza as principais conclusões acerca desta etapa. 

 

 

Item Análise Resultado

5.2.1 Definição do perfil dos Subdivisão de quatro grupos denominados Dominantes (G1)

agrupamentos Seguidores I (G2), Seguidores II (G3) e Marginais (G4)

5.2.2 Medição da intensidade da

concentração e lucratividade Aumento de concentração (Resultado Bruto) em G1

Redução de 40% no número de firmas em G1 e G2 contra um

aumento de 54,7% em participação no índice HHI (Ativos Totais)

distância estratégica Alta interdependência entre G3 e G4, o que potencializa a competição

G1 atua como vetor de elevação do índice de interdependência e por

ter o maior valor está separado dos demais grupos. Assim, G2

está mais vulnerável à investida de G3 e com uma posição

distanciada de G1

rivalidade Maior rivalidade nos grupos que entre grupos

Tendência de decréscimo da rivalidade no grupo e entre grupos,

contudo mais acentuada nos grupos

5.2.3 Impacto da participação do Indícios de comprovação da hipótese da OI: existência de 

grupo nas medidas de diferenças persistentes entre grupos que pode reverter

desempenho pelas em barreiras à mobilidade

perspectivas da OI e da RBV Indícios de homogeneidade nos grupos

Predominância da perspectiva de poder de mercado  

Quadro 20 – Síntese das análises realizadas ao nível dos grupos estratégicos 

Fonte: a autora 

 

Esta etapa avaliou o comportamento dos grupos estratégicos com vistas a identificar 

elementos que permitam estabelecer um debate acerca da busca de poder de mercado ou de 

eficiência por parte dos grupos componentes da indústria. Contudo, um olhar ainda mais 

focado pareceu ser uma alternativa oportuna, razão pela qual foi realizada uma análise ao 

nível das firmas, apresentada a seguir. 
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5.3 Análise das firmas – os estudos das operações de F&A de 2008/2009  

 

Esta etapa do trabalho aborda, especificamente, quatro operações de F&A que 

ocorreram no intervalo entre 2008 e 2009: aquisição do Unibanco pelo Banco Itaú, do 

ABNAmro (Real) pelo Santander e do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) e da Nossa 

Caixa pelo Banco do Brasil. A magnitude destas operações influenciaram de forma definitiva 

os contornos da indústria bancária no Brasil, condição esta já evidenciada nas exposições 

anteriores acerca da indústria e grupos estratégicos. É importante frisar que não estão 

consideradas as aquisições de participações acionárias, como as que ocorreram entre o Banco 

do Brasil e Votorantim, ou Caixa Federal e Banco PanAmericano, por exemplo, pois estas 

operações sem incorporação não modificam o cenário, ou melhor dizendo, os limites do 

mercado, portanto, não se prestando a esta tese. 

Para dar início a esta etapa da análise que avaliou os bancos Itaú, Banco do Brasil, 

Santander, Unibanco, BESC, Nossa Caixa e ABNAmro (Real) são apresentados alguns 

indicadores acerca do desempenho das firmas, de 2005 a 2009, nos Gráficos 36 a 39: 
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Gráfico 36 –% de participação dos bancos analisados no total de depósitos 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 
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Gráfico 37 –% de participação dos bancos analisados no total de ativos 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 
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Gráfico 38 –% de participação dos bancos analisados no total das operações de crédito 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 
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Gráfico 39 –% de participação dos bancos analisados no total de agências 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 

 

Como é possível observar o Banco do Brasil ampliou sua participação em todos os 

itens apresentados, contudo não necessariamente resultando do acréscimo dos percentuais dos 

bancos absorvidos, aspecto que se repete para o Itaú e Santander. As variações entre ano 

inicial (2005) e o ano final (2009) apresentam um crescimento como um todo para os bancos 

da ordem de 0,08% em Depósitos, 10,2% em ativos, 3,3% em operações de crédito e 4,8% em 

número de agências. Individualmente as variações foram positivas principalmente para o 

Banco do Brasil. 

Em termos de movimentação entre 2005 e 2009, os bancos apresentaram um 

comportamento peculiar, conforme Figura 14: 
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Figura 14 - Posicionamento dos bancos nas variáveis funcionários, agências, ativo total e lucro líquido 

Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil (2010) 

 

Como é possível notar, o Banco Itaú mudou de posição em termos de número de 

agências e funcionários que, contudo, não foi acompanhada na mesma direção pelo aumento 

de ativos totais e lucro líquido. Condição pior aparece no Santander que, aliado a um acúmulo 

na estrutura, sofreu um retrocesso em termos de resultados. Uma possível explicação para isto 

pode estar relacionada aos custos para integração dos bancos adquiridos. Tallman (2003) 

ressalta a dificuldade de identificação do verdadeiro valor das firmas-alvo, muito motivada 

pela supervalorização das sinergias possíveis, sinergias que, realizadas, direcionam a firma 

para uma unidade maior, mais eficiente e capaz. Estes resultados dão indícios de que houve 

uma lacuna entre as sinergias esperadas e as reais.  

Tallman (2003) acrescenta que as F&A oferecem relativa velocidade em relação ao 

crescimento orgânico e acesso tempestivo a mercados-alvo, ativos e capacidades, condição 

que fica notória quando se compara o movimento ocorrido com os bancos e o intervalo de 

tempo considerado, principalmente se for levado em conta que a posição mais atual foi obtida 

por todos a partir de 2008. 
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Ao mesmo tempo, quando é levado em consideração o fato de que o Banco do Brasil 

anunciou a aquisição da Nossa Caixa logo em seguida ao anúncio do Itaú é possível 

argumentar que rapidamente o Governo Federal decidiu neutralizar a amplitude do 

movimento do Itaú, aspecto que Adams (1953) denominaria como contrabalanço. Para ele a 

função do governo de neutralizar as tentativas de formação de monopólio muitas vezes são 

mitigadas porque o contrabalanço por parte do governo é subvertido pela união com quem é 

regulado. Neste caso, o que se vê é ampliação da força de monopólio e, como já discutido na 

seção que trata dos grupos estratégicos, a geração de um grupo expressivamente forte em 

relação aos outros. 

Adams (1953) ainda coloca que o contrabalanço assume que firmas gigantes crescem 

por terem economias de escala. Além disso, têm a reputação e experiência que as fazem 

crescer mais, mas que isto não justifica o uso desta ação ao invés do estímulo à competição. 

Sem a proteção do governo, o poder, no curto prazo, será obtido pelas firmas 

economicamente maiores e mais fortes, o que resultará em discrepâncias nas posições de 

mercado e no market share (DJOLOV, 2006). Esta abordagem é mencionada porque, no 

conjunto, os três bancos detêm 51% do total de depósitos, 51% do total de ativos, 51,3% do 

total de operações de crédito e 58,8% do total de agências. 

 

5.3.1 Cálculo do poder de monopólio 

 

Pindyck e Rubinfeld (2006) explicam que o índice de poder de monopólio (índice de 

Lerner) variará entre 0 e 1, o que significa que quando L=0, a firma é perfeitamente 

competitiva, pois o preço equivale ao custo marginal, de forma que o maior poder de 

monopólio será representado por um L maior, ou seja, preços acima dos custos.  

O cálculo realizado para esta etapa apresentou os resultados, conforme Tabela 29: 

Tabela 29 – Índice de Lerner para bancos adquirentes e adquiridos 

Banco 

do Brasil Itau Santander Nossa Caixa BESC Unibanco

ABNAmro

(Real)

2005 0,999 1,001 0,993 0,994 0,991 0,999 0,997

2006 0,999 1,000 0,995 0,995 0,992 0,999 0,998

2007 0,998 0,999 0,993 0,993 0,993 1,000 0,995

2008 1,000 0,997 1,003 0,999

2009 1,002 1,000 1,001  

Fonte: a autora 
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As firmas apresentam índices semelhantes, contudo, com um olhar mais atento, se 

observa que o Banco do Brasil teve uma elevação do índice, logo se direcionando ainda mais 

para o poder de monopólio, condição também observada no Santander, que teve uma 

mudança mais significativa de 2007 para 2008. Em paralelo, os resultados dos bancos 

adquiridos demonstram que eles também ocupavam posição de poder equivalente, inclusive, 

ao das adquirentes. Desta forma, as aquisições ocorreram entre bancos com poder de mercado 

em seus segmentos de atuação. 

Quando se verifica a distribuição das firmas nos grupos estratégicos (Apêndice R), 

nota-se que Unibanco e ABNAmro (Real) estiveram no grupo Seguidores I durante todo o 

período analisado até o momento da aquisição. Ao contrário, o banco Nossa Caixa esteve no 

grupo Seguidores II, de 2005 a 2007, passando ao grupo Seguidores I, em 2008, logo antes de 

ser adquirido.  

Chatterjee (1991) estabelece uma relação entre escassez de recurso e potencial de 

sinergia e, no caso do poder de mercado, a sinergia resultante da escassez é a colusiva. Na 

indústria observada o recurso escasso justamente é a união de firmas que exercem poder. 

Sendo assim, este contexto permite sugerir que as aquisições foram motivadas pelo 

aumento de poder de mercado. Contudo, há que se reportar a Demsetz (1973) para quem a 

concentração e poder como vetores de lucratividade são precedidas pela maior eficiência, 

estas sim geradoras de maiores lucros, que levariam à concentração. Por esta razão foi feita a 

abordagem a seguir. 

 

5.3.2 Cálculo do Índice de Eficiência 

 

Neves et al (2007) propõem o cálculo deste índice como forma de avaliar a maximi-

zação da lucratividade com menor uso de recursos, no caso dos bancos, considerando a 

função de intermediação financeira.  

A Tabela 30 demonstra o cálculo realizado e o que se observa é a ampla margem de 

diferença do Banco do Brasil e Itaú em relação ao Santander. Note-se que pós-aquisições os 

bancos tiveram uma melhora na razão entre despesas e receitas, o que claramente demonstra a 

elevação da eficiência, exceto pelo caso do Santander que, ao contrário, sofreu uma elevação 

no índice. Esta situação que também aconteceu como Banco Itaú em 2008, elevações estas 

que podem ser atribuídas aos processos de F&A recém ocorridos. Note-se que o Banco do 

Brasil não apresenta grande oscilação, ao contrário, mesmo com duas aquisições ocorridas no 
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mesmo ano ainda assim, apresentou decréscimo no índice, logo se mostrando o banco mais 

eficiente, em média, dentre estes avaliados. Este aspecto permite cogitar que a função 

especializada dos bancos adquiridos (estaduais) não tenha sido elemento que provocasse um 

retrocesso, ao contrário, favorecendo o banco adquirente que tem o mesmo papel de banco 

governamental. 

Este resultado para o Banco do Brasil também pode ser explicado pelo tamanho das 

firmas adquiridas em relação à compradora, condição diferente da que ocorreu com Itaú e 

Santander que adquiriram bancos equivalentes aos seus tamanhos, como já sinalizado na 

Figura 14, onde fica visível o salto em termos de tamanho (representado pelo número de 

funcionários e agências) para estes bancos em comparação com o movimento ocorrido com o 

Banco do Brasil. 

Em relação às firmas adquiridas, os piores resultados, Nossa Caixa e BESC, não 

interferiram no resultado geral do Banco do Brasil após as aquisições. O mesmo não pode ser 

dito acerca do ABNAmro (Real). 

Estes números demonstram claramente que Banco do Brasil e Itaú obtiveram ganhos 

em eficiência com as F&A. 

 

Tabela 30 – Índice de eficiência de adquirentes e adquiridas 

Banco 

do 

Brasil Itau Santander Nossa Caixa BESC Unibanco

ABNAmro

(Real)

2005 0,6225 0,5025 1,1685 0,6375 1,0732 0,5872 0,6933

2006 0,6442 0,5511 1,2505 0,7002 0,8479 0,5570 0,6337

2007 0,6177 0,4760 0,9096 0,7045 0,7957 0,4426 0,5798

2008 0,5809 1,0161 0,8376 0,7339

2009 0,5211 0,4469 1,7361

Média 0,5973 0,5985 1,1805 0,6940 0,9056 0,5289 0,6356  

Fonte: a autora 

 

Penrose (1959) explica que o crescimento para um tamanho ótimo resultará do ponto 

inferior da curva de custos. Neste caso, pelos índices demonstrados, as firmas com melhores 

resultados atuam em uma estrutura eficiente, de forma que o investimento em crescimento foi 

um fator contribuinte para isto. 

Peteraf (2003) ressalta que os fatores produtivos têm valores diferentes de eficiência 

entre os diferentes competidores e que os recursos superiores beneficiarão as firmas com 

produtividade e capacidade para atender suas exigências, de forma que em tendo recursos 
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superiores, estas firmas terão retornos acima dos custos e custos médios mais baixo, logo, 

obtendo maiores lucros.  

Estas colocações ficam evidenciadas na análise quando, ao verificar a lucratividade 

dos bancos, se observa uma evolução 182% no lucro líquido do Banco do Brasil e de 89,6% 

do Banco Itaú entre 2005 e 2009, conforme dados do Banco Central do Brasil (2010), 

comparativamente ao resultado do Santander que apresentou uma evolução de 18,3%, isto 

sem ainda contar os resultados do ano de 2010. Todos ganharam, contudo os mais eficientes 

ganharam mais. 

Peteraf (1993) ainda menciona que a maior contribuição do modelo de recursos é 

explicar as diferenças, no longo prazo, na lucratividade das firmas que não podem ser 

atribuídos à indústria. Isto se torna claro quando, tomando-se a evolução em lucratividade da 

indústria como um todo apenas se observa uma variação de 47,6%, conforme dados do Banco 

Central do Brasil (2010). Isto vem ao encontro do que colocam Hawawini et al (2003), a ideia 

de que uma ou poucas firmas têm o desempenho superior e que isto pode ser o que, de fato, 

explica as variações intraindústrias.  

É importante frisar o que Barney (1986b) argumenta quando afirma que os retornos 

acima dos normais requerem das firmas a informação quanto ao conhecimento em relação aos 

competidores, em termos do valor futuro das estratégias e que as diferenças entre as firmas é o 

que traria a imperfeição competitiva dos mercados estratégicos de fatores. Todavia, a 

impossibilidade de obter uma informação diferenciada provinda do ambiente, já que todas as 

firmas teriam acesso à mesma informação, faz com que estas desenvolvam as mesmas 

expectativas acerca do valor futuro dos fatores.  

Esta colocação é feita porque, de forma simultânea, as firmas analisadas decidiram 

pelo crescimento por meio de aquisições, restando assim, identificarem quais seriam as 

melhores oportunidades de negócio ou, no limite, o que estaria disponível para ser comprado 

para a execução de suas estratégias de crescimento. Neste sentido, Barney (1991) lembra que 

a sustentabilidade de uma vantagem vem da não simultaneidade de estratégias ou da 

impossibilidade de duplicação, logo, pode-se inferir que estas firmas não auferiram ganhos 

em termos de vantagens competitivas quando comparadas entre si. 

Também não se pode negligenciar a visão de Newbert (2007) para quem a explicação 

do desempenho por meio da RBV requer a avaliação dos fatores externos que dificultariam a 

apropriação de rendas pela firma, principalmente quando se trata de recurso altamente tácito, 

o que parece não ser a condição do Banco do Brasil justamente por também fazer parte do 

sistema normativo, portanto, com pleno acesso à informação. Na verdade, o que se observa é 
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que não existem elementos externos inibidores desta apropriação de rendas, ao contrário, em 

que pesem as exigências legais às quais os bancos brasileiros são submetidos, esta condição 

ao mesmo tempo fortalece o Sistema como um todo, naturalmente beneficiando as firmas com 

maior propensão a realizar melhores resultados. 

Importa esclarecer que Neves et al. (2007) propõem a utilização de modelos de 

regressão para que seja possível verificar exatamente que contas do balanço influenciam o 

índice. Para esta tese houve a tentativa de reproduzir o modelo, contudo, mal sucedida pela 

restrição da amostra. 

 

5.3.3 Criação de sinergias operacionais 

 

A análise de Camargos e Barbosa (2009) foi realizada com o uso do Wilcoxon Signed 

Rank Test para comparação das médias anuais. Foram tomados todos os bancos já 

mencionados nesta etapa, avaliados em todos os anos propostos no estudo, ao contrário dos 

autores que avaliam, trimestralmente, dois anos antes e dois após o conjunto de 72 processos 

de F&A. Como o interesse para esta tese está mais focado em firmas específicas, a proposta 

dos autores não foi implementada na íntegra. Foram analisados quatro indicadores adaptados 

da proposta original, todos assim compostos: 
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Onde: 

RPS Receita da Prestação de Serviços 

 

O Quadro 21 mostra uma avaliação geral em que estão consideradas adquirentes e 

adquiridas. 
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Período Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig. Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig. Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig. Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig.

2006/2005 3 < 4 < 7 < **

4 > 3 > 0 >

2007/2006 5 < 1 < ** 6 < * 4 <

2 > 6 > 1 > 3 >

2008/2007 2 < 0 < * 4 < * 4 < *

2 > 4 > 0 > 0 >

2009/2008 1 < 1 < 2 < 0 < *

2 > 2 > 1 > 3 >

*p≤0,1  **p≤0,05

MARGEM DESEMPENHO GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA CRESCIMENTO

 

Quadro 21 – Wilcoxon Signed Rank Test para firmas adquirentes e adquiridas 

Fonte: a autora 

 

Em nível geral, considerando adquirentes e adquiridas, aconteceram ganhos em 

Desempenho para a maior parte das firmas, entre 2007 e 2008, contudo a Geração Bruta de 

Caixa apresentou resultados negativos a cada período analisado para a maior parte dos bancos 

analisados, ano em que as operações de F&A ocorreram. Em termos de crescimento, se 

observa que o ano de 2008 foi inferior a 2007, contudo houve uma recuperação em 2009, o 

que permite inferir que as F&A influenciaram de forma positiva esta modificação. Note-se 

que em 2008 a Nossa Caixa ainda não havia sido adquirida pelo Banco do Brasil.  

Pelo fato desta análise poder apresentar alguma distorção porque todos os bancos estão 

no período inicial, mas não no final, foi feito um novo cálculo, desta vez considerando apenas 

os bancos adquirentes, resultado que pode ser visto no Quadro 22. 

 

Período Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig. Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig. Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig. Bancos

Comparação 

entre n e n-1

período sig.

2006/2005 2 < 3 < * 3 < *

1 > 0 > 0 >

2007/2006 1 < 0 < * 2 < 2 <

2 > 3 > 1 > 1 >

2008/2007 2 < 0 < * 3 < * 3 < *

1 > 3 > 0 > 0 >

2009/2008 1 < 1 < 2 < 0 < *

2 > 2 > 1 > 3 >

*p≤0,1

MARGEM DESEMPENHO GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA CRESCIMENTO

 

Quadro 22 – Wilcoxon Signed Rank Test para as firmas adquirentes 

Fonte: a autora 

 

Este quadro não expressa uma mudança do quadro anterior que permita afirmar, 

seguramente, que as F&A geraram algum tipo de sinergia operacional, muito embora, em 

termos de crescimento a mudança fique evidente, reforçada por apresentar significância. 
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Tudo isto implica que as médias das firmas adquirentes não tiveram mudanças 

significativas após as aquisições. Chatterjee (1986) lembra que uma firma nem sempre 

conseguirá reduzir rapidamente seu custo de capital, mas pode elevar totalmente o seu poder 

de mercado com uma fusão colusiva, logo seguindo esta perspectiva de análise se as F&A não 

geraram sinergias imediatas, é possivel supor que geraram poder, mesmo porque o 

aproveitamento das sinergias se daria durante e pós processo de integração, período ainda não 

disponível para análise, e, possivelmente, os indicadores de eficiência expressos no cálculo 

anterior tenderiam ao decréscimo, demonstrando o aumento de eficiência. A obtenção de 

sinergias com F&A implica na diluição de riscos (GALBRAITH; STILES, 1984) e, 

naturalmente se esta redução não se relaciona à eficiência operacional, pode estar relacionada 

ao risco da competição, isto é, busca do fortalecimento da posição.  

Os cálculos utilizados para esta análise estão disponíveis no Apêndice V. 

O Quadro 23 sintetiza estas análises.  

 

Item Análise Resultado

5.3.1 Cálculo de poder de Adquirentes e adquiridas apresentam elevado índice, indicativo de 

monopólio poder de monopólio 

Observado aumento no índice de adquirentes pós-aquisições - 

aquisições motivadas pelo poder

5.3.2 Cálculo do índice de Maior eficiência média do Banco do Brasil

eficiência Maior eficiência do Itau pós-aquisição

Banco do Brasil e Itau obtiveram ganhos de eficiência com as F&A

5.3.3 Criação de sinergias Ainda não são passíveis de identificação plena em função do 

operacionais restrito período de análise pós-operações  

Quadro 23 – Síntese das análises realizadas ao nível das firmas 

Fonte: a autora 

 

Verificados o comportamento da indústria, grupos estratégicos e firmas, em termos de 

poder de mercado e eficiência, no contexto das F&A, seguem algumas conclusões e 

considerações, acerca do problema de pesquisa proposto do objeto de análise. 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da investigação do problema de pesquisa proposto, este trabalho objetivou 

descrever o ambiente e as organizações bancárias no Brasil, focalizando as operações de F&A 

e traçando um perfil em termos de indústria, grupos estratégicos e firmas para analisar a busca 

de poder de mercado e/ou eficiência por parte das firmas. 

Tomando como fundamento elementos da Economia e Estratégia, estabeleceu um 

paralelo entre o modelo ECD e a Visão Baseada em Recursos e das análises realizadas foi 

possível inferir que:  

A) Nível da indústria: é observada uma tendência de aumento de concentração, com 

conseqüente ampliação da lucratividade das maiores firmas. A estrutura de mercado se trata 

de um oligopólio competitivo, contudo permeado em sua dinâmica competitiva por 

movimentos de colusão entre as firmas. Não se pode, especificamente, falar em poder de 

mercado em nível geral uma vez que há um desbalanceamento de lucratividade das firmas 

presentes no sistema, de maneira que esta visão ficaria melhor caracterizada nas análises 

subseqüentes, entretanto há que se considerar que, no conjunto, o sistema eleva barreiras a 

entrada baseadas na estrutura instalada, isto é, pela posse de recursos com baixa mobilidade. 

Considerando o paradigma estrutura-conduta-desempenho nota-se que a estrutura de mercado, 

permeada pela conduta colusiva, favorece retornos anormais o que, aliado à posse de recursos 

imperfeitamente móveis, garante a solidez do sistema justamente pelas barreiras erguidas. 

Outro ponto identificado é que as F&A favorecem a concentração, quando se 

considera a elevação de desempenho das maiores firmas, contudo, quando se considera a 

indústria a causa predominante é o crescimento orgânico. No período analisado, a maior parte 

dos bancos obteve ganhos de escala e muito embora o número de agências influencie a 

redução dos custos, esta influência não é significante para os ganhos totais de escala.  

Pelo exposto, a estrutura instalada, em que pese não seja o vetor de economias, 

fornece às firmas a robustez para que o próprio sistema fique na condição too big to fail, 

quando é avaliado o nível da indústria. É importante que seja compreendido que as firmas, no 

atual contexto de internet, obtiveram economias de escala que unicamente com a estrutura 

instalada não seriam viáveis, assunto não tratado nesta tese.  

Em sendo assim, não é claramente determinável se, neste nível, as firmas obtiveram 

poder ou eficiência com as F&A, todavia, a pesquisa empírica revelou indícios de que poder 

de mercado e eficiência são fatores de motivação para a indústria como um todo. 



 239 

B) Nível dos grupos estratégicos: pelos argumentos já expostos, houve a 

identificação de quatro grupos: Dominantes (G1), Seguidores I (G2), Seguidores II (G3) e 

Marginais (G4), subdivididos a partir do percentual de participação nos Ativos Totais. Neste 

nível foi identificado o aumento de concentração nos dois primeiros grupos, que tiveram uma 

redução de 40% no número de firmas participantes, contra 54,7% de aumento nos Ativos 

Totais, dado o fato de que as aquisições analisadas foram realizadas por firmas atuantes nestes 

grupos.  

Foi verificada uma alta interdependência entre os grupos G3 e G4, que potencializa a 

competição entre eles dada a semelhança das firmas componentes, o que sinaliza a existência 

de barreiras de mobilidade baixas entre estes grupos, condição contrária observada em G1 

que, por apresentar o maior índice de interdependência, está em posição separada dos demais 

grupos com tendência ao maior afastamento, neste caso, indicando o exercício de poder de 

mercado de G1. Desta forma, o grupo mais vulnerável a uma investida concorrencial de G3 é 

o G2 que, distanciado do G1, também pode ser alvo de aquisições por parte deste último se 

prevalecer o interesse em maior poder de mercado, mas que pode reagir por meio de F&A. 

A maior rivalidade ocorre nos grupos e não entre grupos muito embora, tanto entre 

grupos como nos grupos, tenha sido observada uma redução do nível de rivalidade. Foi ainda 

identificado que as diferenças persistentes entre grupos favorecem a elevação de barreiras de 

mobilidade, o que se traduz pelos indícios relacionados à comprovação da hipótese da 

Organização Industrial, o que permite inferir que, neste nível, prevalece o poder de mercado. 

As análises dos grupos sugerem uma revisão na determinação prévia destes grupos 

haja vista o comportamento muito semelhante dos grupos Seguidores II (G3) e Marginais 

(G4) que poderiam formar um só grupo.  

C) Nível das firmas: tanto as firmas adquirentes como adquiridas apresentaram um 

perfil de alto poder de monopólio, o que sugere que as aquisições das compradoras se 

voltaram para firmas que previamente já detinham algum poder de mercado, o que modifica a 

ideia de que as aquisições possam ter ocorrido para a obtenção de eficiência, muito embora 

possam ser consideradas as sinergias operacionais decorrentes das aquisições. Foi verificado 

que as adquirentes apresentaram elevação do Índice de Lerner, que mensura o poder de 

monopólio, após as aquisições o que permite concluir que as firmas buscavam poder de 

mercado.  

Em termos de eficiência, nem todas as adquirentes obtiveram ganhos pós-aquisição. 

Todavia, ressalte-se a maior eficiência média do Banco do Brasil, recolocado na posição de 

primeiro após a aquisição da Nossa Caixa. Não foi perfeitamente possível capturar os ganhos 
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de sinergia operacional em razão do restrito período de análise pós-operações o que, de 

imediato, já se configura como uma possibilidade futura de estudo. 

Desta forma, as hipóteses formuladas, e apresentadas no item 2.3, Desenvolvimento da 

Teoria, apresentaram o seguinte resultado, conforme Quadro 24: 

Hipótese Descrição  Resultado 

H1 A ocorrência da concentração eleva o desempenho global da indústria Aceita 

H2 No nível da firma, as adquirentes obtiveram elevação de poder de mercado Aceita 

H3 No nível da firma, as adquiridas ofereceram ganhos de eficiência às 

adquirentes 

Aceita 

H4 As operações de F&A na indústria estão positivamente relacionadas a 

obtenção de poder de mercado 

Aceita 

H5 Barreiras de entradas elevadas se configuram como barreiras de mobilidades 

entre grupos estratégicos 

Aceita 

H6 Os bancos buscam poder de mercado e eficiência com as F&A Aceita 

H7 Os bancos buscam poder de mercado ou eficiência com as F&A Rejeitada 

H8 Os bancos buscam eficiência com as F&A, que viabiliza o poder de mercado  Rejeitada 

H9 Os bancos buscam poder de mercado e obtêm eficiência Parcialmente 

aceita 

Quadro 24: Resultados das hipóteses formuladas para o estudo 

Fonte: a autora 

 

Para que a discussão acerca do tema seja fomentada são, a seguir, apresentadas 

algumas reflexões e considerações finais. 

Será o reconhecimento da interdependência das firmas o vetor de propulsão do 

movimento de F&A, como forma das firmas atenuarem o comportamento competitivo, 

ampliando a ação em colusão para gerar mais poder para os participantes do oligopólio? Ou as 

firmas, cientes de que é necessário buscarem outras vias, que não a financeira, para violarem 

os acordos colusivos usam as F&A para esta separação dos competidores? Uma coisa é certa: 

ao nível da indústria acaba acontecendo um mecanismo de auto-proteção que no caso do 

mercado em estudo fortalece as barreiras de entrada contudo, no nível individual onera as 

firmas justamente porque estas precisam desenvolver mecanismos mais eficientes de atuação 

para se destacarem dos competidores. 

As firmas buscam eficiência para serem competitivas junto às firmas mais próximas, 

mas precisam da proteção da ação conjunta das firmas para resguardarem o poder que, assim, 

não seria da firma individualmente, mas do setor como um todo. 

A interdependência e colusão entre os principais competidores ficam visíveis pela 

forma como as firmas utilizam as ferramentas de marketing, por exemplo. Discursos 

semelhantes, condutas de mercado similares, condições que afetam o julgamento de clientes 

quanto à verdadeira eficiência individual. Em que pese esta vertente não tenha sido aqui 

explorada, haja vista o objetivo do estudo, fica clara como um importante direcionamento 

para pesquisa futura, com base no seguinte questionamento: se as firmas precisam 
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desenvolver novos mecanismos a fim de reduzirem a interdependência, como os discursos são 

desenvolvidos ao longo do tempo para gerar um apelo de diferenciação que sensibilize atuais 

e potenciais clientes? 

Na última semana de outubro de 2010, antecipando em um mês a data prevista, o 

Banco Itaú anunciou o final do processo de integração com o Unibanco, defendendo em seu 

discurso a força e o poder que agora tem no mercado. Na mesma semana, o Santander 

também veiculou o término do processo de integração com o Banco Real. 

Pujança, força, abrangência parecem ser atualmente os vetores de movimentação das 

firmas no mercado bancário brasileiro, condição explicitamente abordada pelos maiores 

bancos em sua comunicação. Na última semana de novembro de 2010, o banco Santander, 

após receber a indicação para o Prêmio Caboré como melhor anunciante, veiculou um 

anúncio em que enaltecia sua conduta, estabelecendo as diferenças entre lutar por uma causa e 

fazer um “case” em um movimento de ataque direto ao Banco Itaú, conforme interpreta esta 

pesquisadora. Se o Santander não figura nas primeiras posições, dada a magnitude das firmas 

ocupantes destes lugares, conseguiu, com a aquisição do Banco Real, o argumento que mais 

tem mobilizado firmas no mundo todo: o conceito de sustentabilidade, de forma que são 

notórios os benefícios que tende a obter com isto. Comprou market share (uma vez que pelos 

resultados do estudo não apresentou até o momento pesquisado elevação de eficiência) mas, 

sobretudo, o fortalecimento da marca. 

Ainda em novembro, o mercado foi surpreendido com a notícia de incorreções nas 

publicações do balanço do Banco PanAmericano que exigiu de seu principal acionista o 

devido aporte de recursos lastreados, inclusive, em bens pessoais, para evitar a falência. Mais 

surpreendente foi o fato da Caixa Federal ter adquirido 49% de participação do banco ao final 

de 2009 e esta condição não ter sido identificada no processo de due diligence. 

Se é fato, como supõe esta pesquisadora, que o Governo Federal tende a atuar, 

considerando seu duplo papel de regulador e participante do sistema, é uma hipótese plausível 

pensar em uma incorporação do PanAmericano pela Caixa Federal em um tempo 

relativamente curto. Neste caso, mais para proteger o sistema do que propriamente para 

alavancar a posição de mercado da Caixa, haja vista o perfil de atuação do PanAmericano, 

contudo, favorecendo a elevação do banco estatal para as primeiras posições novamente, já 

que em 2005 a firma ocupava a segunda posição e caiu para o quinto lugar em 2008, 

recuperando-se para o quarto lugar, em 2009. 

Este trabalho buscou contribuir para o aprimoramento do conhecimento acerca do 

setor sob análise mas, mais do que isto, fomentar a discussão acerca da avaliação conjunta de 
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poder e eficiência, como complementares, vindo ao encontro do que já propuseram outros 

autores, neste caso, com um aporte empírico mais abrangente para tal defesa. O trabalho 

buscou um enfoque diferenciado quando apresentou simultaneamente três níveis de análise 

(indústria, grupo estratégico e firma), em avaliações longitudinais e cross-sectionals. 

Não foi a pretensão deste trabalho propor um conjunto de respostas, mas gerar 

conjecturas e indícios sobre o que poderia direcionar a elaboração de análises e argumentos, 

para verificações empíricas posteriores, não exclusivamente para tratar sobre o setor aqui 

apresentado, mas para o entendimento de contextos industriais diversos.  

Contudo, existem limitações, algumas das quais podem configurar-se como novas vias 

de pesquisa, que podem ser colocadas. 

Este estudo não abordou diferenças de atuações locais e nem com base em segmentos 

de clientes logo, também se apresenta como outra possibilidade de pesquisa sobre a indústria. 

Uma outra impossibilidade também se apresentou: a da obtenção de dados consistentes sobre 

os valores de tarifas, informação esta que teria grande utilidade na avaliação dos reflexos 

destes movimentos, haja vista o que a literatura aborda acerca da manipulação de preços em 

estruturas oligopolizadas e em que as firmas atuam em colusão. As medidas mais próximas 

foram as contas de Receita de Prestação de Serviços e de Receita da Intermediação 

Financeira, mesmo porque os balaços analisados só apresentaram Receitas de Tarifas para os 

anos de 2008 e 2009, impossibilitando a avaliação longitudinal pretendida. 

Outra limitação representativa se relacionou à indisponibilidade dos dados anualizados 

de 2010, em vista do prazo de realização deste trabalho, o que exigiu modificações em 

modelos propostos, condição esta que pode ser sanada, tão logo sejam publicados os balanços 

ao final do primeiro trimestre de 2011. 

Como o objetivo foi, principalmente, analisar os três níveis (indústria, grupos 

estratégicos e firma) uma sugestão seria a definição de métricas que possam ser utilizadas 

simultaneamente em todos os níveis com a finalidade de avaliar as variáveis poder de 

mercado e eficiência, muito embora durante a execução deste trabalho tenha sido identificado 

que modelos como o de Zúñiga-Vicente et al (2004) e Yu e Luu (2003) poderiam se prestar 

para tal fim, com as devidas adaptações. Outra possibilidade é o uso da Modelagem com 

Equações Estruturais que poderia capturar o efeito simultâneo do poder e da eficiência. 

Outro ponto, corroborando com os autores é o uso de uma abordagem aproximativa 

entre a Organização Industrial, a Visão Baseada em Recursos e outras áreas do conhecimento 

porque cada uma, de sua forma, se presta a explicar o desempenho de firmas, grupos e 

indústria e a estimativa conjunta permite um maior número de interpretações, o que oferece o 
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potencial de capturar mais completamente os efeitos, no caso, das F&A. Neste sentido avaliar, 

também com o uso de abordagens qualitativas, como se processa a integração de diferentes 

correntes de pensamento aplicadas ao fenômeno em diferentes indústrias. 

Existe uma dificuldade real a ser transposta pelo meio acadêmico que é a limitação 

oferecida pelo uso específico de métricas financeiras para avaliação de conceitos complexos e 

não financeiros, o que torna evidente a quase que impossibilidade do desenvolvimento de 

estudos multidisciplinares e a limitação que estas métricas oferecem na interpretação das 

análises. Esta situação é principalmente acentuada pela falta de dados relacionados a outras 

áreas que não a financeira.  É fato que a própria área financeira reconhece a dificuldade para 

capturar o valor de ativos intangíveis, de modo que se torna inviável saber, exatamente, o que 

uma firma adquirente obtém como ganho quando ingressa em um processo de F&A, neste 

caso retornando o enfoque para o que pode ser medido. 

Este trabalho não discutiu as restrições e normas legais de atuação do Sistema 

Financeiro Nacional, haja vista o fato de que estas exigências, embora afetem diferentemente 

cada banco, são comuns a todos e o escopo deste estudo não tratou da avaliação dos bancos de 

forma individualizada, exceto pelo já exposto. 

Retoma-se aqui a defesa com a qual este trabalho foi iniciado, colocada por Rumelt, 

Schendel e Teece (1991), quando tratam da vinculação direta da estratégia com a economia, 

vinculação que esta tese tratou de abordar. 

A expectativa é que este trabalho contribua para a discussão não só das razões para a 

adoção das F&A, mas para entendimento das intenções das firmas nos mercados, que atuam 

em um processo dinâmico formado por ações e respostas, para obterem melhores posições em 

termos competitivos. Também não se pode menosprezar a relevância da formação de um 

quadro de análise que possa atender a fins estratégicos, mas fortemente fundamentado no 

entendimento das estruturas, mecanismos de mercado e comportamentos competitivos.  
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APÊNDICE A – O Sistema Financeiro Naciona 

 
 

 

 

Fonte: com base em Assaf Neto, 2003 
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APÊNDICE B – Operações de F&A realizadas no Brasil entre Jul 1995 e Jul 2009 
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APÊNDICE C - Distribuição dos bancos por número de agências total e por Estados – 

2007 a 2009 

 

 

Total de Agências por Estado

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

Total agên. banc.31/12/2009 Total Agên.31/12/2008 Total Agên.31/12/2007

 
Fonte: UNICAD – BACEN, 2010
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APÊNDICE D– Grupos estrangeiros no Sistema Financeiro Nacional 
Instituição País de Origem

1 ABC Uruguai
2 Azteca México
3 Banif Portugal
4 Barclays Reino Unido
5 BGN França
6 BNP Paribas França
7 BOC China
8 BPN Portugal
9 Brascan EUA/Cayman
10 Caixa Geral Portugal
11 Calyon França
12 Cargill EUA
13 CSF Países Baixos
14 Citibank EUA
15 CNH Capital Países Baixos
16 Commercial Investment Trust EUA
17 Credit Suisse Suiça
18 Deutsche Alemanha
19 Dresdner Alemanha
20 Fidis Itália
21 Ford EUA
22 GE Capital EUA
23 GM EUA
24 Goldman Sachs EUA
25 Honda Japão
26 HSBC Reino Unido
27 IBM Bermudas
28 John Deere EUA
29 JP Morgan EUA
30 KDB Coréia do Sul
31 Lemon Bermudas
32 Mercedes-Benz Alemanha
33 Morgan Stanley EUA
34 Natixis França

35 NBC Uruguai

36 PSA Finance França

37 Rabobank
1/

Países Baixos

38 Santander
2/

Países Baixos

39 Scania Suécia
40 Société Générale

3/
França

41 Sumitomo Mitsui Japão
42 Tokyo Mitsubishi Japão
43 Toyota Japão
44 Volkswagen Alemanha
45 Volvo Suécia
46 WestLB Alemanha
47 Yamaha Motor Japão
48 ING Países Baixos
49 Nación Argentina Argentina
50 Província de Buenos Aires Argentina
51 República Oriental Uruguay Uruguai
52 KEB Coréia do Sul
53 BBVA Espanha
54 BES Portugal
55 Merril Lynch EUA
56 Standard Luxemburgo  

Fonte: BACEN, 2010 
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APÊNDICE E – Elementos componentes dos cálculos das variáveis  

Modelo Fórmulas Dados utilizados 

Nível da indústria 
Araújo, 

Jorge Neto 

e Ponce 

(2005) 

Razão da concentração bancária 
k

i

ik SCR
1

 

Índice de Herfindhal-Hirschman 
n

i

iSHHI
1

2  

Índice Hall-Tideman 

n

i iiS
HTI

1
12

1  

Índice de entropia de Theil 

i

n

i

i
S

S
n

T
1

ln
)ln(

1

1

 

Depósitos totais, ativos totais, 

operações de crédito e arrendamento 

mercantil e número de agências 

 

 

Araújo, 

Jorge Neto 

e Ponce 

(2005) 

Comportamento competitivo (estatística H) 

iii uZHwH )(ln)(lnln  

Teste de restrição de igualdades 

 (monopólio) 

)ln(lnlnln 2 DAFDODHDAFRT  

uZDAFODH ln)ln(ln3 (competição 

perfeita)  

AGN = razão entre o número de agências sobre o total de 

agências do sistema, variável que avalia a dispersão 

geográfica do banco, está relacionada ao aspecto do too 

big to fail, ao tamanho do banco 

CRD = razão das operações de crédito acrescidas de 

arrendamento mercantil sobre os depósitos acrescidos de 

obrigações por empréstimos e repasses, para avaliar o 

risco da intermediação financeira 

DAF = razão entre as despesas administrativas sobre o 

número de funcionários, é o custo unitário das despesas 

administrativas  

DOD = razão entre despesas operacionais menos 

despesas administrativas sobre o circulante e exigível em 

longo prazo, é o preço unitário dos recursos captados 

H = refere-se a uma proxy do grau de competição na 

indústria que é quantificada por intermédio da estatística 

H de Panzar & Rosse, calculada para o mercado bancário 

brasileiro para cada ano da amostra 

OD = razão entre as despesas não operacionais sobre o 

total de ativos deduzidos das contas de compensação, 

refere-se ao preço unitário das despesas não operacionais 

RT = razão da receita total, que corresponde à soma da 

receita operacional e da receita não operacional, sobre o 

total geral do ativo deduzido o valor das contas de 

compensação, quantifica a receita unitária 

TAF = valor dos depósitos acrescidos das operações 

compromissadas e das obrigações por empréstimos e 

repasses, quantifica a escala da economia na geração de 

receita  

TD = valor dos depósitos totais, é uma proxy para a 

demanda. 

Contas utilizadas: 

Número de agências, operações de 

crédito e arrendamento mercantil, 

depósitos totais, obrigações por 

empréstimos e repasses, despesas 

administrativas (obtidas pela soma 

das despesas de pessoal e outras 

despesas), número de funcionários, 

despesas operacionais (obtidas pela 

soma das despesas de captação, 

despesas de empréstimos e repasses, 

despesas de arrendamento mercantil, 

despesas operacionais de câmbio e 

outras despesas operacionais), passivo 

circulante (depósitos; obrigações, 

empréstimos e repasses; outras 

obrigações e exercícios futuros; 

exigível; despesas não operacionais 

(resultado não operacional); ativos 

totais, exceto contas de compensação 

(ativos totais com dedução de títulos e 

valores mobiliários); operações 

compromissadas (recursos de aceites 

e emissão de títulos, relações 

interfinanceiras, relações 

interdependentes); receita total 

(receitas da prestação de serviços, 

outras receitas operacionais, receita da 

intermediação financeira de operações 

de crédito, de arrendamento 

mercantil, com títulos e valores 

mobiliários, com instrumentos 

financeiros e derivativos, com 

operações de câmbio, com aplicações 

compulsórias e com venda e 

transferência de ativos financeiros); 

depósitos totais acrescidos de 

operações compromissadas e 

obrigações por empréstimos e 

repasses 
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Koshiyama 

e Martins 

(2007) 
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Receita da Intermediação Financeira 

(obtida pela soma das Receitas: de 

Operação de Crédito e Arrendamento 

Mercantil, de Operações com Títulos 

e Valores Mobiliários, de Operações 

com Instrumentos Financeiros a 

Derivativos, de Operações de 

Câmbio, de Aplicações Compulsórias 

e de Venda ou Transferência de 

Ativos Financeiros); número de 

firmas; número de firmas ingressantes 

no mercado; número de firmas que 

deixaram o mercado 

Yu e Luu 

(2003) 

Ganhos de escala 

 

Despesas de captação, depósitos 

totais, empréstimos, despesas de 

pessoal, número de empregados, 

número de agências, ativo permanente 

(como métrica para valor presente dos 

ativos fixos); despesas administrativas 

obtidas pela soma das despesas de 

pessoal e outras despesas) 

 Poder de mercado e eficiência 

RSA = f1(CONC, MS, Eficiência relativa em custo, 

SEES, CRD, dummy) + ε  

CONC = f2(Eficiência relativa em custo, SEES, CRD) + 

ε   

MS = f3(Eficiência relativa em custo, SEES, CRD) + ε

  

Retorno sobre o ativo (razão do Lucro 

Líquido pelo Ativo Total); 

participação da firma no índice 

Herfindhal de concentração; total de 

depósitos, custos totais; resultado de 

ETE; depósitos totais  

Nível dos Grupos Estratégicos 
Amel e 

Rhoades 

(1988) 

 Ativo total, operação de crédito e 

arrendamento mercantil, permanente, 

total de depósitos, patrimônio líquido, 

lucro líquido, resultado bruto, receita 

da prestação de serviços, número de 

funcionários e número de agências 

Cool e 

Dierickx 

(1993) 
         

 

Resultado bruto, ativos totais 

Zúñiga-

Vicente et 

al (2004) 

 Estratégicos: 

V1: Operações de crédito e 

arrendamento mercantil, aplicações 

interfinanceiras 

V2: outros créditos (como métrica 

para créditos securitizados), 

aplicações interfinanceiras 

V3: depósitos em poupança, depósitos 

da intermediação financeira; depósitos 

a prazo; operações de crédito e 

arrendamento mercantil; 

V4: depósitos à vista, operações de 

crédito e arrendamento mercantil; 

V5: outros depósitos, operações de 

crédito e arrendamento mercantil; 

V6: obrigações por empréstimos e 

repasses,  

Desempenho: Ativos totais, resultado 

bruto (lucro operacional); patrimônio 
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líquido; número de agências; total de 

depósitos 

Nível das firmas 
Pindyck e 

Rubinfeld 

(2006) P

CMgP
L

)(
 

Receita da prestação de serviços, 

Operações de Crédito e Custos Totais 

(calculado conforme Yu e Luu, 2003)  

Neves et al 

(2007) 

Despesas Operacionais/Receita Líquida Operacional Despesas com pessoal, Outras 

Despesas Administrativas, Despesas 

Tributárias; margem Financeira Bruta, 

Receita da Prestação de Serviços, 

Outras Receitas/Despesas 

Operacionais 

Camargos 

e Barbosa 

(2009) erviçosestaçãodeSceitada

tosultadoBru
emM

PrRe

Re
arg  

 

DesempOperacional = 

ResultadoBruto + OutrasReceitasOperacionais  

DespesascomPessoal+OutrasDespesas+Despes

asTributárias 

 

GeraçãoBrutadeCaixa =  

 

DesempenhoOperacional 

AtivoTotal 
 

t

tt

RPS

RPSRPS
oCresciment 1

 )39(  

Margem: Resultado bruto e Receita da 

Prestação de Serviços; Desempenho 

Operacional: Resultado Bruto, Outras 

Receitas Operacionais, Despesas com 

Pessoal, Outras Despesas e Despesas 

Tributárias; Geração Bruta de Caixa: 

Desempenho Operacional e Ativo 

Total; Crescimento: Receita da 

Prestação de Serviços 
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APÊNDICE F – Bancos analisados 
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

BANCO                                              BANCO BANCO BANCO BANCO GE CAPITAL                                            GE CAPITAL                                            GE CAPITAL                                            GE CAPITAL                                            GE CAPITAL                                            

ABC-BRASIL                                            ABC-BRASIL                                            ABC-BRASIL                                            ABC-BRASIL                                            ABC-BRASIL                                            GENERAL MOTORS                                        

ABN AMRO                                              ABN AMRO                                              ABN AMRO                                              GERAÇÃO FUTURO                                        GERAÇÃO FUTURO                                        

ALFA                                                  ALFA                                                  ALFA                                                  ALFA                                                  ALFA                                                  GERDAU                                                GERDAU                                                GERDAU                                                GERDAU                                                GERDAU                                                

AMEX                                                  GOLDMAN SACHS                                         GOLDMAN SACHS                                         GOLDMAN SACHS                                         GOLDMAN SACHS                                         GOLDMAN SACHS                                         

ARBI                                                  ARBI                                                  ARBI                                                  ARBI                                                  ARBI                                                  GUANABARA                                             GUANABARA                                             GUANABARA                                             GUANABARA                                             GUANABARA                                             

AZTECA                                                AZTECA                                                HONDA                                                 HONDA                                                 HONDA                                                 HONDA                                                 HONDA                                                 

BANCAP                                                BANCAP                                                BANCAP                                                BANCAP                                                BANCAP                                                HSBC                                                  HSBC                                                  HSBC                                                  HSBC                                                  HSBC                                                  

BANCNACION                                            BANCNACION                                            BANCNACION                                            BANCNACION                                            BANCNACION                                            IBIBANK                                               IBIBANK                                               IBIBANK                                               IBIBANK                                               

BANCO GMAC                                            BANCO GMAC                                            BANCO GMAC                                            BANCO GMAC                                            IBM                                                   IBM                                                   IBM                                                   IBM                                                   IBM                                                   

BANCO TOPÁZIO                                         INDUSCRED                                             INDUSCRED                                             INDUSCRED                                             INDUSCRED                                             INDUSCRED                                             

BANCOOB                                               BANCOOB                                               BANCOOB                                               BANCOOB                                               BANCOOB                                               INDUSTRIAL DO BRASIL                                  INDUSTRIAL DO BRASIL                                  INDUSTRIAL DO BRASIL                                  INDUSTRIAL DO BRASIL                                  INDUSTRIAL DO BRASIL                                  

BANDES                                                BANDES                                                INDUSVAL                                              INDUSVAL                                              INDUSVAL                                              INDUSVAL                                              INDUSVAL                                              

BANESE                                                BANESE                                                BANESE                                                BANESE                                                BANESE                                                ING                                                   ING                                                   ING                                                   ING                                                   ING                                                   

BANESTES                                              BANESTES                                              BANESTES                                              BANESTES                                              BANESTES                                              INTERCAP                                              INTERCAP                                              INTERCAP                                              INTERCAP                                              INTERCAP                                              

BANIF                                                 BANIF                                                 BANIF                                                 BANIF                                                 BANIF                                                 INTERMEDIUM                                           INTERMEDIUM                                           

BANKBOSTON                                            ITAU                                                  ITAU                                                  ITAU                                                  ITAU                                                  ITAU                                                  

BANPARA                                               BANPARA                                               BANPARA                                               BANPARA                                               BANPARA                                               J.MALUCELLI                                           J.MALUCELLI                                           J.MALUCELLI                                           

BANRISUL                                              BANRISUL                                              BANRISUL                                              BANRISUL                                              BANRISUL                                              JBS BANCO                                             JBS BANCO                                             

BANSICREDI                                            BANSICREDI                                            BANSICREDI                                            BANSICREDI                                            BANSICREDI                                            JOHN DEERE                                            JOHN DEERE                                            JOHN DEERE                                            

BARCLAYS                                              BARCLAYS                                              BARCLAYS                                              BARCLAYS                                              BARCLAYS                                              JP MORGAN CHASE                                       JP MORGAN CHASE                                       JP MORGAN CHASE                                       JP MORGAN CHASE                                       JP MORGAN CHASE                                       

BASA                                                  BASA                                                  BASA                                                  BASA                                                  BASA                                                  KDB BRASIL                                            KDB BRASIL                                            KDB BRASIL                                            KDB BRASIL                                            

BASEMSA                                               BASEMSA                                               BASEMSA                                               BASEMSA                                               KEB                                                   KEB                                                   KEB                                                   KEB                                                   KEB                                                   

BB                                                    BB                                                    BB                                                    BB                                                    BB                                                    LA PROVINCIA                                          LA PROVINCIA                                          LA PROVINCIA                                          LA PROVINCIA                                          LA PROVINCIA                                          

BBM                                                   BBM                                                   BBM                                                   BBM                                                   BBM                                                   LA REPUBLICA                                          LA REPUBLICA                                          LA REPUBLICA                                          LA REPUBLICA                                          LA REPUBLICA                                          

BBVA BR                                               BBVA BR                                               LAGE LANDEN                                           LAGE LANDEN                                           LAGE LANDEN                                           LAGE LANDEN                                           LAGE LANDEN                                           

BCGB                                                  LEMON BANK                                            LEMON BANK                                            LEMON BANK                                            LEMON                                                 LEMON                                                 

BCO CIT BRASIL                                        BCO CIT BRASIL                                        BCO CIT BRASIL                                        LUSO BRASILEIRO                                       LUSO BRASILEIRO                                       LUSO BRASILEIRO                                       LUSO BRASILEIRO                                       LUSO BRASILEIRO                                       

BCO JOHN DEERE                                        BCO JOHN DEERE                                        MATONE                                                MATONE                                                MATONE                                                MATONE                                                MATONE                                                

BCOMURUGUAI                                           BCOMURUGUAI                                           BCOMURUGUAI                                           BCOMURUGUAI                                           BCOMURUGUAI                                           MÁXIMA                                                MÁXIMA                                                MÁXIMA                                                MÁXIMA                                                MÁXIMA                                                

BDMG                                                  BDMG                                                  BDMG                                                  BDMG                                                  BDMG                                                  MAXINVEST                                             MAXINVEST                                             MAXINVEST                                             MAXINVEST                                             MAXINVEST                                             

BEC                                                   MERCANTIL DO BRASIL                                   MERCANTIL DO BRASIL                                   MERCANTIL DO BRASIL                                   MERCANTIL DO BRASIL                                   MERCANTIL DO BRASIL                                   

BEPI                                                  BEPI                                                  BEPI                                                  BEPI                                                  MERCEDES-BENZ                                         MERCEDES-BENZ                                         

BES                                                   BES                                                   BES                                                   BES                                                   BES                                                   MERRILL LYNCH                                         MERRILL LYNCH                                         MERRILL LYNCH                                         MERRILL LYNCH                                         MERRILL LYNCH                                         

BESC                                                  BESC                                                  BESC                                                  MODAL                                                 MODAL                                                 MODAL                                                 MODAL                                                 MODAL                                                 

BGN                                                   BGN                                                   BGN                                                   BGN                                                   MONEO                                                 MONEO                                                 MONEO                                                 MONEO                                                 MONEO                                                 

BIC                                                   BIC                                                   BIC                                                   BIC                                                   BIC                                                   MORADA                                                MORADA                                                MORADA                                                MORADA                                                MORADA                                                

BMC                                                   BMC                                                   MORGAN STANLEY                                        MORGAN STANLEY                                        MORGAN STANLEY                                        MORGAN STANLEY                                        MORGAN STANLEY                                        

BMG                                                   BMG                                                   BMG                                                   BMG                                                   BMG                                                   NATIXIS                                               NATIXIS                                               

BNB                                                   BNB                                                   BNB                                                   BNB                                                   BNB                                                   NOSSA CAIXA                                           NOSSA CAIXA                                           NOSSA CAIXA                                           NOSSA CAIXA                                           

BNP PARIBAS                                           BNP PARIBAS                                           BNP PARIBAS                                           BNP PARIBAS                                           BNP PARIBAS                                           OPPORTUNITY                                           OPPORTUNITY                                           OPPORTUNITY                                           OPPORTUNITY                                           OPPORTUNITY                                           

BOC                                                   OURINVEST                                             OURINVEST                                             OURINVEST                                             OURINVEST                                             OURINVEST                                             

BONSUCESSO                                            BONSUCESSO                                            BONSUCESSO                                            BONSUCESSO                                            BONSUCESSO                                            PACTUAL                                               

BOSTON N.A.                                           BOSTON N.A.                                           PANAMERICANO                                          

BPN BRASIL                                            BPN BRASIL                                            BPN BRASIL                                            BPN BRASIL                                            BPN BRASIL                                            PARANA                                                PARANA                                                

BRADESCO                                              BRADESCO                                              BRADESCO                                              BRADESCO                                              BRADESCO                                              PECUNIA                                               PECUNIA                                               

BRASCAN                                               BRASCAN                                               BRASCAN                                               BRASCAN                                               BRASCAN                                               PINE                                                  PINE                                                  PINE                                                  PINE                                                  PINE                                                  

BRB                                                   BRB                                                   BRB                                                   BRB                                                   BRB                                                   PORTO REAL                                            PORTO REAL                                            PORTO REAL                                            PORTO REAL                                            PORTO REAL                                            

BRDE                                                  BRDE                                                  BRDE                                                  BRDE                                                  BRDE                                                  PORTO SEGURO                                          PORTO SEGURO                                          PORTO SEGURO                                          PORTO SEGURO                                          PORTO SEGURO                                          

BRJ                                                   BRJ                                                   BRJ                                                   BRJ                                                   BRJ                                                   POTTENCIAL                                            POTTENCIAL                                            POTTENCIAL                                            POTTENCIAL                                            POTTENCIAL                                            

BTG PACTUAL                                           PROSPER                                               PROSPER                                               PROSPER                                               PROSPER                                               PROSPER                                               

BTMUB                                                 BTMUB                                                 BTMUB                                                 BTMUB                                                 PSA FINANCE                                           PSA FINANCE                                           PSA FINANCE                                           PSA FINANCE                                           PSA FINANCE                                           

BVA                                                   BVA                                                   BVA                                                   BVA                                                   BVA                                                   RABOBANK                                              RABOBANK                                              RABOBANK                                              RABOBANK                                              RABOBANK                                              

BYM                                                   BYM                                                   RENDIMENTO                                            RENDIMENTO                                            RENDIMENTO                                            RENDIMENTO                                            RENDIMENTO                                            

CACIQUE                                               CACIQUE                                               CACIQUE                                               RENNER                                                RENNER                                                RENNER                                                RENNER                                                RENNER                                                

CARGILL                                               CARGILL                                               CARGILL                                               CARGILL                                               CARGILL                                               RIBEIRAO PRETO                                        RIBEIRAO PRETO                                        RIBEIRAO PRETO                                        RIBEIRAO PRETO                                        RIBEIRAO PRETO                                        

CARREFOUR                                             CARREFOUR                                             RODOBENS                                              RODOBENS                                              RODOBENS                                              RODOBENS                                              RODOBENS                                              

CEDULA                                                CEDULA                                                CEDULA                                                CEDULA                                                CEDULA                                                RURAL                                                 RURAL                                                 RURAL                                                 RURAL                                                 RURAL                                                 

CEF                                                   CEF                                                   CEF                                                   CEF                                                   CEF                                                   SAFRA                                                 SAFRA                                                 SAFRA                                                 SAFRA                                                 SAFRA                                                 

CITIBANK                                              CITIBANK                                              CITIBANK                                              CITIBANK                                              CITIBANK                                              SANTANDER BANESPA                                     SANTANDER BANESPA                                     SANTANDER                                             SANTANDER                                             SANTANDER                                             

CLASSICO                                              CLASSICO                                              CLASSICO                                              CLASSICO                                              CLASSICO                                              SCHAHIN                                               SCHAHIN                                               SCHAHIN                                               SCHAHIN                                               SCHAHIN                                               

CNH CAPITAL                                           CNH CAPITAL                                           CNH CAPITAL                                           CNH CAPITAL                                           CNH CAPITAL                                           SMBC                                                  SMBC                                                  SMBC                                                  SMBC                                                  SMBC                                                  

CONCÓRDIA                                             CONCÓRDIA                                             SOCIETE GENERALE                                      SOCIETE GENERALE                                      SOCIETE GENERALE                                      SOCIETE GENERALE                                      SOCIETE GENERALE                                      

CR2                                                   CR2                                                   CR2                                                   CR2                                                   CR2                                                   SOCOPA                                                SOCOPA                                                SOCOPA                                                SOCOPA                                                SOCOPA                                                

CREDIBEL                                              CREDIBEL                                              CREDIBEL                                              CREDIBEL                                              CREDIBEL                                              SOFISA                                                SOFISA                                                SOFISA                                                SOFISA                                                SOFISA                                                

CREDIT AGRICOLE                                       CREDIT AGRICOLE                                       CREDIT AGRICOLE                                       SS                                                    SS                                                    SS                                                    SS                                                    

CREDIT LYONNAIS                                       CREDIT LYONNAIS                                       STANDARD BI                                           STANDARD BI                                           STANDARD BI                                           STANDARD BI                                           STANDARD BI                                           

CREDIT SUISSE                                         CREDIT SUISSE                                         CREDIT SUISSE                                         CREDIT SUISSE                                         CREDIT SUISSE                                         TENDENCIA                                             TENDENCIA                                             TENDENCIA                                             TENDENCIA                                             TENDENCIA                                             

CRUZEIRO DO SUL                                       CRUZEIRO DO SUL                                       CRUZEIRO DO SUL                                       CRUZEIRO DO SUL                                       CRUZEIRO DO SUL                                       TOKYOMITSUBISHI                                       

CSF                                                   TOYOTA                                                TOYOTA                                                TOYOTA                                                TOYOTA                                                TOYOTA                                                

DAIMLERCHRYSLER                                       DAIMLERCHRYSLER                                       DAIMLERCHRYSLER                                       TRIANGULO                                             TRIANGULO                                             TRIANGULO                                             TRIANGULO                                             TRIANGULO                                             

DAYCOVAL                                              DAYCOVAL                                              DAYCOVAL                                              DAYCOVAL                                              DAYCOVAL                                              TRICURY                                               TRICURY                                               TRICURY                                               TRICURY                                               TRICURY                                               

DBB BM                                                DBB BM                                                UBS PACTUAL                                           UBS PACTUAL                                           UBS PACTUAL                                           

DEUTSCHE                                              DEUTSCHE                                              DEUTSCHE                                              DEUTSCHE                                              DEUTSCHE                                              UBS WARBURG                                           UBS WARBURG                                            
Fonte: BACEN, 2010 

 



 263 

APÊNDICE G – Posição dos dez maiores bancos de 2005 a 2009 em Depósitos, Ativos 

Totais, Operações de Crédito e Número de Agências 

Posição dos dez maiores bancos em Depósitos

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

BB                                                    21,26% 21,43% 21,34% 22,16% 26,49%

CEF                                                   16,51% 16,38% 16,07% 13,53% 14,17%

ITAU                                                  7,98% 8,40% 9,36% 18,20% 15,54%

BRADESCO                                              11,65% 11,33% 11,42% 13,62% 13,60%

ABN AMRO                                              7,01% 7,44% 6,07%

SANT BANESPA                                     4,63% 4,31% 4,44% 10,19% 8,90%

HSBC                                                  4,49% 5,09% 5,03% 5,34% 5,17%

NOSSA CAIXA                                           3,81% 3,72% 3,67% 3,04%

VOTORANTIM                                            3,15% 2,65% 1,72% 1,55% 1,92%

UNIBANCO                                              5,67% 4,91% 5,42%

BANRISUL                                              1,18% 1,30%

SAFRA                                                 1,20% 1,08%

CITIBANK                                              0,99%

2005 2006 2007 2008 2009

 

Posição dos dez maiores bancos em Ativos Totais

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

BB                                                    17,29% 16,78% 15,56% 17,16% 21,97%

CEF                                                   12,90% 11,86% 10,86% 10,01% 10,85%

ITAU                                                  9,98% 11,61% 12,56% 21,35% 18,59%

BRADESCO                                              11,33% 12,08% 12,37% 13,44% 14,11%

ABN AMRO                                              5,10% 6,75% 6,90%

SANT BANESPA                                     5,81% 5,78% 5,06% 11,66% 10,61%

HSBC                                                  3,25% 3,30% 3,08% 3,79% 3,18%

NOSSA CAIXA                                           1,84%

VOTORANTIM                                            3,15% 3,21% 2,89% 2,47% 2,76%

UNIBANCO                                              5,78% 5,54% 6,43%

BANRISUL                                              0,93%

SAFRA                                                 3,51% 3,50% 2,93% 2,25% 2,26%

CITIBANK                                              1,37% 1,30%

2005 2006 2007 2008 2009
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Posição dos dez maiores bancos em Operações de Crédito

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

BB                                                    18,98% 20,30% 19,43% 21,00% 24,91%

CEF                                                   7,65% 7,59% 7,30% 8,24% 11,07%

ITAU                                                  9,59% 10,08% 10,20% 17,84% 15,93%

BRADESCO                                              15,01% 14,29% 15,14% 14,42% 13,51%

ABN AMRO                                              7,52% 7,62% 7,64%

SANT BANESPA                                     5,19% 5,67% 5,14% 11,97% 10,45%

HSBC                                                  3,67% 3,59% 3,51% 3,38% 2,87%

NOSSA CAIXA                                           1,31%

VOTORANTIM                                            2,44% 2,73% 3,42%

UNIBANCO                                              7,09% 6,55% 6,56%

BANRISUL                                              1,12% 1,14%

SAFRA                                                 3,39% 3,43% 2,90% 1,68% 1,83%

VOLKSWAGEN                                            1,07%

2005 2006 2007 2008 2009

 

Posição dos dez maiores bancos em Número de Agências

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

BB                                                    22,18% 21,81% 21,93% 22,89% 24,66%

CEF                                                   12,84% 13,08% 11,03% 10,79% 10,38%

ITAU                                                  12,81% 13,65% 13,93% 19,38% 22,69%

BRADESCO                                              16,19% 16,26% 17,04% 17,57% 17,24%

ABN AMRO                                              6,12% 5,90% 6,13%

SANT BANESPA                                     5,72% 5,72% 5,82% 11,88% 11,43%

HSBC                                                  5,16% 5,04% 5,01% 4,85% 4,46%

NOSSA CAIXA                                           2,80% 2,90% 3,01% 2,94%

UNIBANCO                                              5,07% 5,03%

BANRISUL                                              2,22% 2,24% 2,25% 2,23% 2,16%

BNB                                                   0,95% 0,92%

MERC BRASIL                                   0,78% 0,74%

BANESTES                                              0,65%

2005 2006 2007 2008 2009

 
Fonte: a autora, com base em dados do Banco Central do Brasil, 2010
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APÊNDICE H – Testes para monopólio e competição 

 

Teste para monopólio 

 

2005 

 

Model Summ ary

,915a ,836 ,834 ,39588187

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

 

ANOVAb

57,716 1 57,716 368,269 ,000a

11,284 72 ,157

69,000 73

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

Dependent Variable: Standardized Residualb. 

 

Coefficientsa

,104 ,046 2,250 ,028

,942 ,049 ,915 19,190 ,000

(Constant)

Standardized Residual

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Standardized Residuala. 

 
 

 

2006 

 

Model Summ ary

,982a ,965 ,965 ,18191598

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

 

ANOVAb

59,849 1 59,849 1808,484 ,000a

2,151 65 ,033

62,000 66

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

Dependent Variable: Standardized Residualb. 
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Coefficientsa

,271 ,023 11,729 ,000

1,290 ,030 ,982 42,526 ,000

(Constant)

Standardized Residual

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Standardized Residuala. 

 
 

2007 
 

Model Summ ary

,852a ,726 ,722 ,51109580

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

 

ANOVAb

45,021 1 45,021 172,349 ,000a

16,979 65 ,261

62,000 66

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

Dependent Variable: Standardized Residualb. 

 

Coefficientsa

,297 ,066 4,476 ,000

1,077 ,082 ,852 13,128 ,000

(Constant)

Standardized Residual

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Standardized Residuala. 
 

 

 

2008 

 
 

Model Summ ary

,968a ,938 ,937 ,24418139

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Standardized Residuala. 
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ANOVAb

69,409 1 69,409 1164,099 ,000a

4,591 77 ,060

74,000 78

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

Dependent Variable: Standardized Residualb. 

 

Coefficientsa

,066 ,028 2,407 ,018

,985 ,029 ,968 34,119 ,000

(Constant)

Standardized Residual

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Standardized Residuala. 
 

 

2009 

 

Model Summ ary

,948a ,900 ,898 ,30995154

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

 

ANOVAb

59,371 1 59,371 617,999 ,000a

6,629 69 ,096

66,000 70

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Standardized Res iduala. 

Dependent Variable: Standardized Residualb. 

 

Coefficientsa

,126 ,037 3,390 ,001

1,060 ,043 ,948 24,860 ,000

(Constant)

Standardized Residual

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Standardized Residuala. 
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APÊNDICE I - Modelo de regressão para estatística H – método backward com dummie 

Basiléia 

 

2005 

Model Summ aryg

,523a ,273 ,184 **********

,523b ,273 ,196 **********

,522c ,272 ,207 **********

,511d ,262 ,207 **********

,504e ,254 ,211 **********

,493f ,243 ,211 ********** 2,250

Model

1

2

3

4

5

6

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 5BAS, 5lnOD, 5lnCRD, 5lnDAF, 5lnDOD, 5lnTAF,

5lnAGN, 5lnTD

a. 

Predictors: (Constant), 5BAS, 5lnOD, 5lnDAF, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGN,

5lnTD

b. 

Predictors: (Constant), 5BAS, 5lnOD, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGN, 5lnTDc. 

Predictors: (Constant), 5lnOD, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGN, 5lnTDd. 

Predictors: (Constant), 5lnOD, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGNe. 

Predictors: (Constant), 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGNf. 

Dependent Variable: 5lnRTg. 

 

ANOVAg

6,266 8 ,783 3,057 ,006a

16,656 65 ,256

22,921 73

6,262 7 ,895 3,544 ,003b

16,659 66 ,252

22,921 73

6,240 6 1,040 4,177 ,001c

16,682 67 ,249

22,921 73

5,994 5 1,199 4,816 ,001d

16,927 68 ,249

22,921 73

5,817 4 1,454 5,867 ,000e

17,104 69 ,248

22,921 73

5,580 3 1,860 7,508 ,000f

17,341 70 ,248

22,921 73

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

4

5

6

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 5BAS, 5lnOD, 5lnCRD, 5lnDAF, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGN,

5lnTD

a. 

Predictors: (Constant), 5BAS, 5lnOD, 5lnDAF, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGN, 5lnTDb. 

Predictors: (Constant), 5BAS, 5lnOD, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGN, 5lnTDc. 

Predictors: (Constant), 5lnOD, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGN, 5lnTDd. 

Predictors: (Constant), 5lnOD, 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGNe. 

Predictors: (Constant), 5lnDOD, 5lnTAF, 5lnAGNf. 

Dependent Variable: 5lnRTg. 
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Coefficientsa

1,114 ,950 1,173 ,245

,030 ,096 ,042 ,312 ,756 ,619 1,616

,276 ,078 ,409 3,548 ,001 ,839 1,192

,037 ,031 ,135 1,197 ,236 ,874 1,144

,048 ,066 ,243 ,734 ,466 ,102 9,789

-,126 ,061 -,531 -2,082 ,041 ,172 5,808

,077 ,048 ,336 1,589 ,117 ,250 4,003

-,007 ,063 -,017 -,118 ,906 ,508 1,969

,199 ,215 ,117 ,929 ,356 ,704 1,421

1,069 ,864 1,238 ,220

,028 ,094 ,040 ,300 ,765 ,634 1,577

,274 ,076 ,407 3,610 ,001 ,866 1,154

,037 ,030 ,137 1,229 ,224 ,887 1,128

,053 ,050 ,268 1,062 ,292 ,173 5,778

-,129 ,057 -,540 -2,258 ,027 ,192 5,201

,074 ,043 ,325 1,722 ,090 ,309 3,240

,205 ,208 ,120 ,985 ,328 ,738 1,356

1,129 ,835 1,352 ,181

,270 ,074 ,401 3,640 ,001 ,895 1,117

,037 ,030 ,135 1,224 ,225 ,889 1,125

,054 ,050 ,271 1,084 ,282 ,173 5,766

-,128 ,057 -,538 -2,266 ,027 ,192 5,197

,068 ,037 ,298 1,820 ,073 ,406 2,461

,205 ,207 ,120 ,992 ,325 ,738 1,356

1,420 ,781 1,818 ,073

,263 ,074 ,390 3,560 ,001 ,904 1,106

,035 ,030 ,128 1,160 ,250 ,893 1,120

,041 ,048 ,203 ,844 ,402 ,188 5,330

-,133 ,056 -,557 -2,354 ,021 ,194 5,163

,076 ,036 ,334 2,100 ,039 ,428 2,334

1,444 ,779 1,854 ,068

,258 ,073 ,383 3,512 ,001 ,910 1,099

,028 ,029 ,104 ,978 ,332 ,957 1,045

-,096 ,036 -,405 -2,653 ,010 ,464 2,154

,085 ,035 ,373 2,448 ,017 ,467 2,143

1,238 ,750 1,651 ,103

,250 ,073 ,371 3,424 ,001 ,921 1,085

-,098 ,036 -,413 -2,709 ,008 ,466 2,148

,090 ,034 ,394 2,611 ,011 ,476 2,102

(Constant)

5lnDAF

5lnDOD

5lnOD

5lnTD

5lnTAF

5lnAGN

5lnCRD

5BAS

(Constant)

5lnDAF

5lnDOD

5lnOD

5lnTD

5lnTAF

5lnAGN

5BAS

(Constant)

5lnDOD

5lnOD

5lnTD

5lnTAF

5lnAGN

5BAS

(Constant)

5lnDOD

5lnOD

5lnTD

5lnTAF

5lnAGN

(Constant)

5lnDOD

5lnOD

5lnTAF

5lnAGN

(Constant)

5lnDOD

5lnTAF

5lnAGN

Model

1

2

3

4

5

6

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: 5lnRTa. 
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2006 

Model Summ aryi

,417a ,174 ,060 **********

,414b ,171 ,073 **********

,405c ,164 ,080 **********

,385d ,148 ,078 **********

,369e ,137 ,081 **********

,356f ,127 ,085 **********

,325g ,105 ,077 **********

,271h ,073 ,059 ********** 2,222

Model

1

2

3

4

5

6

7

8

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDAF, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnTAF, 6lnCRD,

6lnAGN, 6lnTD

a. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDAF, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnCRD, 6lnAGN,

6lnTD

b. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDAF, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnAGN, 6lnTDc. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnAGN, 6lnTDd. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnTDe. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDOD, 6lnODf. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnODg. 

Predictors: (Constant), 6BASh. 

Dependent Variable: 6lnRTi. 

 

ANOVAi

1,906 8 ,238 1,523 ,169a

9,076 58 ,156

10,982 66

1,881 7 ,269 1,742 ,117b

9,101 59 ,154

10,982 66

1,798 6 ,300 1,958 ,086c

9,184 60 ,153

10,982 66

1,628 5 ,326 2,123 ,075d

9,354 61 ,153

10,982 66

1,499 4 ,375 2,451 ,055e

9,483 62 ,153

10,982 66

1,393 3 ,464 3,051 ,035f

9,589 63 ,152

10,982 66

1,157 2 ,579 3,769 ,028g

9,825 64 ,154

10,982 66

,805 1 ,805 5,141 ,027h

10,177 65 ,157

10,982 66

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

4

5

6

7

8

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDAF, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnTAF, 6lnCRD, 6lnAGN,

6lnTD

a. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDAF, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnCRD, 6lnAGN, 6lnTDb. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDAF, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnAGN, 6lnTDc. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnAGN, 6lnTDd. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDOD, 6lnOD, 6lnTDe. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnDOD, 6lnODf. 

Predictors: (Constant), 6BAS, 6lnODg. 

Predictors: (Constant), 6BASh. 

Dependent Variable: 6lnRTi. 
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Coefficientsa

-,791 ,946 -,836 ,407

,084 ,069 ,180 1,206 ,233 ,636 1,571

-,043 ,049 -,114 -,879 ,383 ,849 1,178

,027 ,022 ,160 1,253 ,215 ,873 1,145

-,048 ,052 -,306 -,927 ,358 ,131 7,633

-,024 ,061 -,119 -,400 ,691 ,162 6,182

,065 ,043 ,403 1,513 ,136 ,201 4,971

-,036 ,060 -,104 -,602 ,549 ,473 2,112

-,624 ,244 -,365 -2,563 ,013 ,701 1,426

-1,002 ,779 -1,286 ,204

,077 ,067 ,167 1,153 ,254 ,672 1,487

-,048 ,048 -,126 -1,003 ,320 ,895 1,118

,028 ,022 ,162 1,278 ,206 ,875 1,143

-,061 ,040 -,390 -1,544 ,128 ,220 4,537

,058 ,038 ,356 1,501 ,139 ,250 3,997

-,042 ,057 -,122 -,732 ,467 ,506 1,977

-,640 ,239 -,375 -2,684 ,009 ,721 1,387

-1,294 ,667 -1,941 ,057

,070 ,066 ,150 1,056 ,295 ,689 1,451

-,053 ,047 -,138 -1,120 ,267 ,912 1,096

,032 ,021 ,187 1,538 ,129 ,943 1,060

-,043 ,031 -,273 -1,402 ,166 ,368 2,714

,044 ,034 ,272 1,315 ,193 ,325 3,078

-,670 ,234 -,392 -2,859 ,006 ,742 1,348

-1,169 ,657 -1,780 ,080

-,056 ,047 -,148 -1,198 ,236 ,917 1,090

,031 ,021 ,181 1,488 ,142 ,945 1,058

-,037 ,030 -,237 -1,237 ,221 ,380 2,633

,027 ,029 ,165 ,915 ,364 ,427 2,341

-,688 ,234 -,403 -2,943 ,005 ,746 1,341

-1,665 ,370 -4,494 ,000

-,063 ,046 -,165 -1,351 ,182 ,938 1,066

,033 ,021 ,192 1,590 ,117 ,955 1,047

-,017 ,020 -,109 -,833 ,408 ,819 1,221

-,661 ,232 -,387 -2,853 ,006 ,758 1,319

-1,882 ,262 -7,182 ,000

-,057 ,046 -,150 -1,245 ,218 ,958 1,044

,033 ,021 ,191 1,584 ,118 ,955 1,047

-,580 ,210 -,340 -2,763 ,007 ,918 1,089

-1,654 ,189 -8,776 ,000

,031 ,021 ,183 1,515 ,135 ,958 1,044

-,527 ,206 -,308 -2,552 ,013 ,958 1,044

-1,930 ,050 -38,714 ,000

-,463 ,204 -,271 -2,267 ,027 1,000 1,000

(Constant)

6lnDAF

6lnDOD

6lnOD

6lnTD

6lnTAF

6lnAGN

6lnCRD

6BAS

(Constant)

6lnDAF

6lnDOD

6lnOD

6lnTD

6lnAGN

6lnCRD

6BAS

(Constant)

6lnDAF

6lnDOD

6lnOD

6lnTD

6lnAGN

6BAS

(Constant)

6lnDOD

6lnOD

6lnTD

6lnAGN

6BAS

(Constant)

6lnDOD

6lnOD

6lnTD

6BAS

(Constant)

6lnDOD

6lnOD

6BAS

(Constant)

6lnOD

6BAS

(Constant)

6BAS

Model

1

2

3

4

5

6

7

8

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: 6lnRTa. 
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2007 
 

Model Summ aryd

,671a ,450 ,374 **********

,662b ,438 ,371 **********

,649c ,421 ,363 ********** 1,842

Model

1

2

3

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 7BAS, 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnCRD,

7lnAGN, 7lnTAF

a. 

Predictors: (Constant), 7BAS, 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnAGN,

7lnTAF

b. 

Predictors: (Constant), 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnAGN, 7lnTAFc. 

Dependent Variable: 7lnRTd. 
 

ANOVAd

5,468 8 ,683 5,929 ,000a

6,686 58 ,115

12,154 66

5,325 7 ,761 6,573 ,000b

6,829 59 ,116

12,154 66

5,114 6 ,852 7,265 ,000c

7,040 60 ,117

12,154 66

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 7BAS, 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnCRD, 7lnAGN,

7lnTAF

a. 

Predictors: (Constant), 7BAS, 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnAGN, 7lnTAFb. 

Predictors: (Constant), 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnAGN, 7lnTAFc. 

Dependent Variable: 7lnRTd. 
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Coefficientsa

1,326 ,869 1,525 ,133

,169 ,052 ,394 3,245 ,002 ,644 1,552

,327 ,068 ,504 4,776 ,000 ,852 1,173

,041 ,016 ,254 2,474 ,016 ,900 1,111

,062 ,032 ,408 1,945 ,057 ,216 4,634

-,178 ,052 -,829 -3,441 ,001 ,164 6,116

,148 ,036 ,873 4,127 ,000 ,212 4,715

-,065 ,059 -,138 -1,112 ,271 ,614 1,629

-,355 ,221 -,172 -1,608 ,113 ,827 1,209

1,205 ,864 1,394 ,169

,166 ,052 ,388 3,191 ,002 ,646 1,549

,307 ,066 ,473 4,638 ,000 ,916 1,091

,045 ,016 ,279 2,772 ,007 ,943 1,060

,044 ,028 ,292 1,602 ,115 ,287 3,487

-,156 ,048 -,726 -3,258 ,002 ,192 5,218

,143 ,036 ,844 4,014 ,000 ,215 4,647

-,286 ,212 -,139 -1,350 ,182 ,897 1,115

,959 ,851 1,128 ,264

,158 ,052 ,368 3,032 ,004 ,655 1,528

,309 ,067 ,476 4,639 ,000 ,917 1,091

,044 ,016 ,275 2,719 ,009 ,944 1,059

,048 ,028 ,313 1,711 ,092 ,289 3,462

-,145 ,048 -,672 -3,044 ,003 ,198 5,048

,135 ,035 ,795 3,812 ,000 ,222 4,506

(Constant)

7lnDAF

7lnDOD

7lnOD

7lnTD

7lnTAF

7lnAGN

7lnCRD

7BAS

(Constant)

7lnDAF

7lnDOD

7lnOD

7lnTD

7lnTAF

7lnAGN

7BAS

(Constant)

7lnDAF

7lnDOD

7lnOD

7lnTD

7lnTAF

7lnAGN

Model

1

2

3

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: 7lnRTa. 

 
 

 

Excluded Variablesc

-,138a -1,112 ,271 -,144 ,614 1,629 ,164

-,083b -,682 ,498 -,088 ,665 1,503 ,176

-,139b -1,350 ,182 -,173 ,897 1,115 ,192

7lnCRD

7lnCRD

7BAS

Model

2

3

Beta In t Sig.

Partial

Correlation Tolerance VIF

Minimum

Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), 7BAS, 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnAGN, 7lnTAFa. 

Predictors in the Model: (Constant), 7lnOD, 7lnDOD, 7lnDAF, 7lnTD, 7lnAGN, 7lnTAFb. 

Dependent Variable: 7lnRTc. 
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2008 
 

 

Model Summ arye

,435a ,189 ,096 **********

,432b ,187 ,106 **********

,421c ,177 ,108 **********

,400d ,160 ,102 ********** 2,169

Model

1

2

3

4

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 8BAS, 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnOD, 8lnDOD, 8lnCRD,

8lnAGN, 8lnTD

a. 

Predictors: (Constant), 8BAS, 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnDOD, 8lnCRD,

8lnAGN, 8lnTD

b. 

Predictors: (Constant), 8BAS, 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnDOD, 8lnCRD, 8lnAGNc. 

Predictors: (Constant), 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnDOD, 8lnCRD, 8lnAGNd. 

Dependent Variable: 8lnRTe. 

 

ANOVAe

7,200 8 ,900 2,040 ,054a

30,879 70 ,441

38,079 78

7,107 7 1,015 2,327 ,034b

30,972 71 ,436

38,079 78

6,738 6 1,123 2,580 ,025c

31,342 72 ,435

38,079 78

6,084 5 1,217 2,776 ,024d

31,996 73 ,438

38,079 78

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 8BAS, 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnOD, 8lnDOD, 8lnCRD, 8lnAGN,

8lnTD

a. 

Predictors: (Constant), 8BAS, 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnDOD, 8lnCRD, 8lnAGN, 8lnTDb. 

Predictors: (Constant), 8BAS, 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnDOD, 8lnCRD, 8lnAGNc. 

Predictors: (Constant), 8lnDAF, 8lnTAF, 8lnDOD, 8lnCRD, 8lnAGNd. 

Dependent Variable: 8lnRTe. 
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Coefficientsa

1,899 1,451 1,309 ,195

,147 ,084 ,234 1,748 ,085 ,644 1,553

,226 ,101 ,305 2,243 ,028 ,627 1,596

,015 ,034 ,052 ,461 ,647 ,901 1,110

,128 ,141 ,385 ,913 ,364 ,065 15,344

-,298 ,152 -,792 -1,956 ,054 ,071 14,150

,144 ,067 ,487 2,146 ,035 ,225 4,445

-,227 ,100 -,280 -2,272 ,026 ,762 1,313

1,195 ,871 ,192 1,371 ,175 ,588 1,699

1,894 1,443 1,312 ,194

,147 ,084 ,234 1,752 ,084 ,644 1,552

,226 ,100 ,305 2,257 ,027 ,627 1,596

,129 ,140 ,386 ,920 ,361 ,065 15,344

-,303 ,151 -,807 -2,010 ,048 ,071 14,061

,150 ,066 ,505 2,276 ,026 ,232 4,306

-,233 ,099 -,288 -2,367 ,021 ,775 1,290

1,274 ,850 ,205 1,500 ,138 ,612 1,633

1,852 1,441 1,286 ,203

,156 ,083 ,248 1,876 ,065 ,653 1,531

,189 ,092 ,255 2,063 ,043 ,750 1,334

-,181 ,071 -,481 -2,545 ,013 ,320 3,127

,165 ,064 ,555 2,581 ,012 ,247 4,049

-,227 ,098 -,280 -2,311 ,024 ,779 1,284

,941 ,768 ,152 1,226 ,224 ,748 1,337

1,621 1,433 1,131 ,262

,142 ,083 ,226 1,722 ,089 ,665 1,503

,155 ,087 ,209 1,768 ,081 ,826 1,210

-,173 ,071 -,461 -2,441 ,017 ,322 3,104

,151 ,063 ,508 2,391 ,019 ,255 3,917

-,189 ,094 -,233 -2,021 ,047 ,865 1,156

(Constant)

8lnDAF

8lnDOD

8lnOD

8lnTD

8lnTAF

8lnAGN

8lnCRD

8BAS

(Constant)

8lnDAF

8lnDOD

8lnTD

8lnTAF

8lnAGN

8lnCRD

8BAS

(Constant)

8lnDAF

8lnDOD

8lnTAF

8lnAGN

8lnCRD

8BAS

(Constant)

8lnDAF

8lnDOD

8lnTAF

8lnAGN

8lnCRD

Model

1

2

3

4

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: 8lnRTa. 
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2009 
 

 

Model Summ aryd

,668a ,446 ,375 **********

,668b ,446 ,385 **********

,668c ,446 ,394 ********** 2,037

Model

1

2

3

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 9BAS, 9lnDAF, 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD,

9lnAGN, 9lnTAF

a. 

Predictors: (Constant), 9lnDAF, 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD,

9lnAGN, 9lnTAF

b. 

Predictors: (Constant), 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD, 9lnAGN, 9lnTAFc. 

Dependent Variable: 9lnRTd. 

 
 

 

ANOVAd

18,477 8 2,310 6,244 ,000a

22,933 62 ,370

41,409 70

18,474 7 2,639 7,249 ,000b

22,935 63 ,364

41,409 70

18,460 6 3,077 8,580 ,000c

22,949 64 ,359

41,409 70

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 9BAS, 9lnDAF, 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD, 9lnAGN,

9lnTAF

a. 

Predictors: (Constant), 9lnDAF, 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD, 9lnAGN, 9lnTAFb. 

Predictors: (Constant), 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD, 9lnAGN, 9lnTAFc. 

Dependent Variable: 9lnRTd. 
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Coefficientsa

4,126 1,643 2,511 ,015

-,093 ,052 -,187 -1,805 ,076 ,830 1,205

,019 ,100 ,024 ,190 ,850 ,552 1,813

,197 ,085 ,233 2,313 ,024 ,877 1,140

,400 ,098 1,094 4,072 ,000 ,124 8,085

-,689 ,122 -1,643 -5,657 ,000 ,106 9,444

,183 ,077 ,556 2,396 ,020 ,166 6,036

,244 ,113 ,215 2,158 ,035 ,903 1,107

,028 ,334 ,008 ,083 ,934 ,879 1,138

4,146 1,613 2,571 ,013

-,093 ,051 -,187 -1,818 ,074 ,830 1,205

,019 ,099 ,025 ,196 ,845 ,553 1,808

,196 ,084 ,233 2,331 ,023 ,877 1,140

,400 ,097 1,094 4,104 ,000 ,124 8,085

-,690 ,120 -1,646 -5,752 ,000 ,107 9,313

,184 ,076 ,558 2,428 ,018 ,167 6,003

,242 ,109 ,213 2,218 ,030 ,956 1,046

4,045 1,517 2,667 ,010

-,091 ,049 -,182 -1,840 ,070 ,882 1,134

,193 ,082 ,229 2,356 ,022 ,913 1,096

,402 ,096 1,100 4,180 ,000 ,125 7,994

-,683 ,113 -1,629 -6,022 ,000 ,118 8,449

,174 ,057 ,528 3,046 ,003 ,288 3,476

,243 ,108 ,214 2,250 ,028 ,959 1,042

(Constant)

9lnOD

9lnDAF

9lnDOD

9lnTD

9lnTAF

9lnAGN

9lnCRD

9BAS

(Constant)

9lnOD

9lnDAF

9lnDOD

9lnTD

9lnTAF

9lnAGN

9lnCRD

(Constant)

9lnOD

9lnDOD

9lnTD

9lnTAF

9lnAGN

9lnCRD

Model

1

2

3

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: 9lnRTa. 

 
 

 

Excluded Variablesc

,008a ,083 ,934 ,010 ,879 1,138 ,106

,009b ,093 ,926 ,012 ,881 1,135 ,117

,025b ,196 ,845 ,025 ,553 1,808 ,107

9BAS

9BAS

9lnDAF

Model

2

3

Beta In t Sig.

Partial

Correlation Tolerance VIF

Minimum

Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), 9lnDAF, 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD, 9lnAGN, 9lnTAFa. 

Predictors in the Model: (Constant), 9lnOD, 9lnTD, 9lnCRD, 9lnDOD, 9lnAGN, 9lnTAFb. 

Dependent Variable: 9lnRTc. 
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APÊNDICE J – Resultado da regressão para a variável Economias Totais em Escala 

(ETE) 

 

2006 

Model Summaryb

,999a ,997 ,997 ********** ,997 15878,962 2 92 ,000 1,807

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Aln6varAplInterFin, Aln6varCustTota. 

Dependent Variable: A6ETEb. 

 

ANOVAb

453,474 2 226,737 15878,962 ,000a

1,314 92 ,014

454,788 94

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Aln6varAplInterFin, Aln6varCustTota. 

Dependent Variable: A6ETEb. 

Coefficientsa

,757 ,129 5,880 ,000

,978 ,005 ,997 177,968 ,000 1,000 1,000

-,759 ,124 -,034 -6,104 ,000 1,000 1,000

(Constant)

Aln6varCustTot

Aln6varAplInterFin

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: A6ETEa. 

 
 

2007 

Model Summaryb

,999a ,999 ,999 ********** ,999 38736,443 2 95 ,000 1,885

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Bln7varAplInterFin, B7varCustTota. 

Dependent Variable: B7ETEb. 

 

ANOVAb

545,427 2 272,713 38736,443 ,000a

,669 95 ,007

546,096 97

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Bln7varAplInterFin, B7varCustTota. 

Dependent Variable: B7ETEb. 
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Coefficientsa

,740 ,066 11,219 ,000

,806 ,003 1,000 278,338 ,000 ,998 1,002

-,751 ,063 -,043 -11,998 ,000 ,998 1,002

(Constant)

B7varCustTot

Bln7varAplInterFin

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: B7ETEa. 

 
 

2008

Model Summaryb

,986a ,973 ,972 ********** ,973 1722,073 2 97 ,000 1,864

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Cln8varAplInterFin, C8varCustTota. 

Dependent Variable: C8ETEb. 

 

ANOVAb

1395,013 2 697,507 1722,073 ,000a

39,289 97 ,405

1434,302 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Cln8varAplInterFin, C8varCustTota. 

Dependent Variable: C8ETEb. 

 

Coefficientsa

,743 ,562 1,322 ,189

,868 ,016 ,982 55,989 ,000 ,918 1,089

-,466 ,548 -,015 -,850 ,397 ,918 1,089

(Constant)

C8varCustTot

Cln8varAplInterFin

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: C8ETEa. 

 
 

2009 

Model Summaryb

,996a ,993 ,992 ********** ,993 6660,828 2 99 ,000 1,852

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Dln9varAplInterFin, D9varCustTota. 

Dependent Variable: D9ETEb. 
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ANOVAb

997,822 2 498,911 6660,828 ,000a

7,415 99 ,075

1005,238 101

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Dln9varAplInterFin, D9varCustTota. 

Dependent Variable: D9ETEb. 

 

Coefficientsa

1,317 ,223 5,892 ,000

,974 ,008 ,998 115,419 ,000 ,997 1,003

-1,291 ,217 -,051 -5,957 ,000 ,997 1,003

(Constant)

D9varCustTot

Dln9varAplInterFin

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: D9ETEa. 
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APÊNDICE K – Resultado da regressão para as variáveis agência e variáveis componentes 

dos custos totais  

 

2005 

 

Model Summaryb

,999a ,997 ,997 ********** 2,016

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), ln5AGN, ln5CustInt, ln5CustCap, ln5CustTrab,

ln5AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln5CustTotb. 

 

ANOVAb

522,236 5 104,447 8031,999 ,000a

1,313 101 ,013

523,550 106

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ln5AGN, ln5CustInt, ln5CustCap, ln5CustTrab,

ln5AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln5CustTotb. 

 

Coefficientsa

,399 ,093 4,277 ,000

-,017 ,006 -,018 -2,679 ,009 ,542 1,846

1,034 ,007 ,754 140,556 ,000 ,863 1,159

,988 ,014 ,381 68,563 ,000 ,805 1,243

,865 ,008 ,551 107,567 ,000 ,947 1,056

-,021 ,007 -,020 -2,896 ,005 ,502 1,994

(Constant)

ln5AplInterFin

ln5CustInt

ln5CustTrab

ln5CustCap

ln5AGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: ln5CustTota. 

 

Collinearity Diagnosticsa

4,228 1,000 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,01

,998 2,059 ,00 ,00 ,00 ,00 ,77 ,04

,563 2,740 ,00 ,00 ,02 ,00 ,19 ,42

,180 4,843 ,00 ,01 ,73 ,03 ,04 ,02

,021 14,254 ,01 ,54 ,04 ,65 ,00 ,45

,010 20,867 ,99 ,46 ,20 ,32 ,00 ,05

Dimension

1

2

3

4

5

6

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) ln5AplInterFin ln5CustInt ln5CustTrab ln5CustCap ln5AGN

Variance Proportions

Dependent Variable: ln5CustTota. 
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2006 

 

Model Summaryb

,990a ,980 ,979 ********** 1,653

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), ln6AGN, ln6CustInt, ln6CustCap, ln6CustTrab,

ln6AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln6CustTotb. 

 

ANOVAb

464,254 5 92,851 1000,490 ,000a

9,373 101 ,093

473,627 106

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ln6AGN, ln6CustInt, ln6CustCap, ln6CustTrab,

ln6AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln6CustTotb. 

 
 

Coefficientsa

,465 ,237 1,961 ,053

,028 ,017 ,031 1,648 ,102 ,546 1,833

1,042 ,025 ,628 41,749 ,000 ,866 1,155

,863 ,022 ,571 38,523 ,000 ,893 1,120

,829 ,023 ,521 35,872 ,000 ,930 1,076

-,053 ,018 -,055 -2,885 ,005 ,546 1,831

(Constant)

ln6AplInterFin

ln6CustInt

ln6CustTrab

ln6CustCap

ln6AGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: ln6CustTota. 

 

Collinearity Diagnosticsa

4,266 1,000 ,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,01

,978 2,089 ,00 ,00 ,00 ,00 ,74 ,05

,574 2,727 ,00 ,00 ,01 ,01 ,19 ,45

,128 5,771 ,00 ,01 ,56 ,20 ,05 ,00

,044 9,817 ,05 ,17 ,19 ,73 ,01 ,28

,010 20,982 ,95 ,82 ,25 ,05 ,00 ,21

Dimension

1

2

3

4

5

6

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) ln6AplInterFin ln6CustInt ln6CustTrab ln6CustCap ln6AGN

Variance Proportions

Dependent Variable: ln6CustTota. 
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2007 

 

Model Summaryb

,977a ,955 ,953 ********** 2,006

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), ln7AGN, ln7CustInt, ln7CustCap, ln7CustTrab,

ln7AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln7CustTotb. 

 

ANOVAb

446,662 5 89,332 430,259 ,000a

20,970 101 ,208

467,632 106

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ln7AGN, ln7CustInt, ln7CustCap, ln7CustTrab,

ln7AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln7CustTotb. 

 

Coefficientsa

1,826 ,396 4,614 ,000

-,058 ,025 -,067 -2,308 ,023 ,529 1,892

1,053 ,040 ,617 26,222 ,000 ,801 1,248

,813 ,049 ,405 16,695 ,000 ,754 1,326

,819 ,033 ,551 24,768 ,000 ,898 1,113

-,031 ,028 -,033 -1,102 ,273 ,509 1,963

(Constant)

ln7AplInterFin

ln7CustInt

ln7CustTrab

ln7CustCap

ln7AGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: ln7CustTota. 

 

Collinearity Diagnosticsa

4,466 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,01

,896 2,233 ,00 ,00 ,00 ,00 ,57 ,11

,491 3,017 ,00 ,00 ,01 ,01 ,37 ,38

,115 6,232 ,00 ,01 ,51 ,09 ,00 ,01

,024 13,681 ,03 ,36 ,10 ,77 ,02 ,38

,009 22,859 ,96 ,63 ,37 ,13 ,03 ,11

Dimension

1

2

3

4

5

6

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) ln7AplInterFin ln7CustInt ln7CustTrab ln7CustCap ln7AGN

Variance Proportions

Dependent Variable: ln7CustTota. 
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2008 

 

Model Summaryb

1,000a 1,000 1,000 ********** 1,864

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), ln8AGN, ln8CustInt, ln8CustCap, ln8CustTrab,

ln8AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln8CustTotb. 

 

ANOVAb

644,323 5 128,865 . .a

,000 105 ,000

644,323 110

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ln8AGN, ln8CustInt, ln8CustCap, ln8CustTrab,

ln8AplInterFin

a. 

Dependent Variable: ln8CustTotb. 

 

Coefficientsa

,768 ,000 . .

-,035 ,000 -,035 . . ,501 1,998

1,067 ,000 ,556 . . ,853 1,172

,996 ,000 ,533 . . ,889 1,125

,909 ,000 ,510 . . ,965 1,036

-,011 ,000 -,009 . . ,506 1,977

(Constant)

ln8AplInterFin

ln8CustInt

ln8CustTrab

ln8CustCap

ln8AGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: ln8CustTota. 

 

Collinearity Diagnosticsa

4,360 1,000 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 ,01

,921 2,176 ,00 ,00 ,00 ,00 ,66 ,09

,523 2,887 ,00 ,00 ,01 ,01 ,33 ,40

,147 5,440 ,00 ,00 ,50 ,17 ,00 ,01

,040 10,431 ,04 ,18 ,23 ,72 ,00 ,22

,008 22,870 ,95 ,82 ,25 ,10 ,00 ,29

Dimension

1

2

3

4

5

6

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) ln8AplInterFin ln8CustInt ln8CustTrab ln8CustCap ln8AGN

Variance Proportions

Dependent Variable: ln8CustTota. 
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2009 

 

Model Summaryb

1,000a 1,000 ,999 ********** 1,825

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), ln9AGN, ln9CustInt, ln9CustTrab, ln9AplInterFin,

ln9CustCap

a. 

Dependent Variable: ln9CustTotb. 

 

ANOVAb

560,730 5 112,146 36712,842 ,000a

,278 91 ,003

561,008 96

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ln9AGN, ln9CustInt, ln9CustTrab, ln9AplInterFin,

ln9CustCap

a. 

Dependent Variable: ln9CustTotb. 

 

Coefficientsa

,323 ,044 7,270 ,000

-,015 ,002 -,015 -6,136 ,000 ,928 1,077

1,027 ,004 ,654 266,501 ,000 ,904 1,106

1,017 ,005 ,495 205,163 ,000 ,934 1,070

,950 ,004 ,580 234,751 ,000 ,893 1,120

-,032 ,003 -,027 -11,092 ,000 ,892 1,121

(Constant)

ln9AplInterFin

ln9CustInt

ln9CustTrab

ln9CustCap

ln9AGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: ln9CustTota. 

 

Collinearity Diagnosticsa

4,395 1,000 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 ,01

,929 2,175 ,00 ,00 ,00 ,00 ,45 ,27

,480 3,026 ,00 ,00 ,01 ,01 ,50 ,64

,133 5,753 ,00 ,01 ,72 ,10 ,02 ,00

,052 9,158 ,01 ,29 ,06 ,56 ,00 ,08

,011 19,857 ,99 ,69 ,20 ,33 ,01 ,00

Dimension

1

2

3

4

5

6

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) ln9AplInterFin ln9CustInt ln9CustTrab ln9CustCap ln9AGN

Variance Proportions

Dependent Variable: ln9CustTota. 
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APÊNDICE L – Resultado da regressão com as variáveis Economias Totais em Escala 

(ETE) e Agência (AGN) 

 

2006 

Model Summaryb

,008a ,000 -,018 ********** 2,161

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Aln6varAGNa. 

Dependent Variable: A6ETEb. 

 

ANOVAb

,016 1 ,016 ,003 ,955a

275,759 56 4,924

275,775 57

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Aln6varAGNa. 

Dependent Variable: A6ETEb. 

 

Coefficientsa

1,059 1,579 ,671 ,505

,083 1,461 ,008 ,057 ,955 1,000 1,000

(Constant)

Aln6varAGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: A6ETEa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

1,983 1,000 ,01 ,01

,017 10,745 ,99 ,99

Dimension

1

2

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) Aln6varAGN

Variance Proportions

Dependent Variable: A6ETEa. 

 
2007 

Model Summaryb

,016a ,000 -,017 ********** 2,121

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Bln7varAGNa. 

Dependent Variable: B7ETEb. 
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ANOVAb

,086 1 ,086 ,015 ,903a

326,445 57 5,727

326,531 58

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Bln7varAGNa. 

Dependent Variable: B7ETEb. 

 

Coefficientsa

,754 ,745 1,012 ,316

-,073 ,598 -,016 -,123 ,903 1,000 1,000

(Constant)

Bln7varAGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: B7ETEa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

1,908 1,000 ,05 ,05

,092 4,563 ,95 ,95

Dimension

1

2

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) Bln7varAGN

Variance Proportions

Dependent Variable: B7ETEa. 

 
2008 

Model Summaryb

,017a ,000 -,016 ********** 2,345

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Cln8varAGNa. 

Dependent Variable: C8ETEb. 

 

Model Summaryb

,017a ,000 -,016 ********** 2,345

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Cln8varAGNa. 

Dependent Variable: C8ETEb. 

 

Coefficientsa

,980 1,854 ,528 ,599

,246 1,813 ,017 ,136 ,893 1,000 1,000

(Constant)

Cln8varAGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: C8ETEa. 
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Collinearity Diagnosticsa

1,965 1,000 ,02 ,02

,035 7,476 ,98 ,98

Dimension

1

2

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) Cln8varAGN

Variance Proportions

Dependent Variable: C8ETEa. 

 
2009 

Model Summaryb

,011a ,000 -,017 ********** 2,013

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Dln9varAGNa. 

Dependent Variable: D9ETEb. 

 

ANOVAb

,072 1 ,072 ,007 ,933a

577,193 57 10,126

577,265 58

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Dln9varAGNa. 

Dependent Variable: D9ETEb. 

 

Coefficientsa

1,099 2,269 ,484 ,630

-,191 2,259 -,011 -,085 ,933 1,000 1,000

(Constant)

Dln9varAGN

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: D9ETEa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

1,983 1,000 ,01 ,01

,017 10,862 ,99 ,99

Dimension

1

2

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) Dln9varAGN

Variance Proportions

Dependent Variable: D9ETEa. 
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APÊNDICE M – Resultado de Economias Totais em Escala (ETE) por banco 

 
BANCO                                              Banco A6ETE B7ETE C8ETE D9ETE BANCO                                              Banco A6ETE B7ETE C8ETE D9ETE

ABC-BRASIL                                            1 0,8568 1,1685 1,1862 0,7442 HONDA                                                 62 3,2098 1,3360 0,8180 0,8560

ABN AMRO                                              2 0,6244 2,1935 HSBC                                                  63 0,3274 0,8509 -0,8503 2,7514

ALFA                                                  3 -4,0571 0,7011 0,8086 1,1182 IBIBANK                                               64 0,7214 0,0985 3,8948

AZTECA                                                4 0,7339 IBM                                                   65

BANCAP                                                5 1,0550 1,1181 1,0465 0,9641 INDUSCRED                                             66

BANCNACION                                            6 0,6626 0,9752 1,1953 0,7527 INDUSTRIAL DO BRASIL                                  67 9,9951 0,5593 0,8770 1,1012

BANCO GMAC                                            7 1,0762 0,5607 -0,4709 INDUSVAL                                              68 0,3974 3,1985 2,0863 0,6123

BANCOOB                                               8 0,4406 0,1336 23,0449 0,1012 ING                                                   69 0,8680 1,1373 0,6811 1,3875

BANDES                                                9 1,2424 INTERCAP                                              70 0,4888 1,2265 1,5322 1,3676

BANESE                                                10 0,9583 8,8687 0,5956 1,2174 INTERMEDIUM                                           71 0,6918

BANESTES                                              11 0,8108 0,8892 0,7042 -1,3963 ITAU                                                  72 0,9630 -2,1709 2,7505 -0,1007

BANIF                                                 12 0,8195 1,6156 1,6143 0,4090 J.MALUCELLI                                           73 0,7116 2,9727

BANPARA                                               13 0,8700 0,5489 1,7479 0,2145 JBS BANCO                                             74 0,5158

BANRISUL                                              14 0,3942 1,4475 0,1897 0,4226 JOHN DEERE                                            75 0,5517 3,6610

BANSICREDI                                            15 -0,1429 4,2253 -0,8245 1,3496 JP MORGAN CHASE                                       76 1,4654 1,1098 0,9192 1,3098

BARCLAYS                                              16 0,3792 0,9569 1,9108 KDB BRASIL                                            77 1,7064 0,7894 1,0654

BASA                                                  17 0,8827 0,1855 0,0827 KEB                                                   78 0,7651 1,2605 1,5495 1,1309

BASEMSA                                               18 1,7831 0,9695 0,8192 LA PROVINCIA                                          79 0,4063 -2,2755 0,1749 15,8488

BB                                                    19 1,3161 1,7297 0,0408 -22,4602 LAGE LANDEN                                           80 0,3589

BBM                                                   20 1,6020 0,4560 1,5160 1,3170 LEMON BANK                                            81 1,1874 1,1589 1,3633 0,4973

BCO JOHN DEERE                                        21 1,0367 LUSO BRASILEIRO                                       82 0,9236 0,9454 1,1802 -0,1608

BCOMURUGUAI                                           22 0,5576 0,0087 7,5973 7,6246 MATONE                                                83 0,6851 0,7576 0,9097 0,2868

BEPI                                                  23 0,3133 0,8599 0,0089 MÁXIMA                                                84 1,0228 1,6584 0,3368 -0,0569

BESC                                                  24 1,0092 0,8317 MERCANTIL DO BRASIL                                   85 -0,0691 -7,2500 10,6258 0,3621

BGN                                                   25 0,8260 0,9480 1,2598 MERCEDES-BENZ                                         86 1,0227

BIC                                                   26 0,8093 0,7107 1,6959 0,4047 MODAL                                                 87 0,4532 -0,1227 -24,8003 0,7389

BMC                                                   27 0,7497 MONEO                                                 88 -3,1505 1,3492 0,5275

BMG                                                   28 0,7839 0,9016 1,8060 0,6147 MORADA                                                89 0,8321 1,1438 0,6578

BNB                                                   29 0,1644 2,5641 1,1631 0,5054 NOSSA CAIXA                                           90 1,0223 1,3059 0,1641

BNP PARIBAS                                           30 1,2997 1,0946 1,2600 1,2096 OPPORTUNITY                                           91 1,6230 1,3864 1,3371 1,1534

BONSUCESSO                                            31 0,9227 0,9321 1,3798 0,6014 OURINVEST                                             92 1,1073 0,4248 0,8776 0,4171

BPN BRASIL                                            32 -1,5101 1,2308 0,9507 2,0159 PARANA                                                93 0,4178

BRADESCO                                              33 1,5094 0,9541 0,5641 1,7935 PECUNIA                                               94 1,0594

BRASCAN                                               34 0,3326 1,6763 0,8723 1,1275 PINE                                                  95 0,9064 0,9208 1,5113 1,1594

BRB                                                   35 0,5872 1,0151 1,4921 0,2202 POTTENCIAL                                            96 0,9556 0,7657 1,2422 0,7939

BRJ                                                   36 -0,4921 5,3082 0,6213 PROSPER                                               97 1,3867 1,0297

BTMUB                                                 37 1,5066 0,8033 0,8507 PSA FINANCE                                           98 1,3555

BVA                                                   38 8,8198 0,9630 2,3095 0,2650 RABOBANK                                              99 0,9889 0,9909 1,3826 1,1455

BYM                                                   39 -1,0131 RENDIMENTO                                            100 0,7684 0,4176 2,4714 0,0872

CACIQUE                                               40 1,0882 1,2373 RENNER                                                101 0,9442 0,9259 0,9430 0,8549

CARGILL                                               41 1,9368 0,7480 RIBEIRAO PRETO                                        102 0,6345 1,2422 0,9119 1,3222

CEDULA                                                42 1,0775 0,6188 0,9427 0,7426 RODOBENS                                              103 0,8416 0,9003 0,9648 1,3875

CEF                                                   43 0,7227 1,0309 0,8421 0,4459 RURAL                                                 104 0,7000 2,1231 0,8049 0,7815

CITIBANK                                              44 0,8977 0,4610 2,3424 0,6311 SAFRA                                                 105 1,2915 1,3837 1,0196 0,2764

CNH CAPITAL                                           45 0,8691 0,1358 -2,8086 1,2240 SANTANDER BANESPA                                     106 0,8304 1,2856 -0,4176 0,5419

CONCÓRDIA                                             46 0,6153 SCHAHIN                                               107 1,0541 1,5475 1,4128 0,7849

CR2                                                   47 0,9259 0,8357 3,1765 0,4360 SMBC                                                  108 0,7106 1,0979 0,8102 1,0219

CREDIBEL                                              48 1,8567 1,0243 1,0793 0,9356 SOCIETE GENERALE                                      109 0,3502 -1,1529 -0,0436 12,9210

CREDIT AGRICOLE                                       49 0,6349 1,2049 SOCOPA                                                110 1,0925 1,5757 1,4423 0,7398

CREDIT LYONNAIS                                       50 1,0166 SOFISA                                                111 0,1610 -15,1371 -0,7659 -0,5015

CREDIT SUISSE                                         51 0,9434 0,6365 1,4495 1,0052 SS                                                    112 0,8829 0,9837 1,4637

CRUZEIRO DO SUL                                       52 0,8372 1,0229 1,1263 0,7342 TOYOTA                                                113 1,0395 0,9178 1,0589 0,6155

DAYCOVAL                                              53 2,5260 0,6890 8,1514 0,1346 TRIANGULO                                             114 1,7928 1,1630 -0,3151 0,5378

DEUTSCHE                                              54 0,9058 1,2721 0,8599 0,8741 TRICURY                                               115 17,1388 1,1060 0,7014 1,5972

DRESDNER                                              55 0,4618 UBS PACTUAL                                           116 0,8032 1,5517

FATOR                                                 56 1,1525 0,8412 UBS WARBURG                                           117 0,2184

FIBRA                                                 57 0,9770 0,7173 1,7891 0,2853 UNIBANCO                                              118 1,0713 0,3630

FICSA                                                 58 0,9493 0,4491 1,2269 1,1184 VOLKSWAGEN                                            119 0,6765 1,0239 1,0830

GE CAPITAL                                            59 1,4365 0,6317 0,7922 1,1051 VOTORANTIM                                            120 1,0314 1,0578 1,2904 0,7724

GERDAU                                                60 0,8826 0,7938 1,4196 0,4821 VR                                                    121 0,0661 -8,1427 -2,8997 0,4931

GUANABARA                                             61 0,6627 1,6313 0,9392 1,1570 WESTLB                                                122 0,6910 2,8500 1,2395 0,8136

 
Fonte: a autora 
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APÊNDICE N – Resultado da regressão para análise de poder de mercado e eficiência 

 

RSP 2006 

Model Summ aryb

,205a ,042 -,012 ,26444060 1,662

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), A6CRD, A6Herf , A6ETE, A6ERC, A6MarkSharea. 

Dependent Variable: A6ROEb. 

 

ANOVAb

,270 5 ,054 ,773 ,572a

6,154 88 ,070

6,424 93

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), A6CRD, A6Herf , A6ETE, A6ERC, A6MarkSharea. 

Dependent Variable: A6ROEb. 

 

Coefficientsa

,311 ,037 8,337 ,000

-2,819 5,790 -,131 -,487 ,628 ,150 6,683

1,699 2,480 ,185 ,685 ,495 ,149 6,690

,212 ,157 ,161 1,351 ,180 ,764 1,309

-,006 ,013 -,047 -,445 ,657 ,985 1,015

-,016 ,010 -,195 -1,627 ,107 ,760 1,316

(Constant)

A6Herf

A6MarkShare

A6ERC

A6ETE

A6CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: A6ROEa. 

 
 

CONC 2006 

Model Summ aryb

,071a ,005 -,028 ,012414155 2,072

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), A6CRD, A6ETE, A6ERCa. 

Dependent Variable: A6Herfb. 
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ANOVAb

,000 3 ,000 ,151 ,929a

,014 90 ,000

,014 93

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), A6CRD, A6ETE, A6ERCa. 

Dependent Variable: A6Herfb. 

 

Coefficientsa

,004 ,002 2,185 ,031

,002 ,007 ,035 ,288 ,774 ,765 1,307

,000 ,001 -,021 -,195 ,846 ,987 1,013

,000 ,000 -,079 -,658 ,512 ,764 1,309

(Constant)

A6ERC

A6ETE

A6CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: A6Herfa. 

 
 

MSHARE 2006 

Model Summ aryb

,077a ,006 -,027 ,02898815 2,078

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), A6CRD, A6ETE, A6ERCa. 

Dependent Variable: A6MarkShareb. 

 

ANOVAb

,000 3 ,000 ,181 ,909a

,076 90 ,001

,076 93

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), A6CRD, A6ETE, A6ERCa. 

Dependent Variable: A6MarkShareb. 

 

Coefficientsa

,010 ,004 2,517 ,014

,003 ,017 ,024 ,199 ,843 ,765 1,307

,000 ,001 -,033 -,309 ,758 ,987 1,013

-,001 ,001 -,082 -,679 ,499 ,764 1,309

(Constant)

A6ERC

A6ETE

A6CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: A6MarkSharea. 
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RSP 2007 

Model Summ aryb

,241a ,058 ,006 ,21352070 2,009

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), B7CRD, B7ETE, B7Herf , B7ERC, B7MarkSharea. 

Dependent Variable: B7ROEb. 

 

ANOVAb

,255 5 ,051 1,119 ,356a

4,149 91 ,046

4,404 96

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), B7CRD, B7ETE, B7Herf , B7ERC, B7MarkSharea. 

Dependent Variable: B7ROEb. 

 

Coefficientsa

,216 ,023 9,216 ,000

-5,700 5,281 -,312 -1,079 ,283 ,124 8,083

3,140 2,253 ,403 1,394 ,167 ,124 8,086

,084 ,070 ,132 1,200 ,233 ,860 1,163

,010 ,009 ,107 1,023 ,309 ,952 1,050

-8,8E-006 ,000 -,135 -1,253 ,213 ,891 1,122

(Constant)

B7Herf

B7MarkShare

B7ERC

B7ETE

B7CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: B7ROEa. 

 
 

CONC 2007 

Model Summ aryb

,031a ,001 -,031 ,011913457 2,085

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), B7CRD, B7ETE, B7ERCa. 

Dependent Variable: B7Herfb. 

 

ANOVAb

,000 3 ,000 ,030 ,993a

,013 93 ,000

,013 96

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), B7CRD, B7ETE, B7ERCa. 

Dependent Variable: B7Herfb. 
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Coefficientsa

,003 ,001 2,416 ,018

-,001 ,004 -,019 -,166 ,869 ,860 1,162

-7,2E-005 ,001 -,015 -,138 ,890 ,962 1,039

-6,3E-008 ,000 -,018 -,160 ,873 ,892 1,121

(Constant)

B7ERC

B7ETE

B7CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: B7Herfa. 

 
 

MSHARE 2007 

Model Summ aryb

,038a ,001 -,031 ,02792700 2,114

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), B7CRD, B7ETE, B7ERCa. 

Dependent Variable: B7MarkShareb. 

 

ANOVAb

,000 3 ,000 ,045 ,987a

,073 93 ,001

,073 96

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), B7CRD, B7ETE, B7ERCa. 

Dependent Variable: B7MarkShareb. 

 

Coefficientsa

,007 ,003 2,502 ,014

-,001 ,009 -,014 -,122 ,903 ,860 1,162

,000 ,001 ,022 ,211 ,834 ,962 1,039

-1,8E-007 ,000 -,021 -,192 ,848 ,892 1,121

(Constant)

B7ERC

B7ETE

B7CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: B7MarkSharea. 

 
 

RSP 2008 

Model Summ aryb

,193a ,037 -,014 ,24334953 1,782

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), C8CRD, C8MarkShare, C8ETE, C8ERC, C8Herfa. 

Dependent Variable: C8ROEb. 
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ANOVAb

,215 5 ,043 ,728 ,604a

5,567 94 ,059

5,782 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), C8CRD, C8MarkShare, C8ETE, C8ERC, C8Herfa. 

Dependent Variable: C8ROEb. 

 

Coefficientsa

,164 ,029 5,667 ,000

,059 3,848 ,004 ,015 ,988 ,176 5,685

-,006 1,909 -,001 -,003 ,997 ,174 5,753

-,105 ,064 -,171 -1,638 ,105 ,945 1,058

-,001 ,006 -,022 -,214 ,831 ,980 1,020

-,003 ,003 -,117 -1,137 ,258 ,976 1,025

(Constant)

C8Herf

C8MarkShare

C8ERC

C8ETE

C8CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statis tics

Dependent Variable: C8ROEa. 

 
 

CONC 2008 

Model Summ aryb

,125a ,016 -,015 ,015268866 2,108

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), C8CRD, C8ETE, C8ERCa. 

Dependent Variable: C8Herfb. 

 

ANOVAb

,000 3 ,000 ,506 ,679a

,022 96 ,000

,023 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), C8CRD, C8ETE, C8ERCa. 

Dependent Variable: C8Herfb. 
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Coefficientsa

,005 ,002 2,764 ,007

,005 ,004 ,119 1,156 ,250 ,975 1,026

-6,3E-005 ,000 -,016 -,154 ,878 ,981 1,020

-3,7E-005 ,000 -,020 -,193 ,848 ,977 1,024

(Constant)

C8ERC

C8ETE

C8CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: C8Herfa. 

 
 

MSHARE 2008 

Model Summ aryb

,165a ,027 -,003 ,03078405 2,124

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), C8CRD, C8ETE, C8ERCa. 

Dependent Variable: C8MarkShareb. 

 

ANOVAb

,003 3 ,001 ,896 ,446a

,091 96 ,001

,094 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), C8CRD, C8ETE, C8ERCa. 

Dependent Variable: C8MarkShareb. 

 

Coefficientsa

,009 ,004 2,662 ,009

,013 ,008 ,162 1,590 ,115 ,975 1,026

,000 ,001 -,014 -,139 ,890 ,981 1,020

-2,8E-005 ,000 -,007 -,071 ,943 ,977 1,024

(Constant)

C8ERC

C8ETE

C8CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: C8MarkSharea. 

 
 

RSP 2009 

Model Summ aryb

,186a ,035 -,016 ,20029635 1,987

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), D9CRD, D9Herf , D9ERC, D9ETE, D9MarkSharea. 

Dependent Variable: D9ROEb. 

 



 296 

ANOVAb

,136 5 ,027 ,679 ,640a

3,811 95 ,040

3,948 100

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), D9CRD, D9Herf , D9ERC, D9ETE, D9MarkSharea. 

Dependent Variable: D9ROEb. 

 

Coefficientsa

-,018 ,038 -,476 ,635

-,682 3,323 -,054 -,205 ,838 ,148 6,738

,997 1,755 ,161 ,568 ,571 ,126 7,911

,057 ,085 ,070 ,665 ,507 ,910 1,099

,000 ,008 ,005 ,036 ,971 ,612 1,635

,023 ,018 ,131 1,259 ,211 ,946 1,057

(Constant)

D9Herf

D9MarkShare

D9ERC

D9ETE

D9CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statis tics

Dependent Variable: D9ROEa. 

 
 

CONC 2009 

Model Summ aryb

,447a ,200 ,175 ,014212157 2,036

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), D9CRD, D9ETE, D9ERCa. 

Dependent Variable: D9Herfb. 

 

ANOVAb

,005 3 ,002 8,063 ,000a

,020 97 ,000

,024 100

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), D9CRD, D9ETE, D9ERCa. 

Dependent Variable: D9Herfb. 
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Coefficientsa

,008 ,002 3,302 ,001

-,004 ,006 -,059 -,624 ,534 ,923 1,083

-,002 ,000 -,450 -4,790 ,000 ,934 1,071

-,002 ,001 -,127 -1,376 ,172 ,974 1,027

(Constant)

D9ERC

D9ETE

D9CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: D9Herfa. 

 
 

MSHARE 2009 

Model Summ aryb

,564a ,318 ,297 ,02691421 2,075

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), D9CRD, D9ETE, D9ERCa. 

Dependent Variable: D9MarkShareb. 

 

ANOVAb

,033 3 ,011 15,099 ,000a

,070 97 ,001

,103 100

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), D9CRD, D9ETE, D9ERCa. 

Dependent Variable: D9MarkShareb. 

 

Coefficientsa

,020 ,005 4,206 ,000

-,011 ,011 -,087 -1,003 ,318 ,923 1,083

-,006 ,001 -,573 -6,608 ,000 ,934 1,071

-,004 ,002 -,142 -1,666 ,099 ,974 1,027

(Constant)

D9ERC

D9ETE

D9CRD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: D9MarkSharea. 
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APÊNDICE O – Coeficientes de correlação de Pearson para as variáveis analisadas - 

2005 
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APÊNDICE P – Coeficientes de correlação de Pearson para as variáveis analisadas 2005 

– modelo 2 
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APÊNDICE Q –Two Step Cluster  

  
2005 

Cluster Dis tribution

6 5,1% 3,7%

111 94,9% 67,7%

117 100,0% 71,3%

47 28,7%

164 100,0%

1

2

Combined

Cluster

Excluded Cases

Total

N

% of

Combined % of  Total

 
 

2006 

Cluster Dis tribution

8 7,0% 4,9%

106 93,0% 64,6%

114 100,0% 69,5%

50 30,5%

164 100,0%

1

2

Combined

Cluster

Excluded Cases

Total

N

% of

Combined % of  Total

 
 

2007 

Cluster Dis tribution

10 8,9% 6,1%

102 91,1% 62,2%

112 100,0% 68,3%

52 31,7%

164 100,0%

1

2

Combined

Cluster

Excluded Cases

Total

N

% of

Combined % of  Total

 
 

2008 

Cluster Dis tribution

112 93,3% 68,3%

8 6,7% 4,9%

120 100,0% 73,2%

44 26,8%

164 100,0%

1

2

Combined

Cluster

Excluded Cases

Total

N

% of

Combined % of  Total
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2009 

Cluster Dis tribution

110 93,2% 67,1%

8 6,8% 4,9%

118 100,0% 72,0%

46 28,0%

164 100,0%

1

2

Combined

Cluster

Excluded Cases

Total

N

% of

Combined % of  Total
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APÊNDICE R – Distribuição dos agrupamentos 

 
2005 2006 2007 2008 2009

Dominantes BB                                                    BB                                                    BB                                                    ITAU                                                  BB                                                    

CEF                                                   BRADESCO                                              ITAU                                                  BB                                                    ITAU                                                  

BRADESCO                                              CEF                                                   BRADESCO                                              BRADESCO                                              BRADESCO                                              

ITAU                                                  ITAU                                                  CEF                                                   SANTANDER                                             CEF                                                   

Seguidores I SANTANDER                                             ABN AMRO                                              ABN AMRO                                              CEF                                                   SANTANDER                                             

UNIBANCO                                              SANTANDER                                             UNIBANCO                                              HSBC                                                  HSBC                                                  

ABN AMRO                                              UNIBANCO                                              SANTANDER                                             VOTORANTIM                                            VOTORANTIM                                            

SAFRA                                                 SAFRA                                                 HSBC                                                  SAFRA                                                 SAFRA                                                 

HSBC                                                  HSBC                                                  SAFRA                                                 NOSSA CAIXA                                           CITIBANK                                              

VOTORANTIM                                            VOTORANTIM                                            VOTORANTIM                                            CITIBANK                                              BANRISUL                                              

Seguidores II NOSSA CAIXA                                           NOSSA CAIXA                                           CITIBANK                                              BNP PARIBAS                                           BTG PACTUAL                                           

CITIBANK                                              CITIBANK                                              NOSSA CAIXA                                           BANRISUL                                              CREDIT SUISSE                                         

BANKBOSTON                                            UBS PACTUAL                                           UBS PACTUAL                                           CREDIT SUISSE                                         DEUTSCHE                                              

PACTUAL                                               BANRISUL                                              BANRISUL                                              UBS PACTUAL                                           BNB                                                   

BANRISUL                                              BNB                                                   BNP PARIBAS                                           DEUTSCHE                                              VOLKSWAGEN                                            

BNB                                                   BBM                                                   BBM                                                   BNB                                                   BNP PARIBAS                                           

BBM                                                   ALFA                                                  CREDIT SUISSE                                         ALFA                                                  ALFA                                                  

CREDIT SUISSE                                         CREDIT SUISSE                                         BNB                                                   BBM                                                   FIBRA                                                 

FIBRA                                                 BNP PARIBAS                                           DEUTSCHE                                              VOLKSWAGEN                                            BIC                                                   

ALFA                                                  DEUTSCHE                                              FIBRA                                                 BIC                                                   PANAMERICANO                                          

Marginais JP MORGAN CHASE                                       FIBRA                                                 ALFA                                                  FIBRA                                                 BBM                                                   

DEUTSCHE                                              JP MORGAN CHASE                                       BIC                                                   JP MORGAN CHASE                                       BMG                                                   

BIC                                                   BIC                                                   JP MORGAN CHASE                                       BANCO GMAC                                            BANSICREDI                                            

BNP PARIBAS                                           VOLKSWAGEN                                            VOLKSWAGEN                                            BANESTES                                              BANESTES                                              

VOLKSWAGEN                                            BANESTES                                              BANESTES                                              RABOBANK                                              MERCANTIL DO BRASIL                                   

BASA                                                  BASA                                                  MERCANTIL DO BRASIL                                   ABC-BRASIL                                            BASA                                                  

BANESTES                                              MERCANTIL DO BRASIL                                   BMG                                                   SS                                                    BANCO GMAC                                            

MERCANTIL DO BRASIL                                   BMG                                                   DAYCOVAL                                              BMG                                                   JP MORGAN CHASE                                       

BMG                                                   BANSICREDI                                            ING                                                   BASA                                                  ABC-BRASIL                                            

CNH CAPITAL                                           BRDE                                                  BASA                                                  BANSICREDI                                            MERCEDES-BENZ                                         

BRDE                                                  BEC                                                   SS                                                    MERCANTIL DO BRASIL                                   BRDE                                                  

RABOBANK                                              BANCO GMAC                                            BANCO GMAC                                            DAYCOVAL                                              CRUZEIRO DO SUL                                       

GENERAL MOTORS                                        CNH CAPITAL                                           IBIBANK                                               SOCIETE GENERALE                                      SOCIETE GENERALE                                      

ABC-BRASIL                                            IBIBANK                                               BANSICREDI                                            MERCEDES-BENZ                                         PINE                                                  

BANSICREDI                                            ABC-BRASIL                                            PINE                                                  CRUZEIRO DO SUL                                       DAYCOVAL                                              

BEC                                                   RABOBANK                                              ABC-BRASIL                                            BRDE                                                  RABOBANK                                              

IBIBANK                                               SS                                                    BEC                                                   SOFISA                                                BANCOOB                                               

SS                                                    BANCOOB                                               BRDE                                                  IBIBANK                                               BRB                                                   

DAIMLERCHRYSLER                                       DAIMLERCHRYSLER                                       SOFISA                                                BRB                                                   SOFISA                                                

BANCOOB                                               PINE                                                  RABOBANK                                              BARCLAYS                                              PSA FINANCE                                           

RURAL                                                 DAYCOVAL                                              BANCOOB                                               ING                                                   CLASSICO                                              

CRUZEIRO DO SUL                                       ING                                                   CNH CAPITAL                                           BANCOOB                                               CNH CAPITAL                                           

BRB                                                   BRB                                                   DAIMLERCHRYSLER                                       CNH CAPITAL                                           TOYOTA                                                

DAYCOVAL                                              BMC                                                   CRUZEIRO DO SUL                                       PINE                                                  BES                                                   

BEC                                                   CLASSICO                                              BRB                                                   PSA FINANCE                                           BANIF                                                 

PINE                                                  LAGE LANDEN                                           CLASSICO                                              WESTLB                                                MORGAN STANLEY                                        

BES                                                   BARCLAYS                                              WESTLB                                                TOYOTA                                                FIDIS                                                 

AMEX                                                  CRUZEIRO DO SUL                                       SOCIETE GENERALE                                      CLASSICO                                              LAGE LANDEN                                           

LAGE LANDEN                                           SOFISA                                                MORGAN STANLEY                                        FIDIS                                                 RURAL                                                 

BMC                                                   BGN                                                   BARCLAYS                                              BES                                                   BVA                                                   

CLASSICO                                              BES                                                   MERRILL LYNCH                                         LAGE LANDEN                                           WESTLB                                                

ING                                                   WESTLB                                                LAGE LANDEN                                           RURAL                                                 INDUSVAL                                              

SOFISA                                                OPPORTUNITY                                           BES                                                   CARREFOUR                                             ING                                                   

WESTLB                                                RURAL                                                 SCHAHIN                                               IBM                                                   VOLVO                                                 

BCO JOHN DEERE                                        BCO JOHN DEERE                                        DBB BM                                                MERRILL LYNCH                                         CSF                                                   

BDMG                                                  FIDIS                                                 INDUSVAL                                              BANIF                                                 SCHAHIN                                               

SOCIETE GENERALE                                      INDUSTRIAL DO BRASIL                                  IBM                                                   BANESE                                                BARCLAYS                                              

BGN                                                   BDMG                                                  CARREFOUR                                             INDUSVAL                                              BANESE                                                

FIDIS                                                 MERRILL LYNCH                                         FIDIS                                                 BDMG                                                  J.MALUCELLI                                           

SCHAHIN                                               DRESDNER                                              BGN                                                   JOHN DEERE                                            BDMG                                                  

BANESE                                                SCHAHIN                                               INDUSTRIAL DO BRASIL                                  MORGAN STANLEY                                        OPPORTUNITY                                           

IBM                                                   IBM                                                   RURAL                                                 BTMUB                                                 MERRILL LYNCH                                         

DRESDNER                                              BANESE                                                GE CAPITAL                                            DRESDNER                                              IBM                                                   

OPPORTUNITY                                           MORGAN STANLEY                                        PSA FINANCE                                           VOLVO                                                 JOHN DEERE                                            

FORD                                                  CACIQUE                                               BANIF                                                 GE CAPITAL                                            INDUSTRIAL DO BRASIL                                  

BANPARA                                               PSA FINANCE                                           TOYOTA                                                INDUSTRIAL DO BRASIL                                  BANPARA                                               

MORGAN STANLEY                                        BANIF                                                 BDMG                                                  J.MALUCELLI                                           TRIANGULO                                             

INDUSTRIAL DO BRASIL                                  GE CAPITAL                                            JOHN DEERE                                            FORD                                                  BONSUCESSO                                            

BARCLAYS                                              TOYOTA                                                BANESE                                                SCHAHIN                                               HONDA                                                 

VOLVO                                                 FORD                                                  CREDIT AGRICOLE                                       KDB BRASIL                                            SOCOPA                                                

TRIANGULO                                             INDUSVAL                                              CACIQUE                                               BANPARA                                               FORD                                                   
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PSA FINANCE                                           SOCIETE GENERALE                                      OPPORTUNITY                                           TRIANGULO                                             BTMUB                                                 

MERRILL LYNCH                                         BRASCAN                                               J.MALUCELLI                                           BGN                                                   CREDIT AGRICOLE                                       

CACIQUE                                               SMBC                                                  BANPARA                                               SMBC                                                  STANDARD BI                                           

TOYOTA                                                BANPARA                                               BTMUB                                                 HONDA                                                 SMBC                                                  

BRASCAN                                               TRIANGULO                                             TRIANGULO                                             SOCOPA                                                GOLDMAN SACHS                                         

INDUSVAL                                              VOLVO                                                 BONSUCESSO                                            CREDIT AGRICOLE                                       FATOR                                                 

TOKYOMITSUBISHI                                       FATOR                                                 BRASCAN                                               STANDARD BI                                           MODAL                                                 

BANIF                                                 BTMUB                                                 VOLVO                                                 OPPORTUNITY                                           RENDIMENTO                                            

SMBC                                                  UBS WARBURG                                           SMBC                                                  FATOR                                                 KDB BRASIL                                            

GE CAPITAL                                            PARANA                                                FATOR                                                 BONSUCESSO                                            MATONE                                                

UBS WARBURG                                           CREDIT LYONNAIS                                       PROSPER                                               GOLDMAN SACHS                                         CARGILL                                               

PARANA                                                BONSUCESSO                                            KDB BRASIL                                            BVA                                                   GE CAPITAL                                            

HONDA                                                 KDB BRASIL                                            SOCOPA                                                MODAL                                                 GUANABARA                                             

STANDARD BI                                           STANDARD BI                                           GOLDMAN SACHS                                         GUANABARA                                             BRASCAN                                               

MODAL                                                 SOCOPA                                                FORD                                                  RENDIMENTO                                            RODOBENS                                              

VR                                                    VR                                                    STANDARD BI                                           BRASCAN                                               BANDES                                                

CREDIT LYONNAIS                                       PROSPER                                               MODAL                                                 RODOBENS                                              DBB BM                                                

BONSUCESSO                                            RENDIMENTO                                            VR                                                    BCO CIT BRASIL                                        PROSPER                                               

PROSPER                                               HONDA                                                 RENDIMENTO                                            PROSPER                                               MONEO                                                 

INTERCAP                                              MODAL                                                 HONDA                                                 BANDES                                                MORADA                                                

BVA                                                   BVA                                                   BVA                                                   CARGILL                                               BCO CIT BRASIL                                        

SOCOPA                                                CREDIBEL                                              INTERCAP                                              MATONE                                                MÁXIMA                                                

FATOR                                                 GOLDMAN SACHS                                         RODOBENS                                              VR                                                    BASEMSA                                               

RENDIMENTO                                            GUANABARA                                             BCO CIT BRASIL                                        OURINVEST                                             BPN BRASIL                                            

PECUNIA                                               RODOBENS                                              CARGILL                                               MONEO                                                 TRICURY                                               

GUANABARA                                             PECUNIA                                               MATONE                                                BPN BRASIL                                            RIBEIRAO PRETO                                        

CREDIBEL                                              INTERCAP                                              GUANABARA                                             INTERCAP                                              INTERCAP                                              

BEC                                                   OURINVEST                                             BPN BRASIL                                            TRICURY                                               FICSA                                                 

LUSO BRASILEIRO                                       GERDAU                                                CREDIBEL                                              RIBEIRAO PRETO                                        INTERMEDIUM                                           

MATONE                                                BPN BRASIL                                            GERDAU                                                LUSO BRASILEIRO                                       VR                                                    

RODOBENS                                              CARGILL                                               MONEO                                                 CREDIBEL                                              LUSO BRASILEIRO                                       

BCOMURUGUAI                                           MATONE                                                LUSO BRASILEIRO                                       BEC                                                   CEDULA                                                

FICSA                                                 BEC                                                   RIBEIRAO PRETO                                        MORADA                                                CONCÓRDIA                                             

RENNER                                                LUSO BRASILEIRO                                       OURINVEST                                             INTERMEDIUM                                           JBS BANCO                                             

MÁXIMA                                                BASEMSA                                               MORADA                                                BASEMSA                                               RENNER                                                

OURINVEST                                             BOSTON N.A.                                           TRICURY                                               MÁXIMA                                                BCGB                                                  

BPN BRASIL                                            RENNER                                                BEC                                                   RENNER                                                LEMON                                                 

RIBEIRAO PRETO                                        RIBEIRAO PRETO                                        BASEMSA                                               CONCÓRDIA                                             BCOMURUGUAI                                           

GERDAU                                                TRICURY                                               MÁXIMA                                                BCOMURUGUAI                                           CREDIBEL                                              

MORADA                                                MÁXIMA                                                RENNER                                                CEDULA                                                LA PROVINCIA                                          

CEDULA                                                MORADA                                                CEDULA                                                GERDAU                                                KEB                                                   

TRICURY                                               CEDULA                                                BCOMURUGUAI                                           LEMON                                                 BRJ                                                   

BRJ                                                   BCOMURUGUAI                                           BOSTON N.A.                                           FICSA                                                 BOC                                                   

LA PROVINCIA                                          LA PROVINCIA                                          LA PROVINCIA                                          JBS BANCO                                             POTTENCIAL                                            

BANCNACION                                            MONEO                                                 LEMON                                                 KEB                                                   OURINVEST                                             

UNO - E                                               FICSA                                                 BRJ                                                   LA PROVINCIA                                          CR2                                                   

EMBLEMA                                               BRJ                                                   FICSA                                                 BRJ                                                   BANCO TOPÁZIO                                         

CARGILL                                               LEMON                                                 TENDENCIA                                             GERAÇÃO FUTURO                                        BYM                                                   

LEMON                                                 UNO - E                                               UNO - E                                               BBVA BR                                               NATIXIS                                               

POTTENCIAL                                            POTTENCIAL                                            KEB                                                   NATIXIS                                               TENDENCIA                                             

ARBI                                                  BANCNACION                                            CR2                                                   POTTENCIAL                                            BBVA BR                                               

KEB                                                   ARBI                                                  POTTENCIAL                                            BANCNACION                                            GERADOR                                               

TENDENCIA                                             TENDENCIA                                             BANCNACION                                            TENDENCIA                                             GERAÇÃO FUTURO                                        

CR2                                                   KEB                                                   ARBI                                                  CR2                                                   ARBI                                                  

LA REPUBLICA                                          CR2                                                   PORTO REAL                                            ARBI                                                  BANCNACION                                            

PORTO REAL                                            LA REPUBLICA                                          LA REPUBLICA                                          LA REPUBLICA                                          BANCAP                                                

BANCAP                                                PORTO REAL                                            BANCAP                                                PORTO REAL                                            LA REPUBLICA                                          

MAXINVEST                                             BANCAP                                                MAXINVEST                                             BANCAP                                                PORTO REAL                                            

INDUSCRED                                             MAXINVEST                                             INDUSCRED                                             BYM                                                   MAXINVEST                                             

GOLDMAN SACHS                                         INDUSCRED                                             PORTO SEGURO                                          MAXINVEST                                             AZTECA                                                

MONEO                                                 PORTO SEGURO                                          AZTECA                                                INDUSCRED                                             

PORTO SEGURO                                          INDUSCRED                                             GERDAU                                                

PORTO SEGURO                                          PORTO SEGURO                                           
 

Fonte: a autora
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APÊNDICE S – Matriz de correlação dos resíduos 
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APÊNDICE T – Resultado da regressão para avaliação da rivalidade inter e intra-grupo 

estratégico 
 

2005 

Variables Entered/Removedb

5

RIVentgrup

os, 5PG,

5RIVij
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: 5%ResBrutob. 

 

Model Summaryb

,990a ,981 ,980 ,0032337 1,466

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 5RIVentgrupos, 5PG, 5RIVija. 

Dependent Variable: 5%ResBrutob. 

 

ANOVAb

,069 3 ,023 2194,263 ,000a

,001 129 ,000

,070 132

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 5RIVentgrupos, 5PG, 5RIVija. 

Dependent Variable: 5%ResBrutob. 

 

Coefficientsa

,261 ,015 17,052 ,000

,968 ,056 ,955 17,215 ,000 ,048 20,637

-5,488 ,376 -1,898 -14,584 ,000 ,009 113,617

-3,375 ,196 -1,928 -17,223 ,000 ,012 84,125

(Constant)

5PG

5RIVij

5RIVentgrupos

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: 5%ResBrutoa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

2,545 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

1,434 1,332 ,00 ,01 ,00 ,00

,021 10,951 ,00 ,97 ,17 ,00

,000 121,889 1,00 ,02 ,82 1,00

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) 5PG 5RIVij

5

RIVentgrupos

Variance Proportions

Dependent Variable: 5%ResBrutoa. 
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Casewise Diagnosticsa

-4,083 ,1326 ,145842 -,0132027

3,252 ,0328 ,022236 ,0105148

-3,005 ,0031 ,012815 -,0097164

-3,119 ,0027 ,012795 -,0100875

-3,590 ,0011 ,012741 -,0116099

Case Number

3

11

14

17

19

Std. Residual 5%ResBruto

Predicted

Value Residual

Dependent Variable: 5%ResBrutoa. 

 

Residuals Statisticsa

,000928 ,145842 ,007519 ,0228362 133

-,289 6,057 ,000 1,000 133

,000 ,002 ,000 ,000 133

,000934 ,156416 ,007537 ,0231025 133

-,0132027 ,0105148 ,0000000 ,0031968 133

-4,083 3,252 ,000 ,989 133

-5,479 3,381 -,002 1,076 133

-,0237768 ,0114310 -,0000185 ,0038824 133

-6,231 3,528 -,008 1,129 133

,156 57,711 2,977 9,303 133

,000 6,011 ,070 ,531 133

,001 ,437 ,023 ,070 133

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error of

Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: 5%ResBrutoa. 

 
2006 

 

Variables Entered/Removedb

6

RIVentgrup

os, 6PG,

6RIVij
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: 6%ResBrutob. 

 

Model Summaryb

,992a ,984 ,984 ,0028666 1,343

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 6RIVentgrupos, 6PG, 6RIVija. 

Dependent Variable: 6%ResBrutob. 
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ANOVAb

,066 3 ,022 2682,797 ,000a

,001 128 ,000

,067 131

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 6RIVentgrupos, 6PG, 6RIVija. 

Dependent Variable: 6%ResBrutob. 

 

Coefficientsa

,266 ,015 17,438 ,000

,971 ,049 ,951 19,916 ,000 ,054 18,625

-5,829 ,370 -1,899 -15,763 ,000 ,008 118,676

-3,573 ,203 -1,933 -17,638 ,000 ,010 98,233

(Constant)

6PG

6RIVij

6RIVentgrupos

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: 6%ResBrutoa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

2,576 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

1,400 1,356 ,00 ,01 ,00 ,00

,023 10,593 ,00 ,99 ,15 ,00

,000 136,947 1,00 ,00 ,84 1,00

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) 6PG 6RIVij

6

RIVentgrupos

Variance Proportions

Dependent Variable: 6%ResBrutoa. 

 

Casewise Diagnosticsa

-3,902 ,1262 ,137374 -,0111861

-3,437 ,0031 ,012908 -,0098519

-3,100 ,0041 ,012977 -,0088857

-3,294 ,0035 ,012934 -,0094419

3,130 ,0113 ,002305 ,0089724

Case Number

4

16

17

18

34

Std. Residual 6%ResBruto

Predicted

Value Residual

Dependent Variable: 6%ResBrutoa. 
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Residuals Statisticsa

,001109 ,137374 ,007576 ,0224693 132

-,288 5,777 ,000 1,000 132

,000 ,002 ,000 ,000 132

,001117 ,145066 ,007604 ,0226579 132

-,0111861 ,0089724 ,0000000 ,0028336 132

-3,902 3,130 ,000 ,988 132

-5,069 3,144 -,004 1,056 132

-,0188782 ,0090551 -,0000287 ,0033037 132

-5,648 3,261 -,008 1,100 132

,136 57,853 2,977 9,907 132

,000 4,418 ,053 ,390 132

,001 ,442 ,023 ,076 132

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error of

Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: 6%ResBrutoa. 

 
2007 

 

Variables Entered/Removedb

7

RIVentgrup

os, 7PG,

7RIVij
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: 7%ResBrutob. 

 

Model Summaryb

,986a ,973 ,972 ,0038445 1,561

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 7RIVentgrupos, 7PG, 7RIVija. 

Dependent Variable: 7%ResBrutob. 

 

ANOVAb

,067 3 ,022 1506,260 ,000a

,002 127 ,000

,069 130

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 7RIVentgrupos, 7PG, 7RIVija. 

Dependent Variable: 7%ResBrutob. 
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Coefficientsa

,168 ,010 17,242 ,000

,952 ,066 ,943 14,397 ,000 ,050 19,943

-3,732 ,200 -1,226 -18,670 ,000 ,050 20,035

-2,236 ,124 -1,216 -17,958 ,000 ,047 21,315

(Constant)

7PG

7RIVij

7RIVentgrupos

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: 7%ResBrutoa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

2,655 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

1,317 1,420 ,00 ,01 ,01 ,00

,028 9,748 ,00 ,72 ,74 ,00

,001 65,000 1,00 ,27 ,25 1,00

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) 7PG 7RIVij

7

RIVentgrupos

Variance Proportions

Dependent Variable: 7%ResBrutoa. 

 

Casew ise Diagnosticsa

-6,004 ,0105 ,033553 -,0230835

3,979 ,0188 ,003498 ,0152987

Case Number

9

27

Std. Residual 7%ResBruto

Predicted

Value Residual

Dependent Variable: 7%ResBrutoa. 

 

Residuals Statisticsa

,001390 ,150494 ,007634 ,0226663 131

-,275 6,303 ,000 1,000 131

,000 ,004 ,000 ,000 131

,001399 ,157284 ,007326 ,0226393 131

-,0230835 ,0152987 ,0000000 ,0037999 131

-6,004 3,979 ,000 ,988 131

-6,777 5,797 ,020 1,154 131

-,0294080 ,0571767 ,0003073 ,0066057 131

-8,449 6,733 ,018 1,286 131

,126 109,256 2,977 12,167 131

,000 46,894 ,404 4,105 131

,001 ,840 ,023 ,094 131

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error of

Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: 7%ResBrutoa. 
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2008 

Variables Entered/Removedb

8

RIVentgrup

os, 8PG,

8RIVij
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: 8%ResBrutob. 

 

Model Summaryb

,525a ,276 ,259 ,0290913 1,888

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 8RIVentgrupos, 8PG, 8RIVija. 

Dependent Variable: 8%ResBrutob. 

 

ANOVAb

,042 3 ,014 16,499 ,000a

,110 130 ,001

,152 133

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 8RIVentgrupos, 8PG, 8RIVija. 

Dependent Variable: 8%ResBrutob. 

 

Coefficientsa

,051 ,036 1,422 ,157

1,098 ,262 ,888 4,187 ,000 ,124 8,079

-1,387 ,435 -,693 -3,186 ,002 ,118 8,493

-,349 ,220 -,257 -1,584 ,116 ,212 4,710

(Constant)

8PG

8RIVij

8RIVentgrupos

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: 8%ResBrutoa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

2,721 1,000 ,00 ,01 ,01 ,00

1,221 1,493 ,00 ,01 ,03 ,00

,056 6,999 ,00 ,87 ,84 ,00

,003 32,225 1,00 ,11 ,13 1,00

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) 8PG 8RIVij

8

RIVentgrupos

Variance Proportions

Dependent Variable: 8%ResBrutoa. 
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Casewise Diagnosticsa

-8,823 -,2065 ,050155 -,2566643

5,375 ,2065 ,050156 ,1563541

Case Number

1

2

Std. Residual 8%ResBruto

Predicted

Value Residual

Dependent Variable: 8%ResBrutoa. 

 

Residuals Statisticsa

-,015932 ,128520 ,007463 ,0177468 134

-1,318 6,821 ,000 1,000 134

,003 ,023 ,004 ,003 134

-,102827 ,207670 ,006340 ,0243605 134

-,2566643 ,1563541 ,0000000 ,0287613 134

-8,823 5,375 ,000 ,989 134

-11,208 6,827 ,014 1,280 134

-,4141790 ,2523096 ,0011226 ,0489312 134

-60,761 8,492 -,338 5,346 134

,145 80,615 2,978 11,099 134

,000 19,272 ,296 1,951 134

,001 ,606 ,022 ,083 134

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error of

Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: 8%ResBrutoa. 

 
2009 

 

Variables Entered/Removedb

9

RIVentgrup

os, 9RIVij,

9PG
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: 9%ResBrutob. 

 

Model Summaryb

,989a ,977 ,977 ,0045504 2,451

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), 9RIVentgrupos, 9RIVij, 9PGa. 

Dependent Variable: 9%ResBrutob. 
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ANOVAb

,117 3 ,039 1878,920 ,000a

,003 130 ,000

,119 133

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 9RIVentgrupos, 9RIVij, 9PGa. 

Dependent Variable: 9%ResBrutob. 

 

Coefficientsa

,161 ,011 14,996 ,000

,803 ,055 ,782 14,722 ,000 ,062 16,254

-2,093 ,134 -,701 -15,562 ,000 ,086 11,688

-1,312 ,082 -,871 -15,994 ,000 ,059 17,091

(Constant)

9PG

9RIVij

9RIVentgrupos

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity Statistics

Dependent Variable: 9%ResBrutoa. 

 

Collinearity Diagnosticsa

2,572 1,000 ,00 ,01 ,01 ,00

1,382 1,364 ,00 ,01 ,02 ,00

,045 7,534 ,00 ,55 ,80 ,00

,001 60,509 1,00 ,43 ,17 1,00

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) 9PG 9RIVij

9

RIVentgrupos

Variance Proportions

Dependent Variable: 9%ResBrutoa. 

 

Casew ise Diagnosticsa

3,518 ,1285 ,112479 ,0160067

-5,569 ,0351 ,060477 -,0253425

4,015 ,0302 ,011936 ,0182686

4,225 ,0219 ,002653 ,0192246

Case Number

5

6

7

22

Std. Residual 9%ResBruto

Predicted

Value Residual

Dependent Variable: 9%ResBrutoa. 
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Residuals Statisticsa

,001024 ,236307 ,007463 ,0296235 134

-,217 7,725 ,000 1,000 134

,000 ,004 ,001 ,001 134

,001027 ,297669 ,007829 ,0329239 134

-,0253425 ,0192246 ,0000000 ,0044988 134

-5,569 4,225 ,000 ,989 134

-7,142 4,582 -,022 1,234 134

-,0739985 ,0271538 -,0003662 ,0086639 134

-9,127 4,984 -,039 1,420 134

,072 109,296 2,978 14,093 134

,000 54,824 ,523 4,794 134

,001 ,822 ,022 ,106 134

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error of

Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: 9%ResBrutoa. 
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APÊNDICE U – ANOVA para RSA, RSP, solvência, crescimento de ativos, crescimento 

de market share, agências e média de depósitos por agência 

 

Variáveis de desempenho 

 

Retorno sobre o ativo 

Test of Homogeneity of Var iances

1,746 3 124 ,161

3,235 3 125 ,025

2,383 3 119 ,073

,767 3 113 ,515

2,109 3 114 ,103

A5RSA

B6RSA

C7RSA

D8RSA

E9RSA

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

5,507 3 1,836 2,428 ,069

93,769 124 ,756

99,276 127

3,821 3 1,274 1,778 ,155

89,556 125 ,716

93,378 128

6,335 3 2,112 2,429 ,069

103,476 119 ,870

109,811 122

12,732 3 4,244 4,643 ,004

103,299 113 ,914

116,031 116

8,983 3 2,994 2,151 ,098

158,719 114 1,392

167,702 117

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

A5RSA

B6RSA

C7RSA

D8RSA

E9RSA

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Robust Tes ts  of Equality of Means

3,704 3 11,932 ,043

6,203 3 18,274 ,004

4,684 3 13,267 ,019

8,110 3 28,103 ,000

3,315 3 11,151 ,060

3,866 3 15,826 ,030

7,411 3 7,252 ,013

8,906 3 13,461 ,002

1,937 3 14,629 ,168

3,536 3 13,000 ,045

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

A5RSA

B6RSA

C7RSA

D8RSA

E9RSA

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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Retorno sobre o patrimônio 

Test of Homogeneity of Variances

2,681 3 124 ,050

4,471 3 125 ,005

2,827 3 119 ,042

,698 3 113 ,555

2,466 3 114 ,066

A5RSP

B6RSP

C7RSP

D8RSP

E9RSP

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

3,850 3 1,283 1,920 ,130

82,872 124 ,668

86,722 127

3,543 3 1,181 1,497 ,219

98,593 125 ,789

102,136 128

2,993 3 ,998 1,145 ,334

103,676 119 ,871

106,668 122

6,240 3 2,080 2,352 ,076

99,944 113 ,884

106,184 116

7,514 3 2,505 1,927 ,129

148,184 114 1,300

155,698 117

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

A5RSP

B6RSP

C7RSP

D8RSP

E9RSP

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Robust Tes ts  of Equality of Means

5,929 3 10,977 ,012

6,498 3 22,397 ,003

5,517 3 10,789 ,015

5,455 3 18,834 ,007

5,599 3 13,428 ,010

2,762 3 18,193 ,072

3,956 3 7,060 ,060

3,308 3 5,102 ,113

9,779 3 12,744 ,001

4,103 3 15,699 ,025

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

A5RSP

B6RSP

C7RSP

D8RSP

E9RSP

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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Solvência 

Test of Homogeneity of Variances

2,368 3 90 ,076

3,405 3 89 ,021

3,413 3 91 ,021

2,186 3 93 ,095

2,030 3 85 ,116

A5Solv

B6Solv

C7Solv

D8Solv

E9Solv

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

3,441 3 1,147 ,366 ,778

281,982 90 3,133

285,423 93

4,115 3 1,372 ,489 ,691

249,498 89 2,803

253,613 92

7,797 3 2,599 ,704 ,552

335,758 91 3,690

343,555 94

1,614 3 ,538 ,186 ,906

269,549 93 2,898

271,163 96

1,058 3 ,353 ,135 ,939

222,358 85 2,616

223,416 88

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

A5Solv

B6Solv

C7Solv

D8Solv

E9Solv

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Robust Tes ts of Equality of Means

1,983 3 13,041 ,166

,779 3 14,717 ,524

1,914 3 12,195 ,180

1,467 3 23,712 ,249

4,102 3 12,384 ,031

3,340 3 32,192 ,031

,419 3 14,568 ,742

,664 3 22,199 ,583

,554 3 11,192 ,656

,284 3 17,987 ,836

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

A5Solv

B6Solv

C7Solv

D8Solv

E9Solv

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 

 
 

  



 317 

Crescimento de ativos 

 

Test of Homogeneity of Variances

1,454 3 122 ,231

2,508 3 121 ,062

,632 3 118 ,596

,856 3 121 ,466

B6CrAt

C7CrAt

D8CrAt

E9CrAt

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

,050 3 ,017 ,146 ,932

14,037 122 ,115

14,087 125

,125 3 ,042 ,641 ,590

7,873 121 ,065

7,998 124

1,056 3 ,352 4,192 ,007

9,909 118 ,084

10,965 121

,072 3 ,024 ,152 ,928

19,103 121 ,158

19,175 124

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

B6CrAt

C7CrAt

D8CrAt

E9CrAt

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Robust Tes ts of Equality of Means

,375 3 11,615 ,773

,678 3 28,014 ,573

2,398 3 11,440 ,121

2,069 3 25,184 ,130

2,395 3 8,605 ,139

4,188 3 9,778 ,038

,474 3 10,721 ,707

,541 3 18,049 ,660

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

B6CrAt

C7CrAt

D8CrAt

E9CrAt

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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Crescimento de Market Share 

 

Test of Hom ogeneity of Variances

2,015 3 112 ,116

,643 3 110 ,589

1,748 3 110 ,161

2,364 3 110 ,075

B6VarMS

C7VarMS

D8VarMS

E9VarMS

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

,562 3 ,187 ,424 ,736

49,494 112 ,442

50,056 115

,637 3 ,212 ,174 ,914

134,544 110 1,223

135,181 113

1,186 3 ,395 ,583 ,628

74,595 110 ,678

75,781 113

,709 3 ,236 ,489 ,691

53,153 110 ,483

53,862 113

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

B6VarMS

C7VarMS

D8VarMS

E9VarMS

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Robust Tes ts  of Equality of Means

3,393 3 16,698 ,043

2,797 3 27,579 ,059

2,194 3 17,640 ,125

1,939 3 94,410 ,128

2,818 3 11,848 ,085

3,379 3 17,194 ,042

1,587 3 13,405 ,239

2,402 3 22,618 ,094

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

B6VarMS

C7VarMS

D8VarMS

E9VarMS

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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Variáveis complementares 

 

Agências 

Test of Homogeneity of Variances

5,782 3 118 ,001

6,436 3 117 ,000

7,658 3 119 ,000

3,172 3 120 ,027

1,891 3 121 ,135

A5AGN

B6AGN

C7AGN

D8AGN

E9AGN

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

331,653 3 110,551 52,489 ,000

248,530 118 2,106

580,184 121

338,119 3 112,706 55,338 ,000

238,294 117 2,037

576,414 120

322,352 3 107,451 50,051 ,000

255,472 119 2,147

577,824 122

315,923 3 105,308 57,070 ,000

221,429 120 1,845

537,353 123

319,894 3 106,631 62,808 ,000

205,428 121 1,698

525,322 124

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

A5AGN

B6AGN

C7AGN

D8AGN

E9AGN

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Robust Tes ts  of Equality of Means

434,889 3 12,808 ,000

35,874 3 14,253 ,000

499,367 3 13,330 ,000

39,696 3 14,833 ,000

375,472 3 12,229 ,000

35,811 3 15,241 ,000

445,379 3 12,231 ,000

46,088 3 15,058 ,000

304,412 3 10,550 ,000

56,313 3 14,402 ,000

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

A5AGN

B6AGN

C7AGN

D8AGN

E9AGN

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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Média de depósitos por agência 

 

Test of Homogeneity of Variances

1,373 3 111 ,255

1,164 3 108 ,327

1,566 3 111 ,202

1,593 3 113 ,195

1,074 3 115 ,363

A5MDeAg

B6MDeAg

C7MDeAg

D8MDeAg

E9MDeAg

Levene

Statistic df1 df2 Sig.

 

ANOVA

17,598 3 5,866 1,344 ,264

484,412 111 4,364

502,010 114

14,728 3 4,909 1,124 ,343

471,880 108 4,369

486,608 111

18,676 3 6,225 1,477 ,225

467,807 111 4,214

486,483 114

27,507 3 9,169 2,232 ,088

464,260 113 4,108

491,767 116

37,394 3 12,465 2,639 ,053

543,165 115 4,723

580,559 118

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

Betw een Groups

Within Groups

Total

A5MDeAg

B6MDeAg

C7MDeAg

D8MDeAg

E9MDeAg

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Robust Tests  of Equality of M eans

3,383 3 14,479 ,047

2,737 3 15,553 ,079

4,110 3 14,609 ,026

2,550 3 18,529 ,087

3,614 3 13,972 ,040

3,295 3 19,811 ,042

5,519 3 15,827 ,009

5,762 3 19,479 ,005

7,054 3 15,029 ,003

8,121 3 22,030 ,001

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

Welch

Brow n-Forsythe

A5MDeAg

B6MDeAg

C7MDeAg

D8MDeAg

E9MDeAg

Statistic
a

df1 df2 Sig.

Asymptotically F distributed.a. 
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APÊNDICE V – Wilcoxon Signed Rank Test para avaliação de sinergia operacional 

 

MARGEM 

Ranks

3a 4,33 13,00

4b 3,75 15,00

0c

7

5d 3,80 19,00

2e 4,50 9,00

0f

7

2g 3,00 6,00

2h 2,00 4,00

0 i

4

1 j 1,00 1,00

2k 2,50 5,00

0 l

3

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

B6Margem - A5Margem

C7Margem - B6Margem

D8Margem - C7Margem

E9Margem - D8Margem

N Mean Rank Sum of Ranks

B6Margem < A5Margema. 

B6Margem > A5Margemb. 

B6Margem = A5Margemc. 

C7Margem < B6Margemd. 

C7Margem > B6Margeme. 

C7Margem = B6Margemf. 

D8Margem < C7Margemg. 

D8Margem > C7Margemh. 

D8Margem = C7Margemi. 

E9Margem < D8Margemj. 

E9Margem > D8Margemk. 

E9Margem = D8Margeml. 

 

Test Statisticsc

-,169a -,845b -,365b -1,069a

,866 ,398 ,715 ,285

Z

Asymp. Sig. (2-tai led)

B6Margem -

A5Margem

C7Margem -

B6Margem

D8Margem -

C7Margem

E9Margem -

D8Margem

Based on negative ranks.a. 

Based on positive ranks.b. 

Wilcoxon Signed Ranks Testc. 
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DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

Ranks

4a 4,50 18,00

3b 3,33 10,00

0c

7

1d 1,00 1,00

6e 4,50 27,00

0f

7

0g ,00 ,00

4h 2,50 10,00

0 i

4

1 j 3,00 3,00

2k 1,50 3,00

0 l

3

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

B6Desem - A5Desem

C7Desem - B6Desem

D8Desem - C7Desem

E9Desem - D8Desem

N Mean Rank Sum of Ranks

B6Desem < A5Desema. 

B6Desem > A5Desemb. 

B6Desem = A5Desemc. 

C7Desem < B6Desemd. 

C7Desem > B6Deseme. 

C7Desem = B6Desemf. 

D8Desem < C7Desemg. 

D8Desem > C7Desemh. 

D8Desem = C7Desemi. 

E9Desem < D8Desemj. 

E9Desem > D8Desemk. 

E9Desem = D8Deseml. 

 

Test Statisticsd

-,676a -2,197b -1,826b ,000c

,499 ,028 ,068 1,000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

B6Desem -

A5Desem

C7Desem -

B6Desem

D8Desem -

C7Desem

E9Desem -

D8Desem

Based on positive ranks.a. 

Based on negative ranks.b. 

The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.c. 

Wilcoxon Signed Ranks Testd. 
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GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA 

 

 

Ranks

7a 4,00 28,00

0b ,00 ,00

0c

7

6d 4,00 24,00

1e 4,00 4,00

0f

7

4g 2,50 10,00

0h ,00 ,00

0 i

4

2 j 2,00 4,00

1k 2,00 2,00

0 l

3

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

B6GBC - A5GBC

C7GBC - B6GBC

D8GBC - C7GBC

E9GBD - D8GBC

N Mean Rank Sum of Ranks

B6GBC < A5GBCa. 

B6GBC > A5GBCb. 

B6GBC = A5GBCc. 

C7GBC < B6GBCd. 

C7GBC > B6GBCe. 

C7GBC = B6GBCf. 

D8GBC < C7GBCg. 

D8GBC > C7GBCh. 

D8GBC = C7GBCi. 

E9GBD < D8GBCj. 

E9GBD > D8GBCk. 

E9GBD = D8GBCl. 

 

Test Statisticsb

-2,366a -1,690a -1,826a -,535a

,018 ,091 ,068 ,593

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

B6GBC -

A5GBC

C7GBC -

B6GBC

D8GBC -

C7GBC

E9GBD -

D8GBC

Based on positive ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
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CRESCIMENTO 

 

Ranks

4a 4,25 17,00

3b 3,67 11,00

0c

7

4d 2,50 10,00

0e ,00 ,00

0f

4

0g ,00 ,00

3h 2,00 6,00

0 i

3

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

C7CRES - B6CRES

D8CRES - C7CRES

E9CRES - D8CRES

N Mean Rank Sum of Ranks

C7CRES < B6CRESa. 

C7CRES > B6CRESb. 

C7CRES = B6CRESc. 

D8CRES < C7CRESd. 

D8CRES > C7CRESe. 

D8CRES = C7CRESf. 

E9CRES < D8CRESg. 

E9CRES > D8CRESh. 

E9CRES = D8CRESi. 

 

Test Statisticsc

-,507a -1,826a -1,604b

,612 ,068 ,109

Z

Asymp. Sig. (2-tai led)

C7CRES -

B6CRES

D8CRES -

C7CRES

E9CRES -

D8CRES

Based on positive ranks.a. 

Based on negative ranks.b. 

Wilcoxon Signed Ranks Testc. 

 


