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RESUMO
Estudos sobre eficiência adquiriram maior relevância nas organizações em cenário de
mercados abertos, que teve início no Brasil nos anos 90. Tal contexto pode ser visualizado
tanto na indústria e comércio, como nas instituições prestadoras de serviços. As
instituições bancárias também estão no cerne dessa intensa disputa pela conquista do
cliente e, consequentemente, busca de maior espaço no mercado. O objetivo deste projeto é
analisar, por envoltória de dados (DEA), a eficiência dos 20 maiores bancos múltiplos e
comerciais instalados no país, utilizando a base de dados intitulada “Os Maiores Bancos”,
divulgada periodicamente pelo Banco Central do Brasil, no período de 2009 à 2013. A
justificativa para a elaboração desse projeto de pesquisa faz referência à duas alterações
propostas pelos Governo Federal, no sentido de tornar a relação Banco-Cliente mais
transparente e positiva, e que afetam as receitas dessas instituições financeiras: as normas
de cobranças tarifárias e padronização dos serviços (2008) e a redução dos juros ao
consumidor proposta pelo Governo Federal (2012). A partir dessas mudanças, a proposta
deste projeto é avaliar se esses bancos, sediados no Brasil, são eficientes ou não,
considerando a hipótese de que por muito tempo o excesso de rentabilidade dos bancos
escondeu as ineficiências dessas instituições.
Palavras – chave: Bancos comerciais. Eficiência bancária. Análise envoltória de dados.
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ABSTRACT
Studies regarding efficiency received more relevance in organizations of open markets,
which have started in Brazil in the 90’s. That context can be seen equally in the industry,
market and services provider institutions. The banks are on the core of this intense dispute
to attract clients and, consequently, get more space in the market. The project’s purpose is
to analyze, by Data Envelopment Analysis, the efficiency of the 20 biggest multiple and
commercial banks installed in the country, using the database "The Biggest Banks",
published periodically by the Central Bank of Brazil, between 2009 and 2013. The reason
to implement this project refers to two changes proposed by the Federal Government, in
order to make the Bank-Client relationship more transparent and positive, and that affect
these financial institutions’ income: standard tariff charges and standardized services
(2008) and interest rate reduction to the consumers proposed by the Federal Government
(2012). From these changes, the purpose of this project is to measure if these banks, based
on Brazil, are efficient or not, taking into account the hypothesis that for a long time the
profitability of the banks hid these institutions’ weaknesses.
Keywords: Bank Efficiency. Commercial Banks. Data Envelopment Analysis.
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INTRODUÇÃO
O ambiente de acirrada competição entre organizações fez emergir a questão do
bom desempenho e eficiência. Tal cenário pode ser visualizado tanto na indústria e
comércio, como nas instituições prestadoras de serviços.
As instituições bancárias, classificadas como prestadoras de serviços, também estão
no cerne dessa intensa disputa pela conquista do cliente e, consequentemente, busca de
maior espaço no mercado.
Os processos de fusões e incorporações caracterizaram o sistema bancário brasileiro
nos últimos tempos. Tais processos visaram dotar as instituições de maior força nesse
ambiente competitivo. Atrelado a isso, tem-se uma série de processos inovadores
relacionados à gestão, que também permitem que os bancos não apenas aperfeiçoem o
atendimento ao cliente, mas, principalmente, possam oferecer maior diversidade de
serviços aos mesmos, com menores custos.
A função básica e primeira de um banco está atrelada ao processo de intermediação
financeira, compreendendo isso como a captação de depósitos em uma ponta da operação,
e concedendo financiamento, na outra ponta. No entanto, há bastante tempo que os bancos
não se limitam à somente essa atividade. Produtos como os fundos mútuos do mercado
monetário, debêntures, o mercado de commercial papers e a securitização podem ser
elencados no extenso menu de serviços oferecidos pelos bancos.
O excesso de produtos e serviços oferecidos pelos bancos, o spread bancário e as
receitas decorrentes de taxas administrativas (taxas cobradas dos diversos serviços
prestados pelos bancos) são responsáveis pelas receitas crescentes recebidas pelos Bancos.
Os bancos brasileiros, por um período considerável de tempo, estiveram entre as
corporações nacionais que mais auferiram lucros.
A justificativa maior para a elaboração desse trabalho é referente a duas alterações,
propostas pelos Governo Federal (uma em 2008, outra em 2012), no sentido de tornar a
relação banco-cliente mais transparente e positiva, e que afetam e afetarão as receitas
dessas instituições financeiras.
Em abril de 2008, o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional
colocaram em vigor a resolução 3.518, com a finalidade de limitar o poder das instituições
financeiras, através de normas de cobranças tarifárias e padronização dos serviços. A ideia
permeada em tal resolução era tornar mais transparente o pagamento das taxas
14

administrativas ao Banco, enunciando a finalidade de cada taxa, evitando que novas taxas
sejam cobradas de forma inapropriada dos clientes.
A segunda alteração, ocorrida inicialmente em maio de 2012, tratou da redução dos
juros ao consumidor proposta pelo Governo Federal, por meio dos Banco do Brasil (BB) e
Caixa Econômica Federal (CEF). Tal medida resultou na redução dos spreads bancários e
causou grande impacto no crédito no país. Os demais bancos alinharam-se às novas taxas
propostas pelo BB e CEF, para não perder clientes e espaço no mercado.
A partir de tal contextualização, cabe mencionar que o objetivo deste trabalho foi
analisar, por envoltória de dados (DEA), a eficiência dos bancos instalados no Brasil. Para
o alcance do objetivo proposto, foi utilizada a base de dados intitulada “Os Maiores
Bancos”, do período de 2009 a 2013, divulgada periodicamente pelo Banco Central do
Brasil.
A estrutura do trabalho está assim definida: o primeiro capítulo descreve o Sistema
Financeiro Nacional (SFN); o segundo capítulo apresenta a forma como estão organizados
os bancos dentro do SFN, assim como suas funções, atribuições e classificações; o terceiro
capítulo apresentou a síntese de alguns trabalhos (nacionais e internacionais) que tiveram
como objetivo investigar a eficiência de determinada amostra de bancos. O quarto capítulo
apresentou o método de pesquisa para a investigação aqui proposta, assim como a
delimitação temporal e espacial da pesquisa, variáveis selecionadas especificação de
modelo utilizado. O quinto capítulo apresentou uma discussão dos resultados,
considerando uma análise anual e, também, a evolução da eficiência dos bancos no
decorrer dos anos. E, por fim, o capítulo 6 apresentou as considerações finais da pesquisa.
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CAPÍTULO 1: SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN)
O Sistema Financeiro

Nacional, estruturado de forma a promover o

desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as
partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram (BRASIL, 1988).
O Sistema Financeiro Nacional representa um aglomerado de órgãos que estão
ligados à economia brasileira. A função desse sistema é a fiscalização, a execução e o
controle das operações que regulam a circulação do crédito e da moeda. Este sistema é
responsável por definir as estratégias econômicas do país e pode ser dividido em Sistema
Normativo e Sistema Operativo (Figura 1).

Figura 1. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

As autoridades do SFN podem ser divididas em:
 Autoridades Monetárias: Sua função está diretamente ligada ao controle da
produção e circulação da moeda, sendo elas o Conselho Monetário Nacional
(CMN) e o Banco Central do Brasil (Bacen).
 Autoridades de Apoio: Sua função é dar o suporte para que as medidas
estabelecidas pelas Autoridades Monetárias consigam ser aplicadas na economia
brasileira. Tais autoridades podem ser exemplificadas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e o Banco do Brasil (BB).
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1.1 SUBSISTEMA NORMATIVO
Com o objetivo de garantir, aos usuários do SFN, tranquilidade para investir e
qualidade nas operações, este sistema é composto por instituições que definem os
parâmetros da intermediação financeira, fiscalizam as ações das instituições operativas e
estabelecem as regras e diretrizes de funcionamento. Este subsistema divide-se em Órgãos
Normativos e Entidades Supervisoras (Figura 2).

Figura 2. Estrutura do Subsistema Normativo

1.1.1 Órgãos Normativos
Este subgrupo é composto pelos seguintes órgãos: Conselho Monetário Nacional
(CMN); Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); Conselho Nacional de
Previdência Complementar (CNPC).

Figura 3. Representantes dos Órgãos Normativos

O Conselho Monetário Nacional (CMN), cuja função é o estabelecimento de
diretrizes para manutenção do equilíbrio do SFN, é composto pelo Presidente do Banco
17

Central do Brasil, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministro da
Fazenda. Através de diversas operações que estão diretamente ligadas à moeda e aos meios
de pagamento, o Conselho Monetário Nacional é fundamental para a regulação da
economia.
O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) fiscaliza as Entidades de
Previdência Privada Aberta, Resseguradores, Sociedades de Capitalização, Sociedades
Seguradoras. Tal Conselho exerce a função de controlar e regulamentar essas
organizações. O CNSP é constituído por representantes da CVM, do Bacen, do Ministério
da Previdência Social e do Ministério da Justiça, além do Ministro da Fazenda e do
Superintendente da Superintendência de Seguros Privados.
O Conselho Nacional de Previdência Complementar tem a função de fiscalização
dos Fundos de Pensão. O CNPC faz parte do Ministério da Previdência Social e possibilita
que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar sejam supervisionadas pelo
Governo.

1.1.2 Entidades Supervisoras
Os órgãos apresentados na Figura 4 formam o subgrupo das Entidades
Supervisoras, cujas atribuições serão explicitadas a seguir.

Figura 4. Representantes das Entidades Supervisoras

As decisões tomadas pelo Conselho Monetário Nacional ganham espaço no Banco
Central do Brasil. Conhecida como Bacen, essa instituição é responsável por diversas
operações fundamentais da economia brasileira, como a emissão de papel moeda e moeda
18

metálica e coordenação das operações com títulos públicos federais, além de diversas
outras atividades relacionadas, como a liberação para que as instituições financeiras
funcionem no Brasil. Além disso, o Bacen tem como atividade a fiscalização de capital
estrangeiro no país e das instituições financeiras brasileiras. Juntamente a estas atribuições,
cabe ao Banco Central do Brasil controlar o crédito circulante da economia. Com o
objetivo de zelar pelo bem estar da economia do Brasil e manter a estabilidade, esse órgão
é um dos mais importantes componentes do Sistema Financeiro Nacional.
O mercado de valores mobiliários está sob jurisdição da Comissão de Valores
Mobiliários, autarquia que age a fim de evitar quaisquer problemas que possam afetar os
titulares desses serviços e garantir que as regras sejam cumpridas quanto a essa questão.
Sendo assim, algumas de suas atividades são a fiscalização e atuação contra fraudes ou
manipulações; estimular os brasileiros a poupar e investir tais recursos no mercado
mobiliário, além de garantir que todos os brasileiros tenham acesso às informações deste
mercado.
A Superintendência de Seguros Privados (Susep) tem como base de atuação a
fiscalização da capitalização, previdência privada aberta e mercado de seguro com a
finalidade de garantir que estes serviços estejam sendo executados segundo as diretrizes
traçadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Representa o órgão regulador e
controlador das seguintes entidades: Resseguradores, Sociedades de Capitalização,
Sociedades Seguradoras e Entidades de Previdência Privada Aberta. Ademais, garante a
qualidade dos serviços aos usuários dessas entidades, além de visar inserir e elaborar
ferramentas mais aperfeiçoadas para tais atividades as quais está relacionada.
Com a finalidade de supervisionar os Fundos de Pensão, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc), pautada nas decisões do Conselho
Nacional de Previdência Complementar e no Conselho Monetário Nacional, fiscaliza as
entidades fechadas de previdência complementar. Substituindo a antiga Secretaria de
Previdência Complementar (SPC), este órgão atua com o objetivo de fiscalizar as
atividades dos Fundos de Pensão e, dessa forma, garantir aos usuários desses serviços
maior qualidade e proteção contra possíveis manipulações ou fraudes.
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1.2 SUBSISTEMA OPERATIVO
Sistema formado por instituições que atuam na intermediação financeira, cuja
atribuição é, por meio do cumprimento dos parâmetros estabelecidos pelo subsistema
normativo, realizar a transferência entre os fornecedores de fundos e os tomadores de
recursos. Assim, cabe a este subsistema do SFN desenvolver as práticas estabelecidas e
regulamentadas pelo Subsistema Normativo.
Como é possível observar na Figura 5, o Subsistema Operativo é formado por
Instituições Financeiras Captadoras de Depósitos à Vista, Bolsas de Mercadorias e Futuros,
Resseguradores, Bancos de Câmbio, Bolsas de Valores, Sociedades Seguradoras,
Sociedades de Capitalização, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (Fundos de Pensão), Demais Instituições
Financeiras, Outros Intermediários Financeiros e Administradores de Recursos de
Terceiros.

Figura 5. Composição do Subsistema Operativo
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O grupo composto pelas Instituições Financeiras Captadoras de Depósitos à Vista
engloba os Bancos Múltiplos com Carteira Comercial, os Bancos Comerciais, a Caixa
Econômica Federal (CEF) e as Cooperativas de Crédito, ou seja, instituições em que há a
possibilidade de serem realizados depósitos à vista.
Os Bancos Múltiplos com Carteira Comercial são instituições financeiras
organizadas sob a forma de sociedade anônima e que realizam operações por meio de
carteiras. Tais carteiras podem ser comercial, de arrendamento mercantil; de crédito,
financiamento, investimento; de crédito imobiliário além de investimento e/ou
desenvolvimento. Os Bancos Múltiplos podem ser públicos ou privados e devem seguir a
exigência de serem formados por pelo menos duas carteiras, com a obrigatoriedade de que
uma delas seja comercial ou de investimento. Outras características marcantes são que
apenas os bancos públicos podem operar as carteiras de desenvolvimento e que as
instituições que mantém carteiras comerciais também estão aptas a receber depósitos à
vista.
Os Bancos Comerciais também são caracterizados como sociedades anônimas e
têm como missão manter o funcionamento da economia por meio do recebimento de
depósitos (tanto a prazo quanto à vista) e da possibilidade de captação de recursos. Tais
recursos financiam os três setores da economia (agricultura, indústria e serviços) além de
pessoas físicas e terceiros. Tais instituições podem apresentar caráter privado ou público e
constituem importante peça para a composição do SFN.
A Caixa Econômica Federal (CEF) tem características bastante semelhantes às dos
bancos comerciais, já que a mesma está apta a captar depósitos à vista e a prestar serviços.
Por suas operações, a CEF faz parte do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Uma especificidade da CEF é que
ela é o centro das operações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e,
portanto, adquire grande importância no cenário econômico brasileiro. Tal importância é
reforçada por meio da ligação com os programas de cunho social do Governo Federal, já
que a CEF prioriza conceder financiamentos e empréstimos a tais projetos, que visam
contribuir para a melhoria de vida da população brasileira e são realizados em diversos
setores da sociedade, como o "Minha Casa, Minha Vida". Além disso, a CEF tem o
monopólio da gestão dos recursos oriundos da venda de bilhetes de loteria federal.
As Cooperativas de Crédito possuem grande importância no desenvolvimento
econômico do país por contribuírem para que muitos projetos sejam desenvolvidos nos três
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setores da economia. As Cooperativas de Crédito podem ser analisadas por meio da
seguinte divisão: cooperativas singulares; cooperativas centrais; e confederações de
cooperativas centrais. Enquanto as cooperativas singulares desenvolvem seu papel ao
captar e conceder crédito aos seus associados, as cooperativas centrais têm como função
fiscalizar e prestar serviços àquelas cooperativas singulares que são associadas. Já as
confederações de cooperativas centrais atuam na prestação de serviços às cooperativas
anteriormente descritas.
As Bolsas de Mercadorias e Futuros são responsáveis pela negociação de contratos
futuros e de ações de empresas. Tais Bolsas permitem que os agentes da economia
consigam se proteger das oscilações de preços do mercado já que previamente estabelecem
o preço de compra de produtos específicos, que são, na maior parte dos casos,
commodities. Além de deterem autonomia administrativa, patrimonial e financeira, estas
associações são civis e privadas. Outra característica importante dessas bolsas é o fato de
as mesmas serem supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Os Resseguradores são entidades classificadas como sociedades anônimas, cuja
base de atuação são as operações de retrocessão e resseguro, ou seja, elas representam
seguradoras para as companhias de seguro. As companhias seguradoras são ressarcidas
com relação às perdas financeiras em decorrência das apólices de seguro.
Os Bancos de Câmbio são os responsáveis pela intermediação das operações de
câmbio. Dessa forma, os Bancos de Câmbio também são aptos a realizar operações de
créditos que tenham relação com as operações de câmbio, como as operações vinculadas à
balança comercial.
As Bolsas de Valores podem adquirir caráter de associação civil ou sociedade
anônima. São instituições supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários e que
apresentam autonomia administrativa, patrimonial e financeira, assim como as Bolsas de
Mercadorias e Futuros. Com a função de possibilitar que os agentes econômicos realizem
operações de compra e venda de valores mobiliários e títulos, as Bolsas de Valores
adquirem caráter fundamental na sociedade por concentrar diversas operações financeiras
que direcionam a economia do país. No Brasil, a Bolsa de Valores é mais conhecida como
BM&FBovespa por advir da união da Bolsa de Valores de São Paulo com a Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros que ocorreu em 2008.
As Sociedades Seguradoras são entidades estabelecidas como sociedades anônimas,
cujo objetivo é assegurar garantias em um contrato. A partir de um pagamento
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estabelecido, a Seguradora garante ao contratante que ele não sofrerá prejuízos, já que se a
ocorrência a qual ele teme de fato acontecer, ele ou outra pessoa designada pelo mesmo,
receberá uma quantia, estabelecida previamente em contrato, como forma de indenização.
Alguns exemplos de Sociedades Seguradoras são as de seguro para automóveis e
residências, cujo objetivo é ressarcir os seus segurados caso haja algum dano com os
referidos bens. Além disso, existe o seguro de vida, no qual o segurado estabelece
beneficiários em caso de sua morte.
A Sociedade de Capitalização, fundamentada como sociedade anônima, tem com
base de atuação a transação de títulos de capitalização, em que um comprador desembolsa
periodicamente uma quantia para investimento nessa sociedade e, ao final do contrato, tem
como recompensa o recebimento dessa quantia despendida, com direito à correção desse
valor por uma taxa de juros estabelecida previamente por contrato.
As Entidades Abertas de Previdência Complementar são sociedades anônimas que
proporcionam aos usuários dessas sociedades uma espécie de renda, por meio de
pagamentos pré-determinados. No Brasil, esta atividade está sob jurisdição do Ministério
da Fazenda, por meio da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP).
As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Fundos de Pensão) têm
objetivo semelhante ao das Entidades Abertas de Previdência Complementar,
diferenciando-se destas apenas por serem constituídas por um número reduzido de pessoas.
Tais Fundos de Pensão geralmente são estabelecidos entre empregados de uma mesma
empresa ou entre trabalhadores de diversas áreas e se estabelecem na forma de sociedade
civil ou fundação.
O grupo composto pelas demais Instituições Financeiras engloba os seguintes
operadores: Agências de Fomento; Associações de Poupança e Empréstimo; Bancos de
Câmbio; Bancos de Desenvolvimento; Bancos de Investimento; Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Companhias Hipotecárias; Cooperativas
Centrais de Crédito; Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento; Sociedades de
Crédito Imobiliário; e Sociedades de Crédito ao Microempreendedor.
As Agências de Fomento têm por objetivo incentivar o desenvolvimento das áreas
em que estão presentes, por meio do financiamento de projetos desses locais.
Apresentando, no máximo, uma agência de fomento por unidade da federação, estas
instituições, são caracterizadas como sociedades anônimas com capital fechado. O controle
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dessas agências é realizado pela unidade da federação na qual elas estão inseridas e elas
devem cumprir com diversas regulamentações, como a impossibilidade de captação de
recursos junto à população e a obrigatoriedade de manter um fundo de liquidez no mínimo
10%, que deve ser em sua totalidade destinado a títulos públicos federais.
As Associações de Poupança e Empréstimo são constituídas sob a forma de
sociedade civil e são de propriedade comum de seus associados. Suas operações ativas são,
basicamente, direcionadas ao mercado imobiliário e ao Sistema Financeiro da Habitação.
As operações passivas são constituídas de emissão de letras e cédulas hipotecárias,
depósitos de cadernetas de poupança, depósitos interfinanceiros e empréstimos externos.
Os depositantes dessas entidades são considerados acionistas da associação e, por isso, não
recebem rendimentos, mas dividendos. Os recursos dos depositantes são, assim,
classificados no patrimônio líquido da associação e não no passivo exigível (BANCO
CENTRAL, 2014).
Sob controle dos governos estaduais, os Bancos de Desenvolvimento se
caracterizam como sociedades anônimas e estão estabelecidos nas capitais dos seus
respectivos estados. Agindo como financiador do setor privado em atividades voltadas para
o desenvolvimento do local onde estão inseridos, estas instituições financeiras são de
extrema importância nas unidades da federação das quais fazem parte como o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais e o Banco de Desenvolvimento de São Paulo.
Os Bancos de Investimento são os responsáveis pelo lançamento de ações de
empresas em Bolsas de Valores e colaboram para operações de compra e venda entre
empresas. Estas sociedades anônimas fundamentam suas atividades no financiamento de
capital fixo e capital de giro para empresas e administração dos recursos de terceiros, com
o objetivo de promover o crescimento e desenvolvimento empresarial. Além disso, os
Bancos de Investimento estão aptos a receber depósitos a prazo e repasses de recursos
externos.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) possui
grande campo de atuação e o elevado número de parcerias por todo o país permite que
diversas empresas consigam se desenvolver no Brasil, além de potencializar o mercado
interno e as exportações brasileiras. Constituído como órgão público federal, o BNDES
tem seu patrimônio próprio e desenvolve suas atividades com foco no desenvolvimento
sustentável. O BNDES, como seu próprio nome diz, é um banco de desenvolvimento, que
pratica diversos tipos de financiamentos e empréstimos às empresas brasileiras visando
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promover desenvolvimento nas diversas camadas sociais do Brasil e gerar resultados
econômicos e sociais em todos os setores da sociedade.
As Companhias Hipotecárias agem no financiamento relacionado a imóveis que
não estão aptos a serem financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação por não
atenderem às exigências quanto a certos quesitos, como a taxa de juros desse
financiamento e o prazo de pagamento, entre outros. Fundamentadas sob a forma de
sociedade anônima, estas instituições também atuam como fundos de investimento
imobiliário.
As Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento também são conhecidas
como Sociedades Financeiras. Tais sociedades desempenham papel fundamental na
sociedade brasileira pois agem no financiamento de capital de giro, serviços e aquisição de
bens.

Fundamentadas

como

sociedades

anônimas,

as

Sociedades

de

Crédito,

Financiamento e Investimento estão aptas a receber depósitos bancários e se utilizar de
Letras de Câmbio.
Constituídas na forma de sociedades anônimas, as Sociedades de Crédito
Imobiliário, por meio de diversas operações ativas e passivas, atuam no financiamento
habitacional. Como operação ativa sobressai o crédito para construção ou aquisição da casa
própria, enquanto sua principal operação passiva é a emissão de letras e cédulas
hipotecárias.
As Sociedades de Crédito ao Microempreendedor são caracterizadas por quotas de
responsabilidade limitada ou companhias fechadas e atuam na sociedade potencializando o
microempreendedorismo,

já

que

praticam

exclusivamente

o

financiamento

à

microempresas e, portanto, não realizam atividades características de bancos comerciais.
E, por fim, o último grupo que compõe o Subsistema Operativo do SFN é
denominado “Outros Intermediários Financeiros e Administradores de Recursos de
Terceiros”. Neste grupo é possível considerar os seguintes operadores: Administradores de
Consórcio; Sociedade de Arrendamento Mercantil; Sociedades Corretoras de Câmbio;
Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários.
As Administradoras de Consórcios são empresas supervisionadas pelo Banco
Central, que detém o controle dos grupos de consórcio, cujo objetivo final a criação de
uma poupança para os seus participantes. Estes grupos definem antecipadamente quanto
tempo eles durarão e quantas cotas serão vendidas.
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As Sociedades de Arrendamento Mercantil, sociedades anônimas cuja supervisão é
realizada pelo Bacen, desempenham operações ativas e passivas. Enquanto as operações
ativas englobam desde arrendamento mercantil de bens móveis à títulos de dívida pública,
as operações passivas são financiamento de instituições financeiras e a emissão de
debêntures.
As Sociedades Corretoras de Câmbio, classificadas como sociedades anônimas ou
quotas de responsabilidade limitada, possuem base de atuação no mercado cambial por
meio de intermediação de transações desse gênero,
As Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários são instituições
fiscalizadas pelo Banco Central, estabelecidas por meio de sociedades anônimas ou por
quotas de responsabilidade limitadas. Tais Sociedades atuam no mercado de capitais ou no
mercado financeiro. Suas práticas estão atreladas à intermediação de valores mobiliários e
títulos e são basicamente a compra e venda de valores títulos mobiliários; criação,
fundamentação e administração de clubes de investimento; e operação em bolsas de
mercadorias e futuros.
As Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, atuantes sob
fiscalização do Banco Central, são classificadas por quotas de responsabilidade limitada ou
como sociedades anônimas e realizam atividades relacionadas à títulos e valores
mobiliários, o que leva em conta também a participação no mercado aberto e operações de
câmbio. Estão ligadas também a carteiras de títulos e fundos de investimento.
Na Figura 6 estão apresentados todos os órgãos e instituições estabelecidos pelo
Banco Central Brasileiro como componentes do Sistema Financeiro Nacional e que foram
explicitados anteriormente. Dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional está destrinchado
em todos os seus níveis e especificidades para que seja possível a compreensão de toda a
sua complexidade.
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Figura 6. Sistema Financeiro Nacional
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1.3 O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E O SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL
O Sistema Financeiro Habitacional, conforme pode ser observado na análise
anteriormente estabelecida, apresenta um papel fundamental no Sistema Financeiro
Nacional, já que está diretamente relacionado à diversas instituições, como a Caixa
Econômica Federal, Associações de Poupança e Empréstimo, Companhias Hipotecárias,
etc.
Criado em 1964 com o intuito de facilitar o acesso da população à casa própria, o
Sistema Financeiro Habitacional é parte integrante do SFN, conforme sua própria lei de
criação. O SFH cada vez mais se torna um instrumento político, já que através do mesmo é
possível promover desenvolvimento social e econômico e sua abrangência está em grande
expansão.
O setor imobiliário é um dos grandes motores da economia brasileira e contribui
para alavancar outros setores, como o mobiliário e o de eletroeletrônicos. Além disso, este
setor é de fundamental importância, pois, como observado recentemente nos EUA, ele
pode ser responsável por gerar enormes crises caso não haja um rigoroso controle e
acompanhamento por parte das autoridades financeiras.

28

CAPÍTULO 2: BANCOS NO BRASIL
O presente capítulo tem como objeto central de análise os bancos brasileiros e os
que aqui operam. Buscou-se tratar duas temáticas principais neste texto: (i) a história dos
bancos no país, de forma a apresentar uma contextualização mais ampla que permita ao
leitor compreender a trajetória dos bancos, assim como o entendimento de como eles estão
inseridos no Sistema Financeiro Nacional; (ii) uma classificação bancária, de forma a
introduzir algumas nomenclaturas referentes ao segmentos atendidos, portes e tipos de
controle dos bancos no Brasil.
As subseções seguintes contemplam essas temáticas.
2.1 A HISTÓRIA DOS BANCOS NO BRASIL
A história bancária brasileira é bastante breve em comparação à de diversos outros
países. Considerando o início desse processo o ano de 1808, a seguinte análise visa formar
o panorama do setor bancário no Brasil desse período até os dias atuais. A partir dela, é
possível entender como os bancos se consolidaram no país e até estabelecer perspectivas
futuras para este setor. Como forma de análise, o período de 1808 até 2013 foi dividido em
diversos estágios, como pode ser observado a seguir.
Com a abertura dos portos em 1808, a perspectiva econômica brasileira sofreu
grandes transformações, já que a partir desse período o Brasil poderia comercializar com
outras nações europeias e findar o pacto colonial, que restringia suas transações ao
monopólio português. Dessa forma, o surgimento do sistema financeiro brasileiro é
representado pela criação do Banco do Brasil nesse mesmo ano de 1808. Tal entidade
financeira adquiriu papel fundamental na economia, apresentando o monopólio das
transações financeiras e representando, até o ano de 1964, o Banco Central do Brasil.
Devido à indefinição do padrão de moeda do Brasil, o Banco do Brasil foi por
diversas vezes campo de discussão. Já em 1905, foi promulgada a decisão de estabelecer
no país o padrão papelista, agradando aos interesses cafeeiros. Assim, o primeiro estágio
da história bancária brasileira, de 1808 a 1905, é representado pela conturbada decisão
sobre o padrão de moeda do país e um sistema bancário incipiente, que ainda se
apresentava em fase de desenvolvimento e era formado por bancos regionais, que
realizavam suas transações em pequenas escalas.
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O período posterior, de 1905 a 1930, apresentou a entrada dos capitais e bancos
estrangeiros no país. Além disso, nesse período ocorreu o fim das experiências com o
padrão-ouro, pois a Crise de 1929 e a Primeira Guerra Mundial ocasionaram o fim da
liquidez internacional. À essa época, ocorreu uma tentativa de paridade com o dólar,
experiência que fracassou logo em seguida. Dessa forma, é possível dizer que as
conturbações políticas mundiais refletiram de alguma forma no setor bancário brasileiro,
que era maciçamente representado por bancos estrangeiros.
De 1930 a 1945, vigorou no Brasil uma legislação que facilitava a criação de
bancos, o que impulsionou o crescimento do número dessas instituições financeiras. É
nessa época também que os bancos públicos passam a colaborar para o desenvolvimento
do país, com financiamentos e empréstimos aos empresários e cafeicultores. Além disso,
neste período ocorreu a socialização das perdas bancárias advindas da Crise Mundial de
1929, ou seja, toda a população "pagou" pelos prejuízos dessa crise.
O exacerbado aumento do número de instituições financeiras gerou no período
posterior, de 1946 a 1964, grandes mudanças no setor bancário brasileiro. Nesse quarto
estágio da história dos bancos no Brasil, a concentração bancária se fez presente, dando
fim ao período de competitividade nesse setor. Tal mudança ocorreu devido à criação da
Superintendência de Moeda e Crédito (SUMOC), que elaborou medidas que inibiam a
criação de novos bancos e, dessa forma, incentivavam os bancos já existentes a realizar
fusões e aumentar o número de suas agências pelo país, promovendo uma grande expansão
do setor bancário, que se tornava mais atrativo à captação de novos clientes.
Este período de 1946 a 1964 também ficou marcado pela criação do Banco Central
do Brasil, cujas prioridades eram o financiamento desenvolvimentista da época e controle
das operações financeiras do país. Além disso, o Governo Militar realizou uma reforma do
sistema bancário que, entre muitas doutrinas, proibia os empréstimos privilegiados entre
grupos familiares ou econômicos. A criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e
do Conselho Monetário Nacional (CMN) também ocorreram neste período.
Em relação ao período de 1965 a 1987, é válido destacar as reformas habitacional,
financeira e do mercado de capitais, que levaram desenvolvimento ao setor bancário e o
fortaleceram. Além disso, a internacionalização dos bancos privados e públicos nacionais,
facilitada devido à concentração bancária que havia se desenvolvido desde o período
anterior, foi bastante notável. A alta inflação da época colaborou para o aumento dos

30

ganhos dos bancos brasileiros, que se beneficiavam das operações de floating e
intermediação de títulos, muito lucrativas à época.
O fim das reservas de mercado do varejo brasileiro, devido à permissão a entrada
de capitais estrangeiros no país ocorreu no sexto estágio da história dos bancos no Brasil,
de 1988 a 1994. Além disso, houve um grande aumento do número de bancos no país
devido à liberalização econômica e a permissão para a criação de bancos múltiplos.
Grandes investimentos visando aumento da eficiência foram empreendidos no setor
bancário já que a diminuição da inflação estava iminente e, assim, a redução dos lucros se
tornava próxima.
O período de 1995 a 2002, que representa o sétimo estágio da história dos bancos
no Brasil, registrou a falência e o fechamento de muitos bancos devido à queda dos lucros
com a estabilização da inflação, mesmo o setor bancário cobrando tarifas a seus usuários e
expandido as suas carteiras de crédito. Nesse período também se registrou uma grande
concentração bancária, a extinção da indexação da moeda e privatizações de bancos e
empresas estatais. Além desses fatores, a presença maciça de bancos estrangeiros reforçou
a ideia de desnacionalização bancária no país.
O período de 2002 a 2013 pode ser considerado a oitava fase da história dos bancos
no Brasil e é marcado pela expansão do crédito e do microcrédito. O aumento das
facilidades para abertura de contas e financiamentos e empréstimos marca este período.
Além disso, a economia brasileira torna-se mais representativa no exterior devido às crises
financeiras que fortemente afetaram aos demais países e a valorização do real frente ao
dólar. Tal panorama não é diferente no setor bancário, já que muitos bancos brasileiros
adquirem importância internacional e cada vez estão mais solidificados.
2.2 CLASSIFICAÇÃO BANCÁRIA NO BRASIL
Como forma de análise, os bancos se dividem em diversas categorias de acordo
com suas características. O Banco Central do Brasil oferece cinco formas de classificar tais
instituições financeiras através dos seguintes aspectos: Segmento, Atividade, Porte,
Controle e Esfera.
Quanto ao quesito Segmento, os bancos podem ser divididos em Comerciais e
Múltiplos. Ambos são constituídos sob a forma de Sociedade Anônima e apresentam um
limite mínimo de capital realizado e patrimônio líquido, estabelecido pelo Banco Central
do Brasil, de R$ 17,5 milhões de reais para que possam executar suas atividades. Porém,
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os Bancos Comerciais e os Bancos Múltiplos apresentam algumas características que os
tornam bastante diferenciados: Enquanto os Bancos Comerciais destinam o limite mínimo
de capital realizado e patrimônio líquido (R$ 17,5 milhões) descrito acima anteriormente à
carteira comercial, os Bancos Múltiplos seguem a exigência de possuir pelo menos duas
carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento e as demais
podendo ser de arrendamento mercantil, de crédito, de crédito imobiliário ou de
desenvolvimento.
Tal carteira comercial atende aos desejos de clientes de médio e grande porte;
enquanto a carteira de investimento representa um grupo de ativos em o donatário, que
pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, emprega seus recursos em títulos, fundos,
debêntures, ações, entre outras possibilidades de investimento. Já a carteira de crédito
simboliza o conjunto de clientes que captam crédito com os bancos para os seus
investimentos; sendo a carteira de crédito imobiliário, uma carteira desse tipo específica
para os que querem investir no setor imobiliário. A carteira de arrendamento mercantil diz
respeito ao negócio jurídico relacionado aos imóveis e móveis, propriedades dos bancos.
Além disso, os Bancos Comerciais e Múltiplos diferem bastante quanto a sua
atuação no mercado brasileiro. Os Bancos Comerciais, cuja atividade básica é a captação
de depósitos a vista, visam ter condições para financiar os investimentos de pessoas físicas
e dos setores primário, secundário e terciário; ou seja, trabalham com a intermediação
financeira. Por outro lado, a atuação dos Bancos Múltiplos está diretamente ligada ao
controle e operação de suas carteiras (comercial, investimento, de arrendamento mercantil,
de crédito, de crédito imobiliário e de desenvolvimento).
Em se tratando de Atividade, é possível destrinchar os bancos em: Negócios e
Varejo. Enquanto os Bancos de Varejo estão voltados para o contato direto com o
consumidor, os Bancos de Negócios focam em empresas e outros bancos. Ademais, os
Bancos de Negócios se diferem dos Bancos de Varejo em outros pontos, já que estes
últimos têm como base de atuação as contas correntes e poupança, crédito pessoal e cartões
de crédito e débito; ao passo que os Bancos de Negócios proporcionam aos seus usuários a
possibilidade de investimento em negócios, através de financiamentos e condições
especiais de pagamento e empréstimo. Estes Bancos de Negócios, na maioria das vezes,
têm nichos especializados de atuação, como os bancos destinados aos agricultores e
produtores rurais que se fortalecem em meio a pequenas cidades do interior de São Paulo.
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A respeito do Porte destas instituições financeiras, a classificação é feita em:
Grande Porte, Médio-Grande Porte, Médio Porte, Pequeno Porte e Micro Porte. Tal
distinção entre os tipos de bancos é realizada dependendo de sua receita operacional bruta
anual segundo a definição do BNDES, que apresenta as Microempresas com este valor até
R$2,4 milhões, as Pequenas indo de R$2,4 milhões a R$16 milhões, as Médias referindose dos R$16 milhões a R$90 milhões, as Médias-Grandes dos R$90 milhões as R$300
milhões e as Grandes a partir dos R$300 milhões.
Além disso, em se tratando do quesito Controle, os bancos podem ser divididos em
Privados ou Públicos, já que estas instituições financeiras podem fazer parte do patrimônio
público ou serem controlados por entidades privadas.
Ademais, ao analisar o quesito Esfera é possível classificar os bancos em
Estrangeiros ou Nacionais, pois estas instituições financeiras podem ser oriundas de
diversos países ou fundadas em solo brasileiro.
A partir dos critérios elencados anteriormente, são apresentados a seguir os
cinquenta maiores bancos brasileiros no ano de 2012, sendo classificados por seu
patrimônio líquido na ordem dos milhões (Tabela 1). Foram considerados como bancos
públicos as instituições financeiras cuja maior parte das ações pertence ao Governo
Federal.
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Tabela 1. Classificação dos Cinquenta Maiores Bancos do Brasil em 2012
Banco
Itaú Unibanco
Bradesco
Banco do Brasil
Santander
Caixa
HSBC Bank
Banco Votorantim
BTG Pactual
Safra
Citi
Banrisul
BMG
JP Morgan
BNB
IBI
Volkswagen
Bicbanco
Daycoval
Banco da Amazônia
Banco Alfa
Banco Original
GMAC
ABC Brasil
PanAmericano
Deutsche Bank
Merrill Lynch
Citi N.A.
Mercedes-Benz
Cruzeiro do Sul
BNP Paribas
Paraná Banco
Tokyo-Mitsubishi
CNH
Fibra
Pine
Société Générale Brasil
Morgan Stanley
BGN
Banestes
BRB
Sofisa
Rabobank
BVA
Mercantil do Brasil
Crédit Agricole
Barclays
Carrefour
Credicard Citi
BI&P Indusval & Partners
BBM

Segmento
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Comercial
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Comercial
Comercial
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Comercial
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Comercial
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Múltiplo
Comercial
Múltiplo

Atividade
Varejo
Varejo
Varejo
Varejo
Varejo
Varejo
Varejo
Negócios
Varejo
Varejo
Varejo
Negócios
Negócios
Negócios
Varejo
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Negócios
Varejo
Negócios
Egócios

Porte
38.416,3
31.157,0
28.980,7
27.127,9
10.632,7
4.881,5
4.381,2
3.433,4
3.321,3
2.436,7
2.368,3
1.921,3
1.316,2
1.247,6
1.236,4
1.175,8
1.080,2
1.046,8
1.038,4
1.019,1
956,2
817,2
803,9
754,3
746,9
722,7
667,4
650,3
644,4
634,2
594,9
570,7
567,8
558,8
542,7
536,7
500,9
477,7
450,9
420,6
419,2
415,5
404,8
390,9
390,6
385,4
336,0
314,5
308,5
301,7

Controle
Privado
Privado
Público
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Público
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

Esfera
Nacional
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro
Nacional
Estrangeiro
Nacional
Estrangeiro
Estrangeiro
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Estrangeiro
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Estrangeiro
Estrangeiro
Nacional
Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro
Estrangeiro
Nacional
Nacional
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CAPÍTULO 3: EFICIÊNCIA BANCÁRIA
Este capítulo destina-se a uma breve passagem por importantes ensaios sobre a
temática de eficiência bancária. Foram selecionados alguns trabalhos, considerados
relevantes e, em cada subseção deste capítulo, eles serão resumidamente apresentados.
Inicialmente serão apresentados os trabalhos da literatura internacional, seguindo a
classificação do mais antigo para o mais atual. Posteriormente serão apresentados os
trabalhos nacionais, também seguindo a mesma classificação.
3.1 INPUTS, OUTPUTS

AND A

THEORY

OF

PRODUCTION

AND

COST

AT

DEPOSITORY

FINANCIAL INSTITUTIONS (SEALEY; LINDLEY, 1977)
Focado em desenvolver um modelo que possibilite a análise da produção e dos
custos de instituições financeiras e, dessa forma, compreender, a tomada de decisão desses
bancos, que visam a maximização de seus lucros; este estudo aborda a temática da
produção e dos inputs e outputs nela estabelecidos. Assim, neste trabalho observa-se que é
possível estabelecer um modelo de comportamento das firmas (o que vai ao encontro com
a teoria das firmas) e que muitos autores encontraram resultados errôneos em seus
trabalhos por não ter considerado os aspectos técnicos dessas instituições.
Ademais, este estudo utiliza como output Empréstimos e outros ativos
remunerados; enquanto estabelece que seus inputs são: Capital, Trabalho, Materiais de
expediente e Depósitos.
Não se utilizando da ferramenta de regressões econométricas, o estudo está
condicionado ao uso do modelo BCC, que determina que há retornos variáveis de escala
para estas instituições financeiras. Os resultados revelam que este estudo faz alusão à teoria
neoclássica da firma e que o processo de decisão dos bancos que era empregado
anteriormente ao desenvolvimento deste estudo é incompatível com os custos das
operações e aspectos de produção, além de não ser condizente com as condições aceitáveis
de inputs e outputs. Sendo assim, o presente trabalho representa uma correção dos erros
apresentados por estudos anteriores.
Por visar a criação de um modelo para análise dos bancos, este estudo não se
utilizou de dados financeiros das instituições estudadas, e sim, estabeleceu teorias e
análises quanto aos inputs e outputs que devem ser empregados neste modelo. Dessa
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forma, este trabalho adquiriu enorme importância para os demais que foram desenvolvidos
posteriormente, já que serviu de base para fundamentar as análises destes.
3.2 BENCHMARKS

OF THE

EFFICIENCY

OF

BANK BRANCHES (ZENIOS; ZENIOS;

AGATHOCLEUS; SOTERIOU, 1999)
O referente artigo trata-se de um estudo desenvolvido sobre o Banco do Chipre,
com o objetivo de fornecer insumos para as decisões operacionais da instituição e estudar a
eficiência das agências. Tal banco tinha a meta de desenvolver ao máximo suas filiais, já
que passava por um momento de preparação para o ingresso em um regime liberal, uma
vez que ocorriam negociações do governo local com a União Europeia. O objetivo deste
estudo, portanto, concentra-se na ideia de mensurar a eficiência das agências bancárias na
transformação dos seus recursos em produto final e visualizar os efeitos que o ambiente
oferece à eficiência.
Identificou-se que o desempenho bancário é afetado pelas condições do ambiente
em que está inserido, pelo ambiente interno da agência e pelo tamanho da mesma. O
estudo teve como amostra 144 agências do Banco de Chipre, sendo 83 delas presentes em
áreas urbanas, 20 operando próximas a áreas turísticas e outras 41 inseridas em ambiente
rural. Assim, para isolar os efeitos externos do ambiente e do tamanho destas agências, as
mesmas foram divididas da seguinte forma: as agências urbanas foram separadas em
pequenas, médias, grandes, muito grandes e regionais; já as que se encontram em áreas
rurais ficaram subdivididas em pequenas e médias; enquanto as localizadas em ambientes
turísticos foram destrinchadas em pequenas, médias e grandes.
Dessa forma, aplicou-se a Análise Envoltória de Dados para estes grupos de
agências de forma isolada; estudando, posteriormente, as distinções entre estes grupos
devido ao ambiente externo e a seus respectivos tamanhos. Os inputs utilizados neste
primeiro momento do estudo foram: Horas despendidas pelos gestores, Horas despendidas
nos escritórios, Horas despendidas em terminais de computadores, Área de trabalho
(metros quadrados), Número de contas pessoais, Número de poupanças, Número de
moedas estrangeiras e contas comerciais e Número de pedidos de crédito. O único output
utilizado foi Total de trabalho produzido, medido em horas.
Assim, foi possível analisar os pontos de ineficiência de cada agência, dando base
para implementação de ferramentas e práticas que melhorassem estas debilidades.
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Este modelo BCC com orientação ao input faz uma análise detalhada sobre os
efeitos do meio ambiente nas agências bancárias, já que estes interferem diretamente nas
estratégias de investimento e ações do Banco do Chipre. Assim, como explicado
anteriormente, o estudo utiliza a técnica DEA para analisar separadamente os grupos de
agências bancárias e, posteriormente, aplica a mesma técnica de modo conjunto para todas
as unidades que foram constatadas como eficientes e para as unidades virtuais criadas para
as agências identificadas como ineficientes. A seguir, é realizado um teste para identificar
se as distribuições de eficiência das agências nos dois grupos são idênticas.
Como alguns dos resultados deste trabalho é possível apresentar a identificação de
que as agências localizadas em áreas turísticas são cerca de 6% mais eficientes do que as
demais em períodos típicos desta atividade econômica; além do fato de que as filiais
localizadas em ambientes rurais são pouco menos eficientes do que as urbanas, fato que se
deve às externalidades e não pode ser justificado pela necessidade de melhoria gerencial.
Estudando o período de julho à agosto de 1994, este artigo apresenta também o fato
de que o tamanho da agência não é estatisticamente significante para explicar suas
ineficiências, além de apontar a necessidade de implementação de uma política de
remanejamento de funcionários das filiais de áreas turísticas para outras agências em
períodos fora da temporada.
3.3 THE

USE OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN BANKING INSTITUTIONS:

EVIDENCE

FROM THE COMMERCIAL BANK OF GREECE (ATHANASSOPOULOS; GIOKAS, 2000)

Este artigo realiza uma síntese do modelo de Análise Envoltória de Dados como
forma de introduzir o leitor a técnica utilizada na pesquisa. Dessa forma, este estudo, que
se apresenta como um dos pioneiros na aplicação desse método, utiliza-se de uma amostra
de 47 agências do Banco da Grécia, localizadas em centros urbanos com grande
contingente populacional e alto nível de atividade comercial. Assim, o referente trabalho
atinge seu objetivo ao analisar os resultados obtidos, por meio da aplicação da DEA a esta
amostra, dos anos 1988 a 1994.
Inicialmente o estudo aplica tal técnica com retornos constantes de escala (CCR),
orientado ao input, a fim de observar a eficiência de produção dessas agências, utilizando
os seguintes inputs: Horas de trabalho, Tamanho da agência, Terminais de computadores e
Despesas de funcionamento; e os outputs: Depósitos e transferências, Operações de crédito
e Recebimento de estrangeiros.
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Posteriormente, desenvolve-se outro exercício com a DEA com retornos variáveis
de escala (BCC), orientado ao output, cujos inputs foram: Custos com salários, Despesas
operacionais e Custos de funcionamento com imóvel; e os outputs foram: Poupanças,
Depósitos à vista, Depósitos atuais, Depósitos à prazo, Total de empréstimos e Renda não
proveniente de juros.
Tais modelos aplicados apresentaram os seguintes resultados: a eficiência média
das agências bancárias cresceu ao longo do tempo, fato que se deve em alguns períodos à
reestruturação ou fechamento de algumas unidades; e muitas agências bancárias de grande
destaque não são as que apresentaram as melhores performances. As respostas encontradas
nas análises realizadas por este estudo colaboraram para a definição das estratégias do
Banco da Grécia e a realização de práticas que melhorassem a eficiência das agências
debilitadas.
Neste trabalho também foi realizada uma análise sobre a correlação entre o
tamanho médio das contas e o número de contas; e entre o volume de contas com o número
de contas, obtendo, respectivamente resultados negativo e positivo para estes testes de
correlação.
A implementação de tais práticas nesta instituição financeira foi realizada em
múltiplas etapas e foi possível observar que há maior resistência dos gestores
intermediários em aceitar a metodologia DEA do que dos grandes administradores do
banco, cruciais para o sucesso da aplicação dessa técnica já que o suporte fornecido pelos
mesmos é de grande relevância.
Além disso, cabe àqueles que desenvolvem estes novos projetos convencer a todos
os stakeholders da importância da implementação desta técnica para analisar a eficiência
bancária. Além disso, os dados fornecidos pelos bancos são fundamentais para que esta
análise seja realizada com sucesso.
3.4 EVALUATING

THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BANK BRANCHES

(PASTOR;

KNOX-LOVELL; TULKENS, 2006)
O artigo em questão elabora uma análise de 573 filiais de um grande banco de
poupança europeu através das técnicas DEA e FDH (Free Disposal Hull), visando avaliar a
base de dados disponibilizada pela direção do banco e o desempenho geral de cada filial
desta instituição. Baseando-se em dados de seis meses, este trabalho utiliza-se destas duas
técnicas.
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Eliminando dados que não eram passíveis de análise em todas as 573 filiais
estudadas, foram 12 os indicadores utilizados neste trabalho, sendo eles agrupados em duas
categorias: Recursos (caracterizados como os inputs deste modelo) e Serviços,
especificados como os outputs deste modelo. Nos Recursos estão inclusas quatro variáveis:
Despesas pessoais, Outros gastos operacionais, Despesas de juros de depósitos e Valor de
inadimplência. Já nos Serviços, é possível encontrar variáveis de 3 diferentes gêneros:
Indicadores de receitas, que englobam as variáveis Receitas de juros de empréstimos,
Cartões de crédito e Outras fontes, Depósitos e Ativos; Indicadores de Clientela, que conta
com as variáveis Número de clientes, Número de clientes regulares e Clientes de alta
renda; e Índices financeiros convencionais, composto pelas variáveis Rentabilidade e
Retorno dos ativos.
Dessa forma, este modelo, cuja orientação é para o input, realiza primeiramente a
análise envoltória de dados utilizando-se das 12 variáveis mencionadas, obtendo o seguinte
resultado: apenas 28% das filiais investigadas conseguiriam diminuir seus inputs sem que
seus outputs sofressem uma redução. Posteriormente, o artigo apresenta os testes sobre as
variáveis, de forma a descobrir quais delas são realmente essenciais para o modelo e quais
são supérfluas para esta análise.
Portanto, por meio de diversos testes de correlação destas variáveis, quatro delas
(Rentabilidade, Retorno dos ativos, Número de clientes e Ativos) apresentaram-se como
dispensáveis ao modelo, já que sem as mesmas os resultados para a DEA são praticamente
os mesmos, apresentando pequenas inflexões.
Em sequência, o estudo apresenta os resultados obtidos através da técnica FDH, em
que é possível reafirmar os valores obtidos por meio da técnica DEA, contemplando o
intuito da aplicação de ambas as técnicas: a confirmação dos valores e maior credibilidade
aos resultados.
Os valores apresentados neste estudo são de fundamental importância para a
direção desta instituição bancária, já que através dos mesmos é possível elaborar ações que
possam promover o crescimento das unidades que se apresentaram mais deficitárias no
ranking, a fim de atingir um grau maior de eficiência global.
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3.5 TWO-STAGE EVALUATION OF BANK BRANCH EFFICIENCY USING DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS (PARADI; ROUATT; ZHU, 2010)

O desenvolvimento deste estudo está diretamente ligado à elaboração de uma
avaliação de desempenho das filiais de um banco canadense que se apresenta entre os
maiores do mundo; e, dessa forma, contemplar o outro objetivo deste trabalho: realizar um
estudo que atenda aos anseios dessa corporação, apresentando uma análise sob a
perspectiva global e a perspectiva individual de cada agência bancária, se diferenciando
dos demais trabalhos que até o momento haviam sido desenvolvidos. Dessa forma, foi
aplicada a técnica de Análise Envoltória de Dados a uma amostra de 816 agências
bancárias que foram subdivididas em cinco regiões do Canadá: Quebec, Ontario, British
Columbia, Prairies e Atlantic. Além disso, as filiais desta instituição financeira podem ser
subdivididas quanto ao tamanho do mercado da qual fazem parte, podendo estar nas
categorias: "Grandes Centros Urbanos", "Pequenos Centros Urbanos" e "Área Rural".
Um diferencial deste artigo é a aplicação da técnica DEA a partir de três vertentes:
intermediação financeira, produção e rentabilidade, visando definir a eficiência das
agências desta instituição, que são também apresentadas em um ranking, segundo sua
posição quanto à média das suas eficiências sob a ótica de retornos constantes de escala
(CCR) e retornos variáveis de escala (BCC). Utilizando-se de dados do ano de 2001, este
artigo apresenta-se como possibilidade de instrumento de ação para os gestores desta
instituição financeira, pois a partir de seus resultados é possível determinar os rumos para
os investimentos nas suas filiais, concentrando-se no desenvolvimento daquelas que se
apresentam em pior situação.
Com seus modelos BCC e CCR orientados ao input, o modelo DEA é aplicado sob
suas três dimensões cujos inputs e outputs serão apresentados a seguir. Na ótica da
Rentabilidade, os inputs utilizados foram Despesas com funcionários, Despesas com local
e computadores, Créditos de liquidação duvidosa, Despesas com cobranças, Outras
despesas e Despesas diversas e os outputs foram Comissões, Depósitos de consumidor,
Empréstimos ao consumidor, Gestão de riquezas, Hipotecas residenciais, Depósitos
comerciais e Empréstimos comerciais.
Na ótica de Produção, os inputs foram Gastos com relacionamento pessoal, Gastos
com Recursos humanos, Outros gastos com pessoal, Gastos com relacionamento
Comercial, Outros gastos comerciais, Gastos com representantes de serviço ao cliente,
Gastos com relacionamento pessoal e comercial, Gastos com especialistas na relação
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comercial e pessoal e Gastos com gerenciamento, enquanto que os outputs estabelecidos
foram Relacionamento varejista, Serviço varejista, Questões internas ao varejo,
Relacionamento comercial, Serviço Comercial, Questões internas ao comércio,
Relacionamento na corporação, Serviço na corporação e Quesitos internos à corporação.
Em se tratando da ótica da Intermediação, os inputs Saldo do caixa, Ativo
imobilizado e provisões, Outros passivos, Empréstimos líquidos não realizados, Perdas
com empréstimos contrapõem-se aos outputs Empréstimos comerciais, Depósitos do
consumidor,

Depósitos

comerciais,

Empréstimo

ao

consumidor,

Hipotecas

de

propriedades, Recursos humanos.
Este trabalho mostrou que, em geral, é possível diminuir os gastos em pessoal,
operacional e empréstimos de baixa qualidade em torno de, respectivamente, 23%, 13% e
19%. Detectou-se, também, 81 agências bancárias como problemáticas já que seus níveis
de eficiência apresentam-se abaixo de 10%. Além disso, foi possível estabelecer uma
análise mais detalhada considerando as três vertentes investigadas, apresentando o fato de
que uma filial que se apresenta com baixo desempenho em alguma das vertentes, não
necessariamente o fará com relação às outras.
Além disso, foram realizados o testes T e de Kruskal-Wallis para analisar as
diferentes regiões canadenses, já que o fator localização pode ser determinante para
algumas variáveis utilizadas no modelo.
Quanto ao desempenho de produção, foi possível observar que os piores resultados
pertencem à região de British Columbia, enquanto os melhores estão em Quebec. Quanto
aos resultados de intermediação, Prairies, a economia mais forte, se apresenta como líder.
Ao analisar as filiais segundo seus mercados, foi possível observar que aqueles
localizados nas áreas rurais se sobressaem perante aos demais quanto às vertentes produção
e rentabilidade, além de ser possível inferir que o tamanho dos mercados não influencia
sua capacidade de empréstimo.
Através da comparação da média entre as eficiências dos modelos BCC e CCR, foi
possível concluir que as mesmas não são determinadas pelo tamanho das agencias. Por
outro lado, observou-se que as filiais dos grandes mercados têm os piores índices nas três
óticas, fato atribuído às suas ineficiências técnicas.
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3.6 MEASURING

BANK BRANCH PERFORMANCE USING

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

(DEA): THE CASE OF TURKISH BANK BRANCHES (EKEN; KALE, 2011)
Este trabalho apresenta uma ótima revisão da literatura que trabalha com Análise
Envoltória de Dados, abordando os estudos de Paradi (2010) e Giokas (2008) entre outros
importantes exemplares. Além disso, os autores apresentam a técnica DEA e o programa
Frontier. A partir dessa breve e esclarecedora introdução, é possível fazer a análise desse
estudo, cuja amostra de dados contemplou o ano de 2007 para 128 instituições financeiras
da Turquia e região.
Com o objetivo de desenvolver um modelo para medir a eficiência relativa e a
capacidade de desenvolvimento dessas instituições financeiras, este trabalho utilizou os
modelos CCR (retornos constantes de escala) e BCC (retornos variáveis de escala)
orientados ao output para obter os resultados que serão apresentados adiante. Além disso,
os autores também visavam neste estudo, que se utilizou do artifício das regressões para
calcular a correlação entre os inputs e outputs e os resultados, a investigação dessas
instituições financeiras e a análise de suas rentabilidade e produção.
Um diferencial deste trabalho foi o agrupamento destas instituições financeiras
quanto à sua localidade, mantendo junto as unidades da mesma região, e quanto ao seu
tamanho, separando os bancos em pequenos, médios e grandes. Os outputs utilizados para
analisar a rentabilidade foram Receita líquida de juros e Receita não-juros; enquanto os
que foram usados para analisar a produção são os seguintes: Depósitos à prazo, Depósitos
à vista, Depósitos à prazo FX, Depósitos à vista FX, Receita não-juros, Empréstimos
comerciais, Empréstimos para consumidores e o Total de transações. Por outro lado, as
duas análises se valeram do uso dos mesmos inputs, que no caso são: Créditos de
liquidação duvidosa, Despesas de pessoal e Despesas de operação.
Dessa forma, os resultados obtidos revelam que os bancos maiores apresentam
maior eficiência que os de menor porte, o que também pode ser explicado pelo fato de a
maioria deles se localizar em Istanbul, onde as pessoas tem um poder aquisitivo maior do
que nas outras localidades analisadas. Além disso, observa-se que mesmo próximo da
rentabilidade 1, muitas instituições financeiras poderiam diminuir os seus outputs para se
apresentar melhor neste quesito. Os bancos pequenos também apresentaram a necessidade
de aumentar seu volume de transações a fim de atingir um maior grau de eficiência de
produção. Este número é reforçado pelo fato de que 13 dos 15 bancos ineficientes são de
pequeno porte.
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Ademais, os autores também apresentam a relação entre o tamanho das instituições
financeiras e suas rentabilidades, revelando que quanto maior o tamanho delas, maior será
este quesito. Porém, a partir do momento que os bancos atingem seu nível de produção
máximo, a sua rentabilidade passa a ser declinante.
Outro diferencial neste trabalho, foi a divisão das instituições financeiras em 4
grupos, de acordo com os resultados apresentados por elas na DEA, sendo eles: Baixa
Produtividade e Baixa Rentabilidade, Baixa Produtividade e Alta Rentabilidade, Alta
Produtividade e Alta Rentabilidade; Alta Produtividade e Baixa Rentabilidade. Os bancos
que se encontram no primeiro caso descrito, devem buscar maneiras de se desenvolver,
cogitando a hipótese de escolha de outra localidade para se instalar. Apenas 11 (5 grandes,
2 médias e 4 pequenas) das 128 instituições financeiras estão encaixadas no grupo que
apresenta 100% de rentabilidade e produção.
3.7 A SURVEY ON BANK BRANCH EFFICIENCY AND PERFORMANCE RESEARCH WITH DATA
ENVELOPMENT ANALYSIS (PARADI; ZHU, 2012)

A base do referente artigo é a análise de oitenta trabalhos elaborados em 24 países
no período de 1985 a 2011 e que se utilizaram da técnica DEA para estudar bancos e suas
filiais. O desenvolvimento deste estudo deve-se, em grande parte, à pouca aplicação desta
técnica não paramétrica para observação das agências, já que a maioria dos estudos sobre
os bancos foca na análise destas instituições por uma ótica geral. Dessa forma, a partir da
leitura deste artigo é possível inferir quais as melhores técnicas e abordagens a serem
aplicadas a cada tipo de trabalho que possa ser elaborado.
Primeiramente, os autores apresentam as quatro formas mais comum de abordagens
de estudo dos bancos, sendo elas: Fronteira de Eficiência, Regressão, Relação entre as
Variáveis e Outras Técnicas Artificiais.
Quanto ao uso da Relação entre as Variáveis, o artigo apresenta a relação mais
comum nessa abordagem como a relação entre retorno e investimento realizado. Porém,
suas limitações metodológicas e sua análise não tão realista da situação dos bancos
restringem sua utilização nos estudos.
A respeito da Regressão, é viável ressaltar que através do uso dessa abordagem é
possível extrair uma análise com inferências estatísticas e com mensuração dos erros. Por
outro lado, esta metodologia apresenta certas limitações e, dessa forma, não pode ser
aplicada a todos os modelos de análise bancária.
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Em se tratando das Outras Técnicas Artificiais, algumas técnicas se sobressaem,
mas não são muito aplicadas na prática, sendo apresentado apenas um exemplo de
utilização dessa abordagem nos trabalhos estudados.
Apresentando o "modus operandi" da Fronteira de Eficiência, explanou-se a
respeito de todas as técnicas que formam parte deste grupo, tais como SFA, TFA, DFA,
DEA e FDH; ressaltando a preponderância da aplicação da Análise Envoltória de Dados
(DEA) frente às demais, já que a mesma gera indicadores consistentes para as análises.
Assim, o artigo discorre a respeito dos trabalhos que utilizam esta técnica não paramétrica
e apresenta uma listagem dos mesmos de acordo com seus inputs e outputs, o período em
que foram lançados, os objetivos de cada trabalho e o tipo de retorno de escala aplicado no
exercício.
Ademais, o artigo apresenta a ideia de que os trabalhos sofreram uma
transformação ao longo do tempo com relação à sua metodologia, deixando de estudar
somente o modelo DEA para visualizar rentabilidade bancária e passando a atrelar estes
modelos à outras metodologias de pesquisa operacional, o que potencializou o uso dos
resultados pelas instituições financeiras. Além disso, os principais objetivos dos bancos, ao
utilizarem estes resultados, são avaliar a eficiência dos gestores e prover insumos para
nortear as políticas dos mesmos.
O artigo apresenta as principais características dos trabalhos analisados, fornecendo
exemplos de trabalhos para cada técnica apresentada. Dessa forma, ele se apresenta como
um manual para aplicação da DEA, dando base para os próximos trabalhos que venham a
ser elaborados, pois explica todos os procedimentos de cada etapa desta técnica. As
análises de rentabilidade, de produção, de intermediação e de eficiência de custos são
abordadas juntamente com a técnica de ranking das eficiências e o impacto que a
tecnologia e o ambiente têm no desempenho bancária.
A dificuldade em definir a abordagem a ser utilizada nos trabalhos, já que não
existe uma fórmula certeira na execução deste tipo de estudo, e a decisão de quais os inputs
e outputs a serem empregados no modelo também são quesitos abordados no artigo devido
à importância destas questões para a elaboração de uma Análise Envoltória de Dados.
Além disso, foi abordada a questão do número de inputs e outputs a serem utilizados em
cada estudo, sendo postulado informalmente que a soma do número de inputs e outputs não
deve ultrapassar um terço da quantidade de DMUs. A cerca deste assunto também é válido
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atentar-se para a correlação entre as variáveis, que quando apresenta-se muito alta favorece
o uso de uma única variável que represente as mesmas.
O artigo também faz ressalvas quanto à falta de informações sobre as variáveis,
postulando que nessa situação, as mesmas devem ser excluídas da análise, pois trariam
distorções ao modelo.
Aborda-se, também, a questão da divisão das agências bancárias segundo suas
localizações físicas, o que gera resultados para análises comparativas entre as regiões, além
da mensuração da eficiência de cada filial de uma instituição financeira. Finalizando o
artigo, os autores reforçam a ideia de comparar os resultados da DEA com os dados já
oferecidos pelos bancos estudados, de forma a validar estes estudos.
3.8 RENTABILIDADE

E

EFICIÊNCIA

NO

SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO (CERETTA;

NIEDERAUER, 2001)
Com o intuito de analisar a eficiência e a competitividade do setor bancário
brasileiro, o presente estudo se utilizou da técnica de Análise Envoltória de Dados para
desenvolver sua análise a respeito dos conglomerados financeiros brasileiros. Este
trabalho, que não se utilizou do método de regressões, apresenta alguns diferenciais dos
demais já desenvolvidos anteriormente. Um destes diferenciais é que os autores agruparam
os bancos em três grupos segundo o seu patrimônio líquido: grande, médio e pequeno
porte. Dessa forma, a análise apresentada no estudo se torna um pouco discrepante do que
costumeiramente é apresentado em outros artigos, sem que se perca sua credibilidade e
importância para a tomada de decisões neste setor.
Os inputs utilizados nessa aplicação da DEA foram o Capital próprio e o Capital de
terceiros; enquanto os outputs determinados foram a Receita total e o Resultado do
semestre. Outro diferencial desse estudo foi a utilização da matriz BCG para classificação
das instituições financeiras a despeito dos dados obtidos ao final. Assim, os bancos foram
classificados em quatro sistemas: Cows, Sleepers, Stars e Dogs. Este último representa as
instituições financeiras que apresentam resultados negativos quanto à sua eficiência
gerencial e seu ambiente econômico e, esse representa o único quadro inaceitável na matriz
BCG. Já os Cows são os bancos que tem baixa rentabilidade, porém sua eficiência
apresenta bons níveis. A respeito dos Sleepers é possível afirmar que mesmo com
ineficiência eles são bastante rentáveis. Os Stars são as instituições financeiras que
apresentam ótimos níveis de rentabilidade e eficiência operacional.
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Assim, aplicou-se o modelo DEA para calcular o modelo de eficiência operacional
e o modelo de rentabilidade. Baseando-se numa amostra de 144 conglomerados
financeiros, sendo estes 16 grandes, 50 médios e 78 pequenos, o estudo utilizou dados do
Banco Central do Brasil referentes ao segundo semestre de 1999. Dessa forma, com a
aplicação do modelo CCR (modelo que considera retornos constantes de escala), foi
possível a obtenção de alguns resultados bastante significativos.
Quanto à eficiência operacional, os resultados revelam que os bancos de grande
porte se sobressaem aos de médio e pequeno porte. Estes últimos se revelam em uma
situação bastante crítica já que a grande maioria dos seus representantes se encaixa na
classificação Dogs. Através da análise de outros quesitos, como o déficit de receita (a
diferença entre as receitas ideal e atual) para os conglomerados, a ideia de superioridade
das grandes instituições é reforçada, revelando também o atraso quanto a este quesito pelos
bancos de pequeno porte. Em se tratando de rentabilidade, os conglomerados de grande
porte também se apresentaram melhores, estando à frente dos de médio porte, que se
igualaram aos de pequeno porte.
Além da aplicação deste modelo de Analise Envoltória de Dados, este trabalho
também dá enfoque aos métodos que podem ser utilizados para a análise de eficiência dos
bancos, reforçando a ideia de que o método DEA é o mais adequado para que se possa
estabelecer um bom panorama deste setor primordial da economia. Dessa forma, são
apresentadas e esclarecidas as técnicas de análise dos índices financeiros, além de
regressão e fronteira estocástica.
3.9 EFICIÊNCIA

BANCÁRIA: O VALOR INTRÍNSECO NA FUNÇÃO DE PRODUÇÃO

(TABAK;

KRAUSE; PORTELLA, 2005)
O referente artigo aborda a temática da Análise Envoltória de Dados (DEA) e visa,
baseado no valor intrínseco de cada instituição financeira, elaborar um modelo que analisa
a eficiência bancária. Dessa forma, este artigo colabora com os estudos sobre o assunto e
analisa as diversas especificidades que englobam esta técnica não paramétrica de
mensuração de eficiência, esclarecendo ao leitor sua aplicabilidade e importância. Além
disso, foram apresentados diversos outros artigos publicados que tratam sobre a DEA,
citando e explicitando sucintamente os trabalhos sobre este assunto desenvolvidos por
Berger e Humphrey (1997), Yeh (1996) e Régis (2001), entre outros estudos.
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Sem utilizar do artifício de regressões econométricas, o modelo é fundamentado em
um output e três inputs, sendo eles, respectivamente: Valor intrínseco; Número de
funcionários, Ativo permanente e Funding. Este último requisito representa os recursos
disponíveis para empréstimos. Quanto ao Número de funcionários e Ativo permanente,
eles são representantes proxy, em ordem, dos aspectos trabalho e capital; que são
determinantes para a análise da eficiência bancária já que neste trabalho a abordagem
utilizada é a que determina que os bancos são intermediários financeiros e que são
responsáveis por gerar um spread, ou seja, os bancos se estabelecem como mediadores das
relações entre os agentes captadores de empréstimos e os agentes depositantes. É válido
ressaltar que o uso do Valor intrínseco da empresa é devido à menor probabilidade de erro
que esta variável oferece para o estudo em questão, já que esta variável engloba o
patrimônio líquido da instituição financeira em questão, o custo do capital próprio e o lucro
líquido deste banco.
Através do uso dos modelos BCC (hipótese de retornos variáveis de escala) e CCR
(hipótese de retornos constantes de escala), ambos com orientação para o output, ou seja,
calculados direcionalmente a um único produto; os autores realizaram um estudo sobre as
eficiências técnicas e de escala dos bancos com carteira comercial no Brasil no período de
1995 a 2003. Os dados foram organizados de forma semestral e, portanto, somam 17
amostras de dados para cada variável ao longo do tempo. Ademais, foram objeto de estudo
117 instituições por período, sendo que as instituições que não possuíam Número de
funcionários superior a 20 e que apresentavam Valor intrínseco negativo foram excluídas
da pesquisa.
Utilizando-se do programa de computação DEAP, esta análise de eficiência obteve
resultados como a alta variabilidade da eficiência das instituições financeiras estudadas no
Brasil no período, que está diretamente ligada às grandes oscilações das variáveis inputs
utilizadas no estudo. Ademais, através deste trabalho foi possível observar que as
instituições financeiras se encaixam na hipótese de retornos variáveis de escala devido a
diversos fatores, como as restrições financeiras.
3.10 FUSÕES

E

AQUISIÇÕES BANCÁRIAS

E A

EVOLUÇÃO

DA

EFICIÊNCIA TÉCNICA

DOS

MAIORES BANCOS PRIVADOS NO BRASIL (FARIA JUNIOR; PAULA, 2009)
As fusões e aquisições entre instituições bancárias, assunto recorrente nos últimos
anos no Brasil, atraíram a atenção dos autores, que desenvolveram um trabalho com o
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objetivo de averiguar se estas instituições financeiras melhoraram sua eficiência após as
chamadas F&As. Tal artigo discorre sobre o presente tema além de realizar uma revisão
das literaturas nacionais e internacionais sobre o assunto. Ademais, este trabalho realiza
uma síntese do método de Análise Envoltória de Dados, explicitando suas aplicações,
práticas e procedimentos. Dessa forma, realiza uma introdução bastante significante a
respeito do trabalho desenvolvido.
A amostra selecionada é dos seis bancos brasileiros que mais estiveram presentes
em fusões e aquisições, sendo eles: HSBC, Santander, ABN Amro, Itaú, Bradesco e
Unibanco. Dessa forma, os dados a serem utilizados na técnica não paramétrica DEA são
advindos dos balanços patrimoniais semestrais publicados pelo Banco Central do Brasil, e
dizem respeito ao período de dezembro de 1998 a dezembro de 2008, somando, portanto,
21 observações.
Sem utilizar de regressões para a aplicação da técnica DEA nos referentes dados,
analisou-se a eficiência destas instituições financeiras através de duas óticas: A eficiência
do banco na busca por resultados e a eficiência do banco em suas atividades básicas de
intermediação financeira. Assim, utilizando-se do programa Frontier Analyst, foi aplicada
a técnica DEA para as 6 instituições financeiras em cada um dos balanços patrimoniais do
período analisado, obtendo um número total de 124 DMU's, já que os bancos ABN Amro e
Unibanco apresentam 20 unidades, enquanto os demais apresentam 21, fato que se deve as
aquisições e fusões das quais fizeram parte.
O modelo de resultados, descrito acima, apresentou os seguintes inputs: Despesas
com juros e Despesas não juros que são compostas, respectivamente por Despesas de
intermediação financeira (despesas com arrendamento mercantil, operações de câmbio,
repasses, empréstimos, e captações no mercado) e Despesas tributárias, Despesas de
pessoal, Outras despesas administrativas e Outras despesas operacionais. Já os outputs
desse modelo são: Receitas não juros e Receitas com juros que simbolizam, na ordem,
Receitas de prestação de serviços e Outras receitas operacionais; e Receitas de
intermediação financeira (receitas com as mesmas operações das despesas com juros
acrescidas das receitas com títulos e valores mobiliários e operações com instrumentos
financeiros e derivativos).
Em se tratando do modelo de intermediação, também abordado anteriormente, os
inputs estabelecidos foram: Despesas de pessoal; Outras despesas administrativas;
Permanente e imobilizado de arrendamento além dos Depósitos totais, Obrigações por
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empréstimos e repasses, Captações no mercado aberto e Recursos de aceites e emissões de
títulos. Os outputs desse modelo foram: Títulos e valores mobiliários e Instrumentos
financeiros e derivativos; e Operações de crédito e arrendamento mercantil e Outros
créditos.
Neste trabalho, os modelos BCC e CCR orientados ao output foram calculados e a
seguir são apresentados os resultados para o modelo BCC, já que este considera retornos
variáveis de escala: Quanto ao modelo de intermediação os bancos privados nacionais
(Bradesco, Itaú e Unibanco) apresentaram melhora e ao final do período estavam à frente
dos estrangeiros (HSBC, ABN Amro e Santander), cujo panorama foi de redução nos
níveis de eficiência. Em relação ao modelo de resultados, o Santander apresentou um
pequeno decréscimo, o HSBC se manteve praticamente nos mesmos níveis e os demais
apresentaram melhoria nas suas eficiências; podendo-se afirmar que os bancos privados
nacionais estiveram melhores nesse período.
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CAPÍTULO 4: MÉTODO DE PESQUISA
O presente capítulo destina-se a apresentação de todos os procedimentos
metodológicos realizados nesta pesquisa, desde a delimitação temporal e espacial, até os
procedimentos relacionados à análise envoltória de dados (definição de variáveis, retornos
de escala e orientação do modelo).
4.1. DELIMITAÇÃO TEMPORAL
Os dados utilizados neste trabalho são referentes aos anos de 2009 a 2013, ou seja,
cada instituição financeira apresenta a análise da evolução dos seus números
correspondentes ao período de 5 anos.
4.2. DADOS E FONTE
Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos por meio do site do Banco Central
do Brasil (Bacen), a partir do Relatório "50 Maiores Bancos", disponibilizado
periodicamente pelo Bacen. Os dados utilizados nesta pesquisa podem ser melhor
visualizados a partir do Anexo I.
A escolha de 20 bancos como amostra investigativa foi determinada a partir de dois
critérios: (i) foram selecionados os bancos com maior ativo durante o período de
observação; e (ii) dentre esses, foram selecionados apenas os que estiveram em
funcionamento durante todos anos (2009 a 2013).
Dessa forma, nas tabelas apresentadas a seguir é possível visualizar os 20 bancos
investigados nesta pesquisa, desagregados em categorias. As Tabelas 2 e 3 classificam os
bancos de acordo com o segmento de atendimento, sendo uma categoria denominada
“Varejo” e outra categoria denominada de “Negócios” (que atende nichos específicos de
clientes).
As Tabelas 4, 5 e 6 classificam os bancos de acordo o tipo de controle
predominante: Público, Privado Nacional e Privado Estrangeiro.

50

Tabela 2. Bancos de Varejo – Amostra: 10
Bancos
Banco do Brasil
Itaú
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander
HSBC
Safra
Votorantim
Citibank
Banrisul
Tabela 3. Bancos de Negócios – Amostra: 10
Bancos
BTG Pactual
Credit Suisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BMG
Panamericano
BNP Paribas
BIC
Alfa
Fibra
Tabela 4. Bancos Públicos – Amostra: 3
Bancos
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banrisul
Tabela 5. Bancos Privados Nacionais – Amostra: 10
Bancos
Itaú
Bradesco
Safra
BTG Pactual
Votorantim
BMG
Panamericano
BIC
Alfa
Fibra
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Tabela 6. Bancos Privados Estrangeiros – Amostra: 7
Bancos
Santander
HSBC
Citibank
Credit Suisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BNP Paribas
4.3. MODELO DE EFICIÊNCIA BANCÁRIA
Para a realização da Análise Envoltória de Dados (DEA), proposta nesta pesquisa, a
seleção das variáveis a serem utilizadas no modelo é imprescindível. Para isto, o método
Multicritério para Seleção de Variáveis em DEA (SOARES DE MELLO et al., 2002) foi
utilizado e o modelo de intermediação financeira ficou assim definido: Operações de
crédito (como output), Depósitos, Despesas de intermediação financeira, Despesas
operacionais, Número de funcionários e Ativo (como inputs).
Importante ressalva deve ser feita neste momento. A metodologia empregada para a
seleção de variáveis não foi a mesma proposta no projeto dessa pesquisa. Tal alteração se
deu em função da indisponibilidade do software em sua versão completa e do alto valor de
aquisição do mesmo. A versão “demo” do software se apresentou inadequada,
considerando a grande quantidade de dados utilizados nessa pesquisa.
Além disso, destaca-se que o método empregado – Método Multicritério para
Seleção de Variáveis em DEA (SOARES DE MELLO et al., 2002) – é amplamente
utilizado e referenciado em pesquisa que envolvem a técnica de Análise Envoltória de
Dados.
Esse processo de seleção de variáveis foi realizado da seguinte forma: Inicialmente
foram escolhidas duas variáveis iniciais (uma de input e outra de output) para iniciar o
procedimento. Tais variáveis foram escolhidas considerando alguns fatores: (i) pesquisas já
realizadas; (ii) função primordial dos bancos (intermediação financeira); e (iii) debate entre
as pesquisadoras responsáveis por este trabalho. Essas duas variáveis obrigatoriamente
farão parte do modelo e, a partir das mesmas, outras variáveis serão incorporadas.
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O par de variáveis inicial foi: Depósitos (input) e Operações de crédito (output).
Para a escolha destas duas variáveis levou-se em consideração a essência do modelo a ser
trabalhado (intermediação financeira), como explicitado anteriormente, e a análise de
outros trabalhos da mesma natureza, como por exemplo, o trabalho precursor e
amplamente reconhecido de Sealey e Lindley (1977).
A seguir, algumas outras variáveis foram pré-selecionadas, a partir dos dados
disponibilizados pelo Banco Central, para que o procedimento de seleção de variáveis,
proposto por Soares de Mello et al. (2002), fosse realizado. Primeiramente calculou-se a
eficiência de todos os bancos com a inserção de uma dessas variáveis pré-selecionadas ao
modelo inicial. Dessa forma, foi possível calcular a eficiência média da referida variável e
observar o número de bancos na fronteira de eficiência.
Esta mesma lógica foi aplicada a todas as possíveis variáveis a serem incluídas no
modelo. Com todos estes valores disponíveis (eficiência média e número de bancos
eficientes para cada variável incorporada), o próximo passo foi realizar uma comparação
destes para que, assim, pudesse ser definida a variável a ser escolhida.
Assim, identificou-se o número de bancos eficientes (SDIS) para cada variável préselecionada incorporada. Sendo que a variável incorporada que apresentou maior número
de bancos na fronteira foi a detentora do menor valor de SDIS (0) e a variável incorporada
que apresentou menor número de bancos na fronteira foi a detentora do maior valor de
SDIS (1). As demais variáveis incorporadas que apresentarem um número de bancos na
fronteira que esteja entre estes valores máximo e mínimo obtiveram uma média ponderada
com relação a margem de 0 a 1.
Parte-se, então, para a análise da eficiência média considerando cada uma das
variáveis pré-selecionadas e incorporadas ao modelo inicial. No passo anterior, a análise
estava pautada no número de bancos eficientes para cada inserção de variáveis. Agora a
análise está centrada na eficiência média.
A variável que apresentar maior eficiência média adquire o maior valor de SEF
(10); a variável que apresentar menor eficiência média adquire o menor valor de SEF (0);
as demais variáveis que apresentarem eficiência média entre estes valores de máximo e
mínimo adquirem um valor de SEF como média ponderada entre o intervalo de 0 a 10.
Esta média ponderada foi calculada da seguinte maneira:
Estabelecidas quais as variáveis que representam os valores máximo e mínimo de
SEF, calculou-se a diferença entre as eficiências médias das mesmas. Esta diferença está
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diretamente relacionada à diferença do valor das mesmas no SEF que é 10 (já que as
mesmas são o máximo e mínimo). Assim, visando descobrir o SEF de outra variável,
calcula-se a diferença entre a maior eficiência média e a eficiência média desta variável em
questão. Este valor está diretamente ligado ao valor do SEF desta variável, quando
colocamos estas relações numa regra de 3. O valor obtido com a regra de 3 deve subtrair o
montante de 10 e este resultado final representa o valor do SEF desta variável.
E, por fim, para selecionarmos qual variável deve ser introduzida no modelo,
realizou-se uma média aritmética (chamada de S) dos valores de SEF e SDIS para cada
variável incorporada. A variável que obteve maior valor de S é a que foi incorporada ao
modelo. A incorporação desta variável ao modelo justifica-se pelo alto grau de ordenação e
de relação causal (mensurados tanto pelo aumento da eficiência média, como pelo maior
número de bancos eficientes) que a mesma apresenta.
Sendo assim, o novo cálculo para introdução de variável levou em consideração
que o modelo inicial passa a contar com mais uma variável, que foi anteriormente
selecionada. E, assim, o modelo vai incorporando mais uma variável a cada passagem até
que se chegue ao número máximo de variáveis permitidas que, segundo a convenção, não
deve passar de um terço do número total de bancos investigados.
Neste trabalho, as variáveis foram incorporadas ao par input-output inicial
(Depósitos e Operações de crédito) na seguinte ordem: Despesas de intermediação
financeira, Despesas operacionais, Número de funcionários e Ativo.
4.4 RETORNOS DE ESCALA E ORIENTAÇÃO DO MODELO
Em relação à definição do modelo DEA (constante ou variável de escala), Banker
(1996) sugere a realização do teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), uma vez que escolha
da tecnologia é uma questão crucial e, se feita de forma arbitrária, pode produzir resultados
viesados. O teste se baseia na distância máxima das distribuições cumulativas dos
indicadores de eficiência dos modelos DEA-CRS (retornos constantes de escala) e DEAVRS (retornos variáveis de escala).
O teste avalia a hipótese nula de retornos constantes de escala contra a hipótese
alternativa de retornos variáveis de escala. Este teste é baseado na distância máxima
vertical entre

e

; as distribuições empíricas de

e

são

usadas. A estatística resulta em valores entre 0 e 1.
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O teste de escala foi realizado a partir dos dados agregados do período (2009-2013)
e o valor desta estatística (0,5487) comparado com o valor crítico (n=20; α=1%; dcrítico =
0,26) permitiu aceitar a hipótese de retornos variáveis de escala. Além disso, como
defendem Banker e Natarajan (2004), quando o valor encontrado pelo teste é mais próximo
do limite máximo, rejeita-se a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, e quando o
valor é mais próximo do limite inferior, aceita-se a hipótese nula.
A partir das variáveis propostas para o modelo de eficiência bancária estabelecido,
cabe a especificação da orientação do mesmo. Considerando a natureza das variáveis,
especificamente das duas mais determinantes para um modelo de intermediação financeira
(depósitos e Operações de crédito, input e output, respectivamente), a orientação aqui
definida é para o output, uma vez se busca a maximização das Operações de crédito.
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente capítulo destina-se a apresentação dos resultados da aplicação da análise
envoltória de dados aos dados dos 20 bancos investigados em 5 anos. A análise será feita
ano a ano, contemplando uma desagregação dos bancos em três categorias: bancos
públicos, bancos privados nacionais e bancos privados estrangeiros. A análise, ainda que
não privilegie formalmente as questões dos nichos de atendimento (bancos de varejos e
bancos especialistas em crédito), contempla essa questão no comparativo entre o
desempenho dos bancos.
Além disso, dentre das categorias investigadas, ano a ano, serão analisados os
desempenhos de alguns bancos, especialmente aqueles que os índices de eficiência se
destacaram, seja nos aspectos positivos ou negativos.
Todos os resultados apresentados foram devidamente corrigidos considerando o
erro aleatório inerente aos dados. A metodologia empregada para a correção do viés foi a
proposta por Simar e Wilson (1998). As seções seguintes apresentam as análises
realizadas.
5.1 ANO DE 2009
As Tabelas 7, 8, 9, 10 e 11 apresentam os indicadores de eficiência dos bancos,
desagregados em agrupamentos, e as respectivas medidas estatísticas para o ano de 2009.
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Tabela 7. Eficiência dos Bancos de Varejo no ano de 2009
Bancos
Banco do Brasil
Itaú
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander
HSBC
Safra
Votorantim
Citibank
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
94,57
55,65
60,24
59,37
63,74
74,64
94,94
100
50,31
89,17
100,00
50,31
74,26
74,26
18,78

Tabela 8. Eficiência dos Bancos de Negócios no ano de 2009
Bancos
BTG Pactual
Credit Suisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BMG
Panamericano
BNP Paribas
BIC
Alfa
Fibra
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
21,01
100,00
13,79
41,43
100
100
79,91
100
91,66
70,15
100,00
13,79
71,79
85,78
34,17

Optou-se por não fazer a análise considerando a classificação “varejo e negócios”
para que a apresentação não se tornasse cansativa e repetitiva, considerando que esses
bancos necessariamente estarão nos agrupamentos analisados mais cuidadosamente, a
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seguir, que são: bancos públicos, bancos privados nacionais e bancos privados
estrangeiros.
Tabela 9. Eficiência dos Bancos Públicos no ano de 2009
Bancos
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
94,57
60,24
89,17
94,57
60,24
81,33
89,17
18,46

O agrupamento formado pelos bancos públicos, em 2009, foi o que apresentou
maior eficiência média. De forma a estabelecer e manter um padrão de análise, serão
investigados, mais detalhadamente, o pior banco de cada grupo e um outro banco, que
pode ser de desempenho intermediário ou próximo do melhor. Com isso, em 2009, no
grupo dos bancos públicos, analisaremos a CEF e o Banco do Brasil.
A CEF, em 2009, tinha como benchmark um banco de varejo de médio porte e,
considerando os recursos empregados por esse banco, a Caixa tinha um potencial de
crescimento de suas Operações de crédito de cerca de 17,5%, mantidos seus recursos
(Depósitos, Funcionários, Ativos, Despesas de intermediação financeira e Despesas
operacionais). Isso significa um baixo aproveitamento (ineficiência) no uso de seus inputs.
Ressalta-se que a Caixa teve como para de referência um banco que realiza as mesmas
funções (atendimento ao varejo), com controle privado.
O BB, banco público com melhor indicador de eficiência, também foi comparado
ao mesmo banco que a CEF. O BB foi mais eficiente na utilização de seus recursos e,
considerando seu benchmark, e seus recursos de inputs, tinha potencial de incrementar suas
Operações de crédito em aproximadamente 6%.
Dentre os bancos privados nacionais, nenhum dos grandes bancos varejistas foi
considerado eficiente. O banco menos eficiente foi o BTG Pactual (banco de Negócios) e
os mais eficientes foram 4 bancos, sendo três de negócios e apenas 1 de varejo (banco
Votorantim). De forma a manter uma constância no segmento (bancos de negócios), serão
analisados os bancos BTG e BIC.
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Tabela 10. Eficiência dos Bancos Privados Nacionais no ano de 2009
Bancos
Eficiência
Itaú
55,65
Bradesco
59,37
Safra
94,94
BTG Pactual
21,01
Votorantim
100,00
BMG
100,00
Panamericano
100,00
BIC
100,00
Alfa
91,66
Fibra
70,15
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
21,01
Média
79,28
Mediana
93,30
Desvio-Padrão
26,98
O Banco BTG teve como benchmark o banco BIC, um dos bancos que atingiu
eficiência máxima em 2009. Considerando que ambos os bancos são de negócios e
privados nacionais, ou seja, atendem nichos específicos de clientes, o banco BTG poderia
incrementar suas Operações de créditos em quase 380%, mantidos os níveis de recursos
observados, e a partir do desempenho do banco BIC. Isso mostra uma baixa produtividade
dos seus inputs, o que justifica o baixo indicador de eficiência do banco BTG em 2009.
Além desses, foi analisado, também o desempenho do banco Itaú, um grande banco
varejista, que teve desempenho mediano. O desempenho do Itaú foi comparado ao
desempenho de outro banco de varejo e, também classificado como um banco privado e de
controle nacional: Banco Votorantim. O modelo DEA utilizado foi o BCC, que considera
questões de portes distintos na análise.
Com isso, mesmo com quantidades de recursos tão distintas, é possível comparar o
desempenho desses dois bancos. A partir dessa análise, é possível concluir que se o Itaú
mantivesse as mesmas quantidades de recursos (inputs), teria potencial para aumentar suas
Operações de crédito em cerca de 34%. O nível de eficiência observado para esse banco
reflete a baixa eficiência na utilização de seus recursos.
Já para os bancos privados de controle estrangeiro, a média de eficiência foi a mais
baixa observada entre todos os grupos analisados em 2009. Apenas o Banco Credit Suisse
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atingiu eficiência máxima, todos os demais tiveram seus indicadores de eficiência abaixo
de 80%.

Com isso, será analisado o banco JP Morgan, com o menor indicador de

eficiência de toda a amostra (13,79%) e um banco de eficiência intermediária, como o
Santander.
Tabela 11. Eficiência dos Bancos Privados Estrangeiros no ano de 2009
Bancos
Eficiência
Santander
63,74
HSBC
74,64
Citibank
50,31
Credit Suisse
100,00
JP Morgan Chase
13,79
Deutsche
41,43
BNP Paribas
79,91
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
13,79
Média
60,54
Mediana
63,74
Desvio-Padrão
28,27
O Banco Santander é um importante banco de varejo no Brasil e teve seu
desempenho comparado a outro banco de igual natureza, só que de controle privado.
Considerando a comparação dos desempenhos e mantidos os recursos do Santander, seu
potencial de crescimento de Operações de crédito é de 56%. Tal indicador demonstra o
baixo nível de otimização de seus inputs, se comparado a outro banco semelhante.
Por questões de natureza metodológica (aproximação do porte), o banco tomado
como benchmark para o JP Morgan foi um banco de negócios, só que de controle nacional,
o Banco BIC. A partir da comparação do desempenho do banco JP Morgan com o
desempenho do banco BIC, é possível identificar que o primeiro tem potencial para
aumentar seu nível de Operações de crédito em mais de 600%, mantidos os seus recursos
de inputs. Novamente aqui é possível identificar a baixíssima produtividade dos recursos
do JP Morgan, como Depósitos e Funcionários.
A Figura 7 apresenta a distribuição das eficiências das 20 instituições financeiras
avaliadas em 2009. Como é possível notar, dos 20 bancos analisados, 16 obtiveram
indicadores de eficiência entre 50 e 100%, sendo que 5 foram classificados como
integralmente eficientes.
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Figura 7. Distribuição de Eficiência no ano de 2009
E, para finalizar a análise do ano de 2009, apresentamos a Tabela 12 que ressalta a
produtividade de dois “insumos” muito importantes em uma instituição financeira:
Funcionários e Depósitos. Não descartamos a relevância das demais variáveis de inputs,
mas destacamos essas duas variáveis por essa análise ter mais ênfase na questão da
intermediação financeira. Por essa razão, apresentaremos o quanto cada unidade de
depósito gera de Operações de crédito, e o quanto cada funcionário consegue converter,
também, em Operações de crédito.
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Tabela 12. Relações Output/Input no ano de 2009
Bancos
Alfa
Banrisul
BB
Bic
BMG
BNP Paribas
Bradesco
BTG Pactual
CEF
Citibank
Credit Suisse
Deutsche
Fibra
HSBC
Itaú
JP Morgan Chase
Panamericano
Safra
Santander
Votorantim

Operações
Crédito/Funcionários
5.403,35
1.122,39
2.287,97
10.411,04
15.265,83
10.856,18
1.893,32
1.950,42
1.162,46
1.646,30
67.108,31
3.851,26
7.725,26
1.152,63
1.675,49
370,56
56.518,92
4.193,54
2.297,01
29.141,89

Operações Crédito/Depósitos
1,257
0,775
0,828
1,338
1,621
0,882
0,875
0,260
0,688
0,748
1,239
0,672
1,137
0,490
0,902
0,224
1,091
1,500
1,033
1,555

O Banco Votorantim foi o que melhor se apresentou na relação Operações de
crédito e Depósitos, sendo, portanto, o mais eficiente em captar depósitos dos clientes e
transformá-los em Operações de crédito. A instituição financeira que se apresentou de
forma menos eficiente neste quesito foi o Banco JP Morgan Chase; reforçando os dados
que foram apresentados nas análises anteriores.
Além disso, o Banco Credit Suisse foi o que apresentou melhor aproveitamento de
seus funcionários, o que confirma a eficiência apresentada na Análise Envoltória de Dados
por esta instituição financeira. O Banco JP Morgan Chase, mais uma vez, apresenta índices
bastante negativos, tendo o pior resultado para a produtividade dos funcionários.
Confirmando a eficiência apresentada na aplicação da técnica DEA, os bancos BIC, BMG,
Credit Suisse, Panamericano e Votorantim apresentam os melhores índices de retorno por
funcionário. Além disso, todos eles apresentam índices maiores do que 1 para a relação
Operações de crédito/depósitos, sendo bastante positivos com relação a este índice
também.
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Os bancos públicos são os que apresentam menores valores para a produtividade de
funcionários em produzir em Operações de crédito, estando atrás dos bancos privados
nacionais e estrangeiros.
5.2 ANO DE 2010
As Tabelas 13, 14, 15, 16 e 17 apresentam os indicadores de eficiência dos bancos,
desagregados em agrupamentos, e as respectivas medidas estatísticas para o ano de 2010.
Tabela 13. Eficiência dos Bancos de Varejo no ano de 2010
Bancos
Banco do Brasil
Itaú
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander
HSBC
Safra
Votorantim
Citibank
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
79,52
62,20
79,50
65,07
71,36
60,01
100,00
100,00
52,50
100,00
100,00
52,50
77,01
75,43
17,89
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Tabela 14. Eficiência dos Bancos de Negócios no ano de 2010
Bancos
BTG Pactual
Credit Suisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BMG
Panamericano
BNP Paribas
BIC
Alfa
Fibra
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
36,19
100,00
13,61
14,54
100,00
100,00
85,17
100,00
100,00
100,00
100,00
13,61
74,95
100,00
37,69

Os bancos de varejo em 2010 apresentaram uma eficiência média um pouco maior
do que a eficiência média dos bancos de negócios. Em 2009 foi possível observar que isso
também ocorreu. Conforme já estabelecido, as análises mais detalhadas estarão
concentradas nos agrupamentos que separa os bancos entre públicos e privados (nacionais
e estrangeiros).
Tabela 15. Eficiência dos Bancos Públicos no ano de 2010
Bancos
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
79,52
79,50
100,00
100,00
79,50
86,34
79,52
11,83
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O grupo dos bancos públicos, em 2010, apresentou a segunda maior eficiência
média. No entanto, a diferença da média desse grupo para a média do grupo líder (privados
nacionais) é muito pequena (Tabela 16).
O Banrisul obteve indicador máximo de eficiência, fato que não ocorreu no ano
anterior. O Banco do Brasil e a CEF tiveram indicadores muito próximos de eficiência
(Tabela 15).
Tanto a Caixa como o Banco do Brasil, em 2010, tiveram o Banrisul como banco
benchmark. O desempenho da Caixa e do BB foi muito semelhante. Considerando o
desempenho do Banrisul e mantidos os recursos de ambos os bancos, em 2010, a CEF e o
BB teriam potencial para incrementar suas Operações de crédito em 26 e 25%,
respectivamente. Tais valores refletem a baixa eficiência dos bancos na gestão dos seus
recursos e conversão dos mesmos em Operações de crédito.
Dentre os bancos privados nacionais é possível notar que os grandes bancos
varejistas não tiveram muito êxito. Esse grupo, neste ano, possui 7 bancos eficientes, sendo
dois de varejo e cinco de negócios.
Tabela 16. Eficiência dos Bancos Privados Nacionais no ano de 2010
Bancos
Eficiência
Itaú
62,20
Bradesco
65,07
Safra
100,00
BTG Pactual
36,19
Votorantim
100,00
BMG
100,00
Panamericano
100,00
BIC
100,00
Alfa
100,00
Fibra
100,00
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
36,19
Média
86,35
Mediana
100,00
Desvio-Padrão
23,23
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O Banco BTG Pactual teve como unidade de comparação o Banco Fibra, também
de negócios e nacional. Considerando o desempenho do Fibra e mantidos os recursos
observados no BTG, em 2010, este banco teria potencial para incrementar suas receitas em
170%. Vale a pena ressaltar que em todas as variáveis analisadas (funcionários, depósitos,
despesas operacionais etc) o Banco BTG tinha valores superiores aos observados no banco
Fibra. No entanto, o segundo conseguiu gerar uma quantidade muito superior em
Operações de crédito. Por esse motivo, o nível de eficiência do BTG é considerado
bastante modesto em 2010.
Por sua vez, o Bradesco também teve seu desempenho comparado ao desempenho
do Banrisul. Ambos são banco de varejos. E, conforme já mencionado, o modelo DEA
utilizado nessa pesquisa permite que sejam comparados bancos de portes distintos.
Neste caso, considerando o desempenho do Banrisul, o Bradesco poderia
incrementar seus outputs em 26%, mantendo os níveis observados de inputs. Isso significa
que o Bradesco, em 2010, não foi capaz de utilizar o máximo de seus recursos para a
obtenção de Operações de crédito.
Tal fato também ocorreu entre os bancos privados de controle estrangeiro.
Novamente este foi grupo cuja eficiência média foi a menor dentre os grupos investigados.
Assim como ocorreu em 2009, somente o banco Credit Suisse foi considerado eficiente. E,
assim como também ocorreu no ano anterior, o JP Morgan foi o menos eficiente entre
todos os bancos analisados.
Tabela 17. Eficiência dos Bancos Privados Estrangeiros no ano de 2010
Bancos
Eficiência
Santander
71,36
HSBC
60,01
Citibank
52,50
Credit Suisse
100,00
JP Morgan Chase
13,61
Deutsche
14,54
BNP Paribas
85,17
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
13,61
Média
56,74
Mediana
60,01
Desvio-Padrão
33,07
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O JP Morgan teve seu desempenho comparado ao desempenho do banco Alfa e,
nesse sentido, poderia ter incrementado suas Operações de crédito em cerca de 600%. Isso
significa que o total de recursos utilizados pelo JP foi subutilizado, se comparado à
produtividade dos recursos do banco Alfa em 2010.
Se analisarmos o desempenho de um banco varejista, como o HSBC, por exemplo,
identificaremos, também, a baixa produtividade de seus recursos. Tal banco teve seu
desempenho comparado o desempenho de outro banco varejista, o Safra (banco nacional).
Nesse sentido, o HSBC teria potencial para incrementar suas Operações de crédito em
cerca de 26%, considerando o desempenho do Safra. O banco Safra contou, em 2010, com
quantidades de recursos muito menores que as observadas pelo HSBC e gerou uma
quantidade de Operações de crédito relativamente próxima (ainda que menor). No entanto,
é possível notar maior produtividade nos seus inputs. Por esse motivo, o HSBC foi
considerado ineficiente no uso dos seus recursos.
A Figura 8 apresenta a distribuição das eficiências das 20 instituições financeiras
investigadas no ano de 2010. Como é possível notar, dos 20 bancos analisados, 9
obtiveram indicadores máximos de eficiência.

Figura 8. Distribuição de Eficiência no ano de 2010
Com o objetivo de analisar a relação Operações de crédito por Funcionários
e Operações de crédito por Depósitos, a Tabela 18 apresenta esses resultados.
Como ocorreu no ano de 2009, o banco Credit Suisse é o que apresentou melhor
relação Operações de crédito por Funcionários, sendo o que apresenta o melhor
aproveitamento dos funcionários na conversão em Operações de crédito. Tal resultado
pode ser justificado pelo baixíssimo número de funcionários que a o banco tinha em 2010,
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apenas 42, e pelo alto volume de transações realizadas por este banco estrangeiro de
negócios.
Como extensão do período anterior, o banco JP Morgan Chase é o que apresentou
novamente o pior resultado para a eficiência dos funcionários em relação à Operações de
crédito.
Os nove bancos mais eficientes para o ano de 2010 apresentaram bons resultados
para este quesito (relação entre funcionários e Operações de crédito), o que justifica seus
ótimos desempenhos para o período, já que esta relação é importante para explicar a
eficiência das instituições financeiras.
Tabela 18. Relações Output/Input no ano de 2010

Alfa
Banrisul
BB
BIC
BMG
BNP Paribas
Bradesco
BTG pactual
CEF
Citibank
Credit Suisse
Deutsche
Fibra
HSBC
Itaú
JP Morgan Chase
Panamericano
Safra
Santander
Votorantim

Operações
Crédito/Funcionários
5.217,84
1.449,40
2.643,39
12.452,20
16.397,60
12.815,84
2.288,41
4.568,05
1.631,69
1.865,00
58.113,07
2.793,75
11.151,09
1.343,80
1.931,54
252,73
45.700,88
5.521,73
2.614,56
29.797,42

Operações
Crédito/Depósitos
2,47
0,86
0,89
1,31
1,54
1,22
1,01
0,35
0,82
0,70
0,57
0,18
1,30
0,52
1,09
0,34
1,13
2,11
1,21
2,20

No que diz respeito à relação entre depósitos e Operações de crédito, o banco Alfa
foi o que conseguiu melhores retornos, atingindo um índice de 2,47. Tal valor significa que
cada unidade de depósito foi capaz de gerar 2,47 unidades de Operações de crédito em
2010. Já o banco Deutsche foi o que menos aproveitou este input para aumentar seu output,
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apresentando um índice de 0,18 dos valores depositados convertidos em Operações de
crédito.
O banco JP Morgan Chase, que no ano anterior havia sido o pior neste aspecto,
apresentou ligeira melhora em 2010. Dos bancos eficientes em 2010, apenas o Banrisul e o
Credit Suisse apresentaram valores menores do que 1 para esta relação, demonstrando que
outras relações também são relevantes no que diz respeito à eficiência de um banco.
5.3 ANO DE 2011
As Tabelas 19, 20, 21, 22 e 23 apresentam os indicadores de eficiência dos bancos,
desagregados em agrupamentos, e as respectivas medidas estatísticas para o ano de 2011.
Tabela 19. Eficiência dos Bancos de Varejo no ano de 2011
Bancos
Banco do Brasil
Itaú
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander
HSBC
Safra
Votorantim
Citibank
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
100,00
67,26
100,00
69,57
81,00
61,65
100,00
100,00
51,73
100,00
100,00
51,73
83,12
90,50
19,18
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Tabela 20. Eficiência dos Bancos de Negócios no ano de 2011
Bancos
BTG Pactual
Credit Suisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BMG
Panamericano
BNP Paribas
BIC
Alfa
Fibra
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
60,96
100,00
7,42
72,38
100,00
71,73
92,93
90,58
100,00
100,00
100,00
7,42
79,60
91,75
29,12

Em 2011 os bancos de varejo foram, em média, mais eficientes do que os bancos de
negócios. Além disso, nota-se maior dispersão nos indicadores encontrados neste segundo
grupo, conforme indica seu desvio-padrão. As Tabelas 21, 22 e 23 apresentam os índices
de eficiência dos bancos públicos, privados nacionais e privados estrangeiros.
Tabela 21. Eficiência dos Bancos Públicos no ano de 2011
Bancos
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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No ano de 2011 o grupo dos bancos públicos foi o mais eficiente. Todos os bancos
desse grupo foram considerados eficientes. Diferentemente do ocorrido no ano anterior, os
bancos públicos foram mais eficientes do que os privados nacionais em 2011 (Tabela 22).
Tabela 22. Eficiência dos Bancos Privados Nacionais no ano de 2011
Bancos
Eficiência
Itaú
67,26
Bradesco
69,57
Safra
100,00
BTG Pactual
60,96
Votorantim
100,00
BMG
100,00
Panamericano
71,73
BIC
90,58
Alfa
100,00
Fibra
100,00
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
60,96
Média
86,01
Mediana
95,29
Desvio-Padrão
16,51
O banco privado nacional de menor índice de eficiência em 2011 foi o Itaú. Este
banco teve como par de referência (benchmark) em o Banrisul, outro banco de varejo (só
que de controle público). Considerando o desempenho do Banrisul, o Itaú teria como
incrementar suas Operações de crédito em 50%, mantidos os níveis de inputs observados.
Por sua vez, ao analisarmos a eficiência do banco de negócios que teve o segundo
menor indicador, o Panamericano, encontraremos a baixa produtividade de seus recursos
como principal argumento para a baixa eficiência. O banco benchmark do Panamericano
foi o banco Alfa. Neste sentido, é possível notar que dentre as variáveis de inputs, apenas o
número de funcionários do banco Alfa é superior ao número de funcionários do
Panamericano. Os totais de Ativos, Despesas de intermediação, Despesas operacionais e
Depósitos do Banco Panamericano são muito superiores aos observados pelo banco Alfa.
E, ainda assim, o banco Panamericano gerou quantidade bem menor de Operações de
crédito.
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Já em relação aos bancos privados estrangeiros, eles novamente foram os menos
eficientes (Tabela 23).
Tabela 23. Eficiência dos Bancos Privados Estrangeiros no ano de 2011
Bancos
Eficiência
Santander
81,00
HSBC
61,65
Citibank
51,73
Credit Suisse
100,00
JP Morgan Chase
7,42
Deutsche
72,38
BNP Paribas
92,93
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
7,42
Média
66,73
Mediana
72,38
Desvio-Padrão
31,08

Os padrões observados (do melhor e do pior) nos anos anteriores se mantiveram. Os
bancos de varejo não tiveram destaques em termos de eficiência, como já notado em anos
anteriores. No entanto, o Santander foi o melhor classificado nessa categoria. Este banco
teve como benchmark a CEF, que foi classificada como eficiente. Nesse sentido, o
Santander, considerando os recursos utilizados em 2011, poderia incrementar suas
Operações de crédito em 23%.
Em relação ao banco de negócios considerado de eficiência intermediária, o
Deutsche, este teve como par de referência o banco Fibra. Considerando o desempenho do
banco Fibra e mantidos os níveis de recursos utilizados pelo banco Deutsche em 2011, este
poderia aumentar suas Operações de crédito em 22%. Nesse sentido, é possível notar a
subutilização dos recursos do banco Deutsche na geração de seus outputs.
A Figura 9 apresenta a distribuição das eficiências das 20 instituições financeiras
avaliadas em 2011. Assim como no ano de 2010, 9 bancos foram classificados como
eficientes. Dez bancos tiveram seus indicadores de eficiência entre 50 e 99% e apenas um
banco teve eficiência menos que 10%.
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Figura 9. Distribuição de Eficiência no ano de 2011
Na Tabela 24 são apresentadas as relações entre output e input observadas em 2011
para cada uma das vinte instituições financeiras analisadas.
Novamente com os menores índices na relação Operações de crédito por
Funcionários, o banco JP Morgan Chase foi o banco que pior soube utilizar seus
funcionários na obtenção de Operações de crédito (R$ 215,84/funcionário). Por outro
lado, o banco Credit Suisse mais uma vez obteve a melhor posição quanto à captação de
Operações de crédito por cada funcionário (R$90.660,67/funcionário).
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Tabela 24. Relações Output/Input no ano de 2011
Operações de Credito/Funcionários
Alfa
Banrisul
BB
BIC
BMG
BNP Paribas
Bradesco
BTG pactual
CEF
Citibank
Credit Suisse
Deutsche
Fibra
HSBC
Itaú
JP Morgan Chase
Panamericano
Safra
Santander
Votorantim

5.372,22
1.636,42
3.027,60
10.582,59
17.411,76
11.313,69
2.401,32
4.506,43
2.263,65
1.893,97
90.660,67
4.128,23
12.465,38
1.597,69
2.374,83
215,84
9.447,25
6.967,36
3.226,95
31.692,23

Operações de
Credito/Depósitos
2,64
0,87
0,90
1,12
1,25
1,20
1,09
0,29
0,96
0,78
1,19
0,52
1,29
0,65
1,15
0,20
1,06
2,45
1,42
2,13

O Citibank, mesmo apresentando a segunda menor eficiência para o ano de 2011,
ficou a frente de outros bancos no quesito Operações de crédito por funcionário para o
mesmo período. Por outro lado, para o Banrisul, cuja eficiência é máxima, os índices nesta
relação representam o segundo pior, ficando a frente apenas do JP Morgan Chase.
O Banrisul não apresentou valor maior do que 1 para a relação Operações de
crédito por Depósitos, não sendo capaz, portanto, de gerar uma unidade em Operações de
crédito para cada uma unidade depositada no banco.
Mais uma vez, o banco JP Morgan Chase apresentou o pior índice na conversão de
depósitos em Operações de crédito, com um valor de 0,20. O banco Alfa, cuja eficiência
foi de 100%, apresentou o melhor índice para esta relação, transformando cada um real
depositado em 2,45 reais em Operações de crédito. Os bancos públicos, mesmo
apresentando excelentes resultados para 2011, não apresentam valores maiores do que 1 na
relação Operações de crédito por Depósitos.

74

5.4 ANO DE 2012
As Tabelas 25, 26, 27, 28 e 29 apresentam os indicadores de eficiência dos bancos,
desagregados em agrupamentos, e as respectivas medidas estatísticas para o ano de 2012.
Tabela 25. Eficiência dos Bancos de Varejo no ano de 2012
Bancos
Banco do Brasil
Itaú
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander
HSBC
Safra
Votorantim
Citibank
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
98,77
57,44
100,00
61,10
69,34
59,58
100,00
100,00
54,60
100,00
100,00
54,60
80,08
84,05
21,06

Tabela 26. Eficiência dos Bancos de Negócios no ano de 2012
Bancos
BTG Pactual
Credit Suisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BMG
Panamericano
BNP Paribas
BIC
Alfa
Fibra
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
62,14
100,00
8,35
69,48
100,00
93,03
71,16
96,01
100,00
100,00
100,00
8,35
80,02
94,52
29,19
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Em 2012 os bancos de varejo foram, em média, um pouco mais eficientes do que os
bancos de negócios. Mesmo com média de eficiência aproximada, o nível de dispersão do
grupo dos bancos de negócios é bastante superior. As Tabelas 27, 28 e 29 apresentam os
índices de eficiência dos bancos públicos, privados nacionais e privados estrangeiros.
Tabela 27. Eficiência dos Bancos Públicos no ano de 2012
Bancos
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
98,77
100,00
100,00
100,00
98,77
99,59
100,00
0,71

No ano de 2012 o grupo dos bancos públicos foi o mais eficiente. Dois bancos
desse grupo foram considerados eficientes e apenas o BB não alcançou o limite máximo.
Assim como em 2011, os bancos públicos foram mais eficientes do que os privados
nacionais em 2012 (Tabela 28).
Para o BB, seu benchmark neste ano foi a Caixa Econômica Federal. Nesse sentido,
considerando os recursos utilizados pelo BB e o desempenho da CEF, o primeiro banco
poderia incrementar seu nível de Operações de crédito em 1%. Mesmo muito próximo do
nível máximo de eficiência, o BB poderia aprimorar/otimizar seus recursos.
Em relação aos bancos privados nacionais, dos dez bancos investigados, cinco
tiveram indicadores máximos de eficiência em 2012. Novamente os grandes bancos
varejistas registraram os menores indicadores do grupo.
O Banco BIC, banco de negócios, teve indicador de eficiência de 96,01%. Seu par
de referência foi o banco Fibra. A partir do desempenho do Fibra, o Banco BIC teria
potencial para aumentar suas Operações de crédito em 4%, demonstrando que não é
totalmente eficiente no uso de seus recursos.
Além desse banco, vamos analisar o desempenho de um banco de varejo, o Banco
Bradesco. Seu benchmark neste ano foi a Caixa Econômica Federal, também um banco de
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varejo. Considerando o desempenho da CEF e os recursos empregados pelo Bradesco, este
banco, em 2012, tinha potencial de incrementar suas Operações de crédito em 63%.
Tabela 28. Eficiência dos Bancos Privados Nacionais no ano de 2012
Bancos
Eficiência
Itaú
57,44
Bradesco
61,10
Safra
100,00
BTG Pactual
62,14
Votorantim
100,00
BMG
100,00
Panamericano
93,03
BIC
96,01
Alfa
100,00
Fibra
100,00
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
57,44
Média
86,97
Mediana
98,01
Desvio-Padrão
18,63

Já os bancos privados estrangeiros, com exceção do Credit Suisse, foram os menos
eficientes de todos os grupos investigados em 2012. Novamente o JP Morgan foi o banco
menos eficiente de toda a amostra (Tabela 29). Neste agrupamento, analisaremos mais
pontualmente dois bancos: o Citibank e o BNP Paribas.
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Tabela 29. Eficiência dos Bancos Privados Estrangeiros no ano de 2012
Bancos
Eficiência
Santander
69,34
HSBC
59,58
Citibank
54,60
Credit Suisse
100,00
JP Morgan Chase
8,35
Deutsche
69,48
BNP Paribas
71,16
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
8,35
Média
61,79
Mediana
69,34
Desvio-Padrão
27,62
O Citibank, banco de varejo, teve como benchmark outro banco de varejo. O
Citibank tinha potencial para aumentar suas Operações de crédito em 83%, considerando o
desempenho observado pelo seu par de referência e, também, a partir dos seus recursos
utilizados. Esses valores refletem a baixa produtividade de seus inputs.
Por fim, o desempenho do BNP Paribas foi comparado ao desempenho do Banco
BMG, ambos bancos de negócios. A partir dessa relação, o BNP poderia incrementar seus
outputs em cerca de 40%, e incrementar seu nível de eficiência.
A Figura 10 revela a distribuição das eficiências, sendo possível observar que a
maior parte das instituições financeiras tem resultados acima dos 50%, com exceção do
banco JP Morgan Chase. Em 2012, 8 bancos foram classificados como eficientes.

Figura 10. Distribuição de Eficiência no ano de 2012
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A Tabela 30 revela mais uma vez a debilidade do banco JP Morgan Chase em
transformar seus Depósitos em Operações de crédito. Com um índice de 0,19 nesta na
relação, esta instituição financeira apresenta o pior valor frente às demais; enquanto que o
banco Votorantim foi o de melhor desempenho neste quesito, seguido do banco Safra.
Estas duas instituições financeiras potencializaram bastante estes resultados do ano anterior
para 2012 e estes resultados confirmam a eficiência máxima das mesmas para o período
em questão.
Tabela 30. Relações Output/Input no ano de 2012

Alfa
Banrisul
BB
BIC
BMG
BNP Paribas
Bradesco
BTG Pactual
CEF
Citibank
Credit suisse
Deutsche
Fibra
HSBC
Itaú
JP Morgan Chase
Panamericano
Safra
Santander
Votorantim

Operações de
Credito/Funcionários
6.046,54
2.014,41
3.754,90
11.126,64
28.713,70
8.324,93
2.633,54
5.550,95
3.018,67
2.237,38
132.183,89
5.780,50
6.687,43
1.597,51
2.564,50
589,22
11.710,77
7.138,61
3.452,35
34.763,98

Operações de
Credito/Depósitos
2,67
0,86
1,04
1,33
2,23
1,13
1,22
0,45
1,11
0,87
1,59
0,62
1,39
0,87
1,27
0,19
1,44
3,49
1,46
3,50

Em se tratando da relação Operações de crédito por Número de Funcionários, JP
Morgan Chase se reafirma como o banco em que o valor das Operações de crédito por cada
funcionário é o menor. O banco Credit Suisse, pelo quarto ano consecutivo, apresenta o
maior valor nesta relação, fato que, como dito anteriormente, pode ser explicado pelo baixo
número de funcionários na companhia e pelo alto número de transações da mesma. O
banco Votorantim também apresentou excelentes resultados para esta avaliação, tendo
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melhorado seus índices ao longo dos anos analisados e confirmando seus resultados de
eficiência.
5.5 ANO DE 2013
As Tabelas 31, 32, 33, 34 e 35 apresentam os indicadores de eficiência dos bancos,
desagregados em agrupamentos, e as respectivas medidas estatísticas para o ano de 2013.
Tabela 31. Eficiência dos Bancos de Varejo no ano de 2013
Bancos
Banco do Brasil
Itaú
Caixa Econômica Federal
Bradesco
Santander
HSBC
Safra
Votorantim
Citibank
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
100,00
48,03
97,12
70,52
55,40
80,53
100,00
83,48
29,83
73,80
100,00
29,83
73,87
77,16
23,57
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Tabela 32. Eficiência dos Bancos de Negócios de 2013
Bancos
BTG Pactual
Credit Suisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BMG
Panamericano
BNP Paribas
BIC
Alfa
Fibra
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
100,00
100,00
12,35
34,75
100,00
86,65
44,15
100,00
100,00
100,00
100,00
12,35
77,79
100,00
33,84

Em 2013 os bancos de negócios foram, em média, mais eficientes do que os bancos
de varejos. No entanto, o nível de dispersão do grupo dos bancos de negócios é bastante
superior ao observado pelos bancos de varejo, o que indica que os índices de eficiência dos
bancos de negócios estão mais distribuídos. As Tabelas 33, 34 e 35 apresentam os índices
de eficiência dos bancos públicos, privados nacionais e privados estrangeiros.
Tabela 33. Eficiência dos Bancos Públicos no ano de 2013
Bancos
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banrisul
Medidas estatísticas
Máximo
Mínimo
Média
Mediana
Desvio-Padrão

Eficiência
100,00
97,12
73,80
100,00
73,80
90,31
97,12
14,37
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Dentre os bancos públicos, em 2013 somente o Banco do Brasil alcançou o nível
máximo de eficiência. A CEF teve como par de referência neste ano o BB, banco de varejo
e público. Considerando o desempenho do BB, a CEF teria potencial para incrementar suas
Operações de crédito em cerca de 3%, mantidos seus inputs inalterados. Ou seja, é possível
identificar que a CEF não otimizou a utilização de seus recursos. Tal situação é semelhante
à ocorrida pelo Banrisul. Este banco teve como benchmark também o BB. Em comparação
ao desempenho do Banco do Brasil, o Banrisul poderia aumentar seus outputs em 35%
aproximadamente.
Já nos bancos privados nacionais, 6 bancos tiveram indicadores de eficiência
máximos. E, assim como observado nos anos anteriores, os grandes bancos de varejo
tiveram indicadores moderados, sendo que o Banco Itaú foi o de eficiência mais reduzida.
O banco Itaú, grande banco de varejo brasileiro, teve como par de referência a
Caixa Econômica Federal, igualmente de varejo. Considerando o desempenho da CEF e os
recursos utilizados do Itaú, este teria potencial para aumentar suas Operações de crédito em
38%. É importante mencionar que o Itaú tinha mais recursos do que a CEF em quase todas
as variáveis de inputs e, ainda assim, gerou bem menos Operações de crédito. Neste caso,
fica evidenciada a baixa produtividade das variáveis de inputs do Itaú.
Tabela 34. Eficiência dos Bancos Privados Nacionais no ano de 2013
Bancos
Eficiência
Itaú
48,03
Bradesco
70,52
Safra
100,00
BTG Pactual
100,00
Votorantim
83,48
BMG
100,00
Panamericano
86,65
BIC
100,00
Alfa
100,00
Fibra
100,00
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
48,03
Média
88,87
Mediana
100,00
Desvio-Padrão
17,58
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O Votorantim foi o banco de negócios que teve menor indicador de eficiência neste
ano. Seu benchmark em 2013 foi o banco BMG. Considerando o desempenho do banco
BMG, o Votorantim poderia incrementar suas Operações de crédito em 20%, mantidos
seus recursos de inputs.
E, por fim, a Tabela 35 apresenta os índices de eficiência dos bancos estrangeiros.
Tabela 35. Eficiência dos Bancos Privados Estrangeiros no ano de 2013
Bancos
Eficiência
Santander
55,40
HSBC
80,53
Citibank
29,83
Credit Suisse
100,00
JP Morgan Chase
12,35
Deutsche
34,75
BNP Paribas
44,15
Medidas estatísticas
Máximo
100,00
Mínimo
12,35
Média
51,00
Mediana
44,15
Desvio-Padrão
30,40
Como em todos os anos investigados, o Banco Credit Suisse foi o único banco
estrangeiro com eficiência máxima. O JP Morgan Chase foi o banco mais ineficiente de
toda a amostra, mesmo nos demais agrupamentos.
O JP Morgan teve como banco benchmark o banco Alfa. O banco Alfa teve bem
menos recursos em todas as variáveis de inputs que o JP Morgan e, ainda assim, gerou
900% a mais de Operações de crédito. Nesse sentido, considerando o desempenho do Alfa
e os recursos utilizados pelo JP, este teria potencial para incrementar suas Operações de
crédito em 700%.
O Citibank, um importante banco de varejo, teve como par de referência, neste ano,
o Banco do Brasil, outro banco de varejo. Considerando o desempenho do BB, o Citibank
teria potencial para incrementar suas Operações de crédito em 235%, mantidos seus
recursos utilizados.
A Figura 11 revela a distribuição das eficiências, sendo possível observar que 8
bancos foram classificados como eficientes, sendo que sete bancos tiveram seus
indicadores de eficiência entre 50 e 99%.
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Figura 11. Distribuição de Eficiência no ano de 2013
A Tabela 36 apresentam as relações principais entre outputs e inputs para os 20
bancos investigados em 2013.
Apresentando mais uma vez a relação de Operações de crédito por Número de
Funcionários, é possível observar que os bancos Citibank, HSBC e JP Morgan Chase
apresentam relações baixas, estando o JP Morgan na última classificação. Em contraponto,
o banco Credit Suisse desponta mais uma vez como maior valor de Operações de crédito
gerado por cada funcionário. Além disso, muitas outras instituições financeiras apresentam
altos resultados para este indicador, como o banco BMG, que apresenta eficiência máxima
para o ano de 2013.
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Tabela 36. Relações Output/Input no ano de 2013

Alfa
Banrisul
BB
BIC
BMG
BNP Paribas
Bradesco
BTG Pactual
CEF
Citibank
Credit Suisse
Deutsche
Fibra
HSBC
Itaú
JP Morgan Chase
Panamericano
Safra
Santander
Votorantim

Operações de
Credito/Funcionários
378.285,85
2.086,89
4.676,37
11.515,14
30.583,71
8.845,10
2.983,64
9.852,50
3.850,08
1.865,89
120.876,03
4.543,65
9.530,04
1.846,90
2.965,67
1.106,58
13.092,10
7.892,53
3.965,33
29.145,27

Operações de
Credito/Depósitos
19,24
0,82
1,19
1,30
2,91
1,24
1,33
0,72
1,34
0,72
1,77
0,69
1,45
0,98
1,24
0,33
1,41
4,49
1,45
6,17

Já quanto a relação de aproveitamento dos Depósitos na geração de Operações de
crédito, o banco de grande destaque é o Votorantim, que mesmo com eficiência de 83,48%
para o período, apresentou o melhor valor nesta relação. Com potencial em aumentar suas
Operações de crédito em 19,80%, é possível inferir que este acréscimo no output seria
advindo de melhor aproveitamento dos seus outros inputs, já que, como demonstrado na
Tabela 36, este banco transforma cada um real em depósitos em 6,17 reais em Operações
de crédito. Outro banco com índices bastante altos para esta relação é o Safra, que no
período agora analisado foi um dos oito bancos eficientes. Mais uma vez, o banco JP
Morgan Chase apresenta o pior resultado para a relação depósitos e Operações de crédito,
o que reforça a tendência apresentada desde 2009.
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5.6 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
Essa seção tem por objetivo apresentar a evolução dos indicadores de eficiência dos
bancos investigados, considerando alguns aspectos não comentados anteriormente, assim
como a vinculação de alguns resultados a outros trabalhos. Questões referentes à menor
eficiência dos bancos estrangeiros e maiores indicadores dos bancos públicos nacionais
ganharam espaço de análise. A Tabela 37 apresenta a evolução das eficiências bancárias
para as 20 instituições investigadas.
Tabela 37. Eficiência dos Bancos
Bancos
Públicos
Banco do Brasil
Caixa Econômica
Federal
Banrisul
Privados Nacionais
Itaú
Bradesco
Safra
BTG Pactual
Votorantim
BMG
Panamericano
BIC
Alfa
Fibra
Privados Estrangeiros
Santander
HSBC
Citibank
CreditSuisse
JP Morgan Chase
Deutsche
BNP Paribas

2009
Eficiência

2010
Eficiência

2011
Eficiência

2012
2013
Eficiência Eficiência

94,57

79,52

100,00

98,77

100,00

94,57

60,24

79,5

100,00

100

97,12

87,37

89,17

100

100

100

73,8

92,59

55,65
59,37
94,94
21,01
100
100
100
100
91,66
70,15

62,2
65,07
100
36,19
100
100
100
100
100
100

67,26
69,57
100
60,96
100
100
71,73
90,58
100
100

57,44
61,1
100
62,14
100
100
93,03
96,01
100
100

48,03
70,52
100
100
83,48
100
86,65
100
100
100

58,12
65,13
98,99
56,06
96,70
100,00
90,28
97,32
98,33
94,03

63,74
74,64
50,31
100
13,79
41,43
79,91

71,36
60,01
52,5
100
13,61
14,54
85,17

81,00
61,65
51,73
100
7,42
72,38
92,93

69,34
59,58
54,6
100
8,35
69,48
71,16

55,4
80,53
29,83
100
12,35
34,75
44,15

68,17
67,28
47,79
100,00
11,10
46,52
74,66

Média
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Na Tabela 37 é possível observar que dois bancos atingiram máxima eficiência em
todo o período investigado, sendo eles: BMG e Credit Suisse. Por outro lado, o banco JP
Morgan Chase obteve a menor eficiência em todos os períodos.
Considerando a totalidade dos anos e a distribuição de frequência dos indicadores
de eficiência, chegamos aos seguintes resultados:
 11 à 20% de eficiência: 1 banco;
 41 à 50% de eficiência: 2 bancos;
 51 à 60% de eficiência: 2 bancos;
 61 à 70% de eficiência: 3 bancos
 71 à 80% de eficiência: 1 banco;
 81 à 90% de eficiência: 2 bancos;
 91 à 99% de eficiência: 7 bancos;
 100% de eficiência: 2 bancos.
Nas seções anteriores, as perspectivas pontuais de análise já foram investigadas,
dessa forma, vale ressaltar alguns apontamentos outros a respeito da natureza dos bancos.
O primeiro deles está relacionado ao fato de em todos os anos investigados os bancos
nacionais serem, em média, mais eficientes do que os bancos de controle estrangeiro. Em
2009 e 2010 a prevalência foi dos bancos nacionais privados; já em 2011, 2012 e 2013 os
bancos públicos nacionais foram mais eficientes.
Vale atentar-se à questão apresentada em Arantes e Rocha (2012), que indicam que
a baixa eficiência dos bancos estrangeiros pode estar relacionada à maior sensibilidade
destes bancos a condições adversas no cenário externo. Nesse sentido, é importante
lembrar e atribuir relevância à crise financeira internacional a que grande parte dos países
(incluem-se Estados Unidos, países Europeus e, ainda que mais tardiamente, o Brasil)
esteve e está sujeito. Tal crise começou a ter seus sinais refletidos nos mercados já em
2008 e alguns países ainda sentem esses sinais, considerando os cenários recessivos em
que se encontram.
As incertezas neste período de instabilidade levaram os bancos estrangeiros a
reduzirem o crédito oferecido na economia. Nos bancos privados nacionais esse
movimento também foi observado. No entanto, não foram tão duramente afetados pelas
economias mais sensíveis à crise. Estes últimos também sofreram mais com a retração do
mercado interbancário e imobiliário; enquanto que a Caixa Econômica Federal, o Banco do
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Brasil e o Banrisul contavam com a segurança do governo brasileiro para executar suas
práticas mais expansionistas.
Tecles e Tabak (2010) também apresentam a ideia de que alguns bancos puderam
contar com subsídios do governo, o que gerou certo conforto financeiro para estas
instituições; fato aplicável também aos bancos públicos brasileiros. Além disso, essas
instituições financeiras fizeram parte de diversos programas de natureza econômica e
social ou de facilidade de concessão de crédito no país, o que corroborou para a
manutenção de um alto nível de suas Operações de crédito e confirma os resultados
apresentados por estes bancos.
Um ponto crucial no entendimento da alta eficiência dos bancos públicos no
modelo estudado é o enorme volume de contas públicas em poder destes bancos, além do
montante de depósitos judiciais que ficam sob a jurisdição dessas instituições financeiras; o
que eleva fortemente o número de depósitos nos mesmos e, consequentemente, o número
de transações realizadas por estes. A particularidade de que os mesmos são os responsáveis
por veicular a folha de pagamento dos milhões de servidores públicos brasileiros só
corrobora para esta afirmação.
Tecles e Tabak (2010) apresentam em sua conclusão a ideia da importância da
entrada de bancos estrangeiros no setor bancário como forma de melhoria na eficiência do
setor. No estudo aqui realizado, um banco privado estrangeiro foi um dos mais eficientes
em todo o período, o Credit Suisse. Esta instituição financeira serviu como referência de
eficiência na transformação dos inputs (Ativo, Depósitos, Número de Funcionários,
Despesas operacionais e Despesas de Intermediação) em output (Operações de crédito),
ressaltando aos demais bancos a necessidade e importância do aprimoramento em suas
operações. Ademais, estes autores também explicitam que reformas neste setor trazem
ganhos além da melhoria de eficiência, mas também resultam em crescimento econômico
do país.
Por fim, cabe ainda lembrar-se do fato de os bancos varejistas (destacados na
Tabela 35 – grafados em cinza) serem, também, considerados mais eficientes que os
bancos de negócios (especialistas em crédito), mesmo que essa dimensão não seja tão
grande. A média de eficiência dos bancos varejistas, considerando as 10 instituições e em
todos os anos investigados, foi de 77,7%.
Dentre os bancos de varejo, o Banco Safra foi classificado como o mais eficiente
considerando o período de forma agregada. Ainda dentro desse agrupamento, é possível
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identificar bancos que são mais populares, como o Banco do Brasil, Santander, Itaú, CEF e
Bradesco. Desses bancos, ganharam destaques o Banco do Brasil e a Caixa, com
indicadores de eficiência maiores de 90%. No limite inferior da classificação estão os
bancos Citibank (47,79%) e Itaú (58,12%).
A média de eficiência dos bancos de negócios foi pouca coisa menor, alcançando o
indicador de 76, 8%. Os dois bancos que foram classificados como plenamente eficiente
estão na categoria de bancos de negócios, ou seja, bancos que atendem nichos específicos
do mercado. Além disso, nesse agrupamento também está o banco menos eficiente, dentre
os 20 investigados, no período 2009 à 2013.
Os níveis elevados na eficiência de intermediação para os bancos varejistas
decorrem do aprimoramento no gerenciamento operacional dos bancos e otimização nos
gastos administrativos. Tais bancos podem beneficiar-se tanto das economias de escala,
como de escopo. No entanto, é importante destacar que as diferenças nos indicadores
médios, analisadas comparativamente entre os dois grupos (varejo e negócios) são pouco
substanciais para indicar a predominância de um dos grupos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fim de analisar a eficiência dos vinte maiores bancos múltiplos e comerciais
operantes no Brasil no período de 2009 a 2013, o presente estudo aplicou a técnica de
Análise Envoltória de Dados aos dados bancários disponibilizados periodicamente pelo
Banco Central do Brasil. As instituições financeiras investigadas foram selecionadas
segundo o tamanho do seu ativo. Assim, visando analisar a eficiência destes bancos,
delimitou-se que o período a ser estudado seria de 2009 a 2013, já que a partir de 2009 a
mudança na padronização tarifária bancária tornou a rentabilidade destas instituições mais
reduzida frente aos enormes spreads que estas vinham apresentando. Já a delimitação
temporal até o ano de 2013 deve-se ao fato de que este é o último ano com dados
disponíveis para a elaboração da análise.
Dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional, detalhadamente estudado no inicio da
pesquisa, descreveu as entidades e órgãos integrantes do sistema, assim como as suas
relações e como estas influenciam no sistema bancário brasileiro na forma que o mesmo se
apresenta atualmente.
A história destas instituições financeiras revela que os bancos no Brasil estiveram e
estão sujeitos às políticas econômicas e são sensíveis às interferências externas, o que
explica o modo como os bancos reagiram à crise de 2008. A importância do Sistema
Financeiro Habitacional para a sociedade brasileira nos dias de hoje, fortemente ligada à
postura adotada pelo Governo Federal e pelo sistema bancário neste período pós crise
também foi alvo de estudo a fim de compreender como este sistema interferia na atuação
dos bancos na sociedade no período.
A divisão dos bancos segundo seu porte, segmento, controle, esfera e setor facilita a
compreensão de cada uma das instituições financeiras e de suas práticas na sociedade e
embasa as análises de eficiência dos grupos estudados neste trabalho, basicamente: bancos
públicos, bancos privados nacionais, bancos privados estrangeiros, bancos de varejo e
bancos de negócios. A literatura nacional e internacional revisada para a elaboração deste
trabalho apresentou fundamental importância na determinação da metodologia e do modelo
a serem aplicados e na forma como a análise de cada um dos bancos poderia ser elaborada.
Com o método BCC (retornos variáveis de escala) aplicado ao modelo de cinco
inputs (Ativo, Número de Funcionários, Depósitos, Despesas operacionais e Despesas de
Intermediação) e um output (Operações de crédito), com orientação ao output, a Análise
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Envoltória de Dados apresentou resultados bastante condizentes à realidade bancária e
econômica do Brasil entre 2009 e 2013.
Notavelmente, os bancos públicos apresentaram um enorme destaque no período
estudado. A categoria dos bancos públicos foi a de maior eficiência entre os grupos
estudados. Em todos os cinco anos analisados, estes bancos estiveram à frente dos bancos
privados (nacionais ou estrangeiros), o que torna esta categoria a mais homogênea dentre
as cinco observadas.
Em se tratando de bancos privados, os bancos nacionais apresentaram eficiência
média acima da observada nos bancos estrangeiros. A baixa eficiência em transformar os
inputs em seu output por parte dos bancos privados nacionais mais utilizados pelo público
é um fator alarmante e que em muito se deve a opção dos brasileiros em utilizar-se dos
créditos facilitados e de maior prazo de pagamento dos bancos públicos.
Os bancos que apresentaram as piores eficiências no período estudado são
componentes do grupo de bancos privados estrangeiros, o que reforça a debilidade deste
setor. Por outro lado, um banco privado estrangeiro apresentou eficiência máxima nos
cinco anos estudados; fato também observado com um banco privado nacional de
negócios.
O software Frontier Analyst Professional permitiu a observação da eficiência
bancária nesse período e expôs a volatilidade dos bancos privados estrangeiros às crises
internacionais, fato contraposto pelo bom desempenho dos três bancos públicos estudados.
A crise internacional de 2008 pareceu afetar estas instituições de forma mais agressiva do
que aos bancos públicos brasileiros, que observaram neste período uma oportunidade de
potencializar ainda mais suas Operações de crédito e atingir uma grande fatia de clientes
do mercado em geral ao estarem atrelados a políticas econômicas do governo do Brasil.
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ANEXO I – DADOS DOS BANCOS DE 2009 A 2013
Tabela 38. Dados dos Bancos – 2009

ALFA
BANRISUL
BB
BIC
BMG
BNP PARIBAS
BRADESCO
BTG PACTUAL
CEF
CITIBANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE
FIBRA
HSBC
ITAU
JP MORGAN
CHASE
PANAMERICANO
SAFRA
SANTANDER
VOTORANTIM

Depósitos
4.196.570
16.558.439
337.850.441
5.814.274
3.917.230
5.980.845
173.438.904
5.595.490
180.669.721
12.572.415
2.979.554
1.370.355
3.681.654
65.907.974
198.234.506

Operações de crédito
5.273.669
12.833.392
279.694.727
7.777.044
6.350.584
5.276.102
151.751.281
1.453.063
124.370.962
9.403.686
3.690.957
920.450
4.187.092
32.280.484
178.848.128

Despesa
Operacional
82.355
367.438
4.285.835
130.343
127.547
299.249
4.509.832
82.568
3.705.445
359.611
127.960
49.395
339.780
454.866
8.514.744

Despesa de
Intermediação
789.036
777.570
23.455.438
420.184
578.508
510.134
24.053.329
782.353
11.155.528
1.407.034
568.452
253.733
713.961
5.345.901
35.347.203

Ativo
13.650.199
29.275.017
691.968.417
11.254.187
10.353.823
16.070.318
444.396.778
21.945.135
341.831.823
40.846.974
21.262.372
20.722.750
11.825.245
100.104.481
585.603.098

Funcionários
976
11.434
122.246
747
416
486
80.151
745
106.989
5.712
55
239
542
28.006
106.744

631.413
5.023.818
13.711.528
113.543.575
24.477.420

141.185
5.482.335
20.565.139
117.338.162
38.059.302

56.496
25.896
417.051
7.058.406
1.834.189

93.231
1.031.644
5.289.088
17.113.009
4.488.364

7.568.628
10.802.993
71.059.510
334.069.363
86.940.569

381
97
4.904
51.083
1.306
95

Tabela 39. Dados dos Bancos – 2010

ALFA
BANRISUL
BB
BIC
BMG
BNP PARIBAS
BRADESCO
BTG PACTUAL
CEF
CITIBANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE
FIBRA
HSBC
ITAU
JP MORGAN
CHASE
PANAMERICANO
SAFRA
SANTANDER
VOTORANTIM

Depósitos
2.206.307
19.289.779
377.446.483
8.620.452
5.238.740
5.061.408
194.429.061
10.709.260
215.189.002
15.434.160
4.310.910
4.345.276
5.200.967
76.866.301
214.972.389

Operações de crédito
5.442.204
16.537.699
334.193.046
11.306.601
8.051.224
6.164.421
197.231.554
3.782.342
175.783.675
10.830.053
2.440.749
776.663
6.779.863
40.217.164
233.687.162

Despesa
Operacional
83.573
344.458
5.149.088
109.671
123.392
240.845
3.736.869
71.338
4.734.036
308.361
107.417
59.179
37.025
499.920
7.811.313

432.834
5.583.135
14.604.284
117.638.191
23.598.456

145.318
6.306.722
30.855.447
142.020.354
51.966.708

67.676
90.210
146.992
6.722.887
2.003.894

Despesa de
Intermediação
688.500
1.069.372
28.611.928
781.331
688.025
569.123
26.687.116
1.677.439
14.767.185
1.455.869
902.043
1.117.031
701.572
5.849.367
35.245.368

Ativo
11.729.132
32.343.212
779.303.944
16.889.436
11.533.546
22.271.696
562.601.430
48.624.525
401.412.490
54.406.014
24.474.929
30.988.151
10.055.850
124.686.081
720.313.868

Funcionários
1.043
11.410
126.426
908
491
481
86.187
828
107.731
5.807
42
278
608
29.928
120.985

137.231
1.749.057
4.441.115
17.308.509
5.262.205

12.633.702
12.809.624
76.297.016
376.062.156
110.741.218

575
138
5.588
54.319
1.744
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Tabela 40. Dados dos Bancos – 2011

ALFA
BANRISUL
BB
BIC
BMG
BNP PARIBAS
BRADESCO
BTG PACTUAL
CEF
CITIBANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE
FIBRA
HSBC
ITAU
JP MORGAN
CHASE
PANAMERICANO
SAFRA
SANTANDER
VOTORANTIM

Depósitos
2.388.214
22.644.281
442.770.913
8.819.803
8.805.355
4.929.926
217.996.658
15.578.416
259.846.975
16.499.638
2.972.962
2.458.736
5.771.786
74.069.064
252.560.902

Operações de crédito
6.296.239
19.751.531
397.521.161
9.852.394
11.021.647
5.939.685
237.202.827
4.515.443
249.548.776
12.816.507
3.535.766
1.279.751
7.441.832
47.849.270
289.207.383

Despesa
Operacional
98.886
359.477
4.243.223
198.140
310.352
157.869
5.067.599
80.887
4.498.336
744.756
226.697
18.970
90.228
1.177.290
10.739.892

956.161
5.226.190
16.554.887
121.803.414
25.624.643

187.137
5.564.431
40.570.918
172.896.728
54.669.101

58.620
232.633
435.748
6.805.248
1.695.588

Despesa de
Intermediação
783.640
1.566.711
41.473.454
1.601.926
1.815.938
946.303
40.313.433
2.826.711
21.591.120
2.763.829
2.374.533
400.887
1.105.100
8.219.179
50.501.982

Ativo
12.325.820
37.826.937
935.009.463
17.192.813
17.443.995
15.312.674
666.320.079
58.159.704
511.031.048
57.766.434
30.360.972
25.300.834
11.025.813
146.593.297
815.220.206

Funcionários
1.172
12.070
131.299
931
633
525
98.780
1.002
110.242
6.767
39
310
597
29.949
121.780

2.516.374
1.992.991
6.575.107
24.510.469
10.225.551

29.426.948
12.930.707
87.728.360
431.759.588
115.373.092

867
589
5.823
53.579
1.725
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Tabela 41. Dados dos Bancos – 2012

ALFA
BANRISUL
BB
BIC
BMG
BNP PARIBAS
BRADESCO
BTG PACTUAL
CEF
CITIBANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE
FIBRA
HSBC
ITAU
JP MORGAN
CHASE
PANAMERICANO
SAFRA
SANTANDER
VOTORANTIM

Depósitos
2.990.640
27.054.722
472.872.818
8.048.901
8.019.253
4.776.378
212.596.236
15.340.248
319.041.023
15.880.493
2.910.515
3.202.769
5.205.706
54.319.625
246.784.385

Operações de crédito
7.981.437
23.177.797
490.532.302
10.703.823
17.859.919
5.386.232
259.804.405
6.938.682
353.739.502
13.833.712
4.626.436
1.982.712
7.255.857
47.420.586
312.386.639

Despesa
Operacional
132.731
519.741
3.664.500
128.481
303.137
138.556
6.852.261
80.413
5.676.094
654.860
245.729
17.574
42.934
941.249
11.033.987

2.512.283
6.911.862
12.046.015
126.624.902
15.454.333

467.251
9.965.865
41.982.184
184.579.767
54.127.518

87.430
128.643
152.733
6.608.793
1.257.647

Despesa de
Intermediação
581.373
1.332.782
34.337.733
1.029.462
1.672.695
632.688
30.250.375
2.687.256
20.901.435
1.679.785
1.118.399
364.199
513.995
5.540.143
39.905.465

Ativo
14.813.281
46.834.051
1.087.268.923
18.333.680
26.120.319
20.715.391
755.467.474
87.878.773
702.939.666
61.185.316
40.307.993
31.371.729
10.559.343
127.044.415
951.222.533

Funcionários
1.320
11.506
130.638
962
622
647
98.652
1.250
117.184
6.183
35
343
1.085
29.684
121.812

424.030
1.484.896
4.649.068
19.527.739
7.549.948

36.551.169
18.331.868
111.752.867
458.329.044
123.408.819

793
851
5.881
53.465
1.557
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Tabela 42. Dados dos Bancos – 2013

ALFA
BANRISUL
BB
BIC
BMG
BNP PARIBAS
BRADESCO
BTG PACTUAL
CEF
CITIBANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE
FIBRA
HSBC
ITAU
JP MORGAN
CHASE
PANAMERICANO
SAFRA
SANTANDER
VOTORANTIM

Depósitos
393.210
30.898.709
491.349.464
7.069.579
6.883.904
4.706.011
219.022.884
19.917.631
361.055.188
14.871.484
2.454.979
2.355.512
3.810.774
55.003.829
282.591.653

Operações de crédito
7.565.717
25.407.900
583.349.637
9.189.082
20.001.747
5.828.922
290.645.062
14.295.977
485.487.787
10.745.666
4.351.537
1.626.626
5.517.895
53.740.961
350.693.120

Despesa
Operacional
132.746
544.863
5.234.834
107.932
379.911
224.519
5.329.440
36.323
6.756.027
619.430
70.313
56.639
60.093
606.114
14.003.408

Despesa de
Intermediação
628.795
1.713.546
45.402.353
935.681
251.049
684.780
34.630.957
3.930.826
30.631.892
1.506.510
1.227.851
1.985.824
875.059
5.874.587
40.709.830

Ativo
13.839.988
53.114.488
1.218.525.361
15.606.886
28.140.779
20.932.555
776.724.294
115.901.631
858.475.356
54.297.355
32.393.809
22.207.579
9.768.671
159.948.239
1.027.324.008

Funcionários
1.320
12.175
124.744
798
654
659
97.413
1.451
126.098
5.759
36
358
579
29.098
118.251

2.462.910
9.475.354
10.180.197
134.467.027
8.472.080

810.014
13.380.130
45.713.543
195.090.085
52.257.466

85.819
700.881
664.533
7.217.324
1.751.123

1.465.681
1.508.594
5.918.559
23.481.742
8.278.119

29.953.776
21.725.860
130.111.584
495.443.913
106.975.088

732
1.022
5.792
49.199
1.793
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