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Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza. 
 

Considerem a sua origem: 
vocês não nasceram para viver como brutos, 
mas para seguir a virtude e o conhecimento. 

 
Inferno, Dante Alighieri, canto XXVI 



 

RESUMO 

Devido à recente crise financeira global de 2007-2008, dois assuntos que vêm tomando 

importância são a internacionalização do sistema financeiro e a regulação deste sistema. 

Apesar dos reguladores dos sistemas financeiros de diversos países se reunirem em 

organismos internacionais como o Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia para a criação 

de princípios e regras a serem adotados localmente, ainda não existe uma uniformidade 

regulatória global e bancos estabelecidos em diferentes países podem estar sujeitos a 

diferentes formas e níveis de regulação. Esta pesquisa buscou estudar se existe relação entre o 

ambiente regulatório mais ou menos restritivo de países e o grau de internacionalização do 

seu mercado bancário interno, utilizando como medida o percentual de ativos estrangeiros 

sobre o total de ativos deste mercado. Utilizando-se diversos bancos de dados públicos e uma 

metodologia de análise de dados em painel, chegou-se à conclusão que, de uma forma mais 

abrangente, a regulação influencia na internacionalização do mercado bancário. Todavia 

algumas variáveis apresentam impacto positivo nesta internacionalização enquanto outras o 

efeito contrário. 

Palavras-Chave: Gestão Internacional; Internacionalização; Bancos; Regulação.  
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ABSTRACT 

Due to the recent 2007-2008 global financial crisis, two topics that are growing in importance 

are the internationalization of the financial system and the regulation of this system. Although 

the financial system regulators of several countries take part of international bodies such as 

the Basel Committee on Banking Supervision to establish principles and rules to be adopted 

locally, there is still no global regulatory uniformity and banks in different countries may be 

subject to different forms and levels of regulation. This research aimed to study whether there 

is a relationship between the more or less restrictive regulatory environment of countries and 

the degree of internationalization of its domestic banking system, measured by the percentage 

of foreign assets to the total assets of the system. Using several public databases and a panel 

data methodology for the analysis, the conclusion is that, in a more comprehensive manner, 

regulation has influence on the internationalization of the banking market. However, some 

variables have a positive impact on this internationalization while others the opposite effect. 

Keywords: International Management, Internationalization, Banks, Regulation  
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1 INTRODUÇÃO 

A operação de bancos multinacionais possui uma longa história, desde a Idade Média 

quando os banqueiros italianos estabeleciam sucursais em países estrangeiros para auxiliar em 

operações de empréstimos e atividades de financiamento comerciais (Jones, 2012), em 

particular as famílias Bardi e Peruzzi. Em Avignon, na França, em 1327 já haviam 43 

sucursais de casas bancarias italianas. Logo após, em 1347, o Rei Eduardo III da Inglaterra 

não cumpriu o pagamento de vultosos empréstimos com as casas bancárias das famílias 

italianas, tomados para financiar a guerra com a França, fazendo com que os bancos falissem 

(Kleinhenz, 2004; Davies, 2005). 

De acordo com Jones (2012), no passado mais recente houve duas principais ondas de 

expansão internacional de bancos: a primeira ocorreu a partir de 1830 e a segunda a partir dos 

anos 1960. As instituições britânicas lideraram a primeira onda, mais tarde acompanhadas por 

outras instituições europeias, concentrando as suas sucursais principalmente nos territórios 

coloniais, como Ásia, Oceania e África Setentrional e América Latina. Por outro lado, a 

penetração de bancos estrangeiros em países do Reino Unido, Europa Continental ou mesmo 

nos Estados Unidos era praticamente inexistente. 

A segunda onda de expansões, nos anos 1960, foi liderada pelos bancos norte- 

americanos. Mais tardiamente os bancos Japoneses também seguiram o movimento de 

expansão, proeminentemente nos anos 1980. Grande parte do movimento de 

internacionalização dos bancos japoneses nessa época foi consequência do ambiente 

regulatório doméstico, que limitava fortemente as atividades bancárias e as taxas de juros, 

fazendo com que as subsidiárias londrinas fossem utilizadas como fontes de captação de 

recursos para a realização de empréstimos dentro do Japão e as subsidiárias nos Estados 

Unidos fossem instrumento para propiciar financiamento para empresas japonesas no 

território norte-americano. 

Esta segunda onda se concentrou nos centros financeiros internacionais, desde o 

nascimento do mercado de Eurodólar em Londres nos anos 1950 até o crescimento dos 

mercados asiáticos nos Bahrain, Singapura e Hong Kong nos anos 1970. Todavia, além destes 

centros financeiros, a expansão também se focou em outras economias desenvolvidas como a 
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Europa Ocidental (por parte dos bancos norte americanos) e os Estados Unidos (por parte dos 

bancos Europeus e Japoneses). Como exemplo deste movimento, nos anos 1960 o Citibank 

definiu uma estratégia de estar presente e todos os países em que poderia legalmente de 

estabelecer (Tschoegl, 1987).  

Após a crise da dívida dos países periféricos da década de 1980, os bancos voltaram a 

se expandir internacionalmente, mas com foco na ampliação da massa de clientes e do volume 

de negócios devido à concorrência nos mercados em que estavam presentes e nos limites à 

compressão dos custos (Freitas, 1999). Neste terceiro momento durante os anos 1990, os 

bancos europeus, particularmente (mas não exclusivamente) bancos espanhóis, e bancos norte 

americanos, incentivados pela desregulação de grande parte dos mercados e pela eliminação 

gradual de barreiras para o fluxo de capitais e entrada de companhias estrangeiras, além de 

grandes avanços tecnológicos (facilitadores do fluxo de informações entre os diversos países) 

iniciaram uma expansão de suas operações em direção à Ásia Setentrional, Europa Central e 

Oriental e América Latina, particularmente para países que estavam em processo de recente 

desenvolvimento e, na maior parte das vezes, desregulamentação do mercado. Alguns 

indicativos desta expansão são o crescimento dos ativos de bancos norte-americanos no 

exterior para 1,1 trilhão de dólares no final de 1996, dobrando os valores de 1992, e o 

crescimento da do total de ativos de bancos estrangeiros na Europa Central variou de 8 por 

cento em 1994 para 59 por cento em 1999 (Calzolari e Loranth, 2003). 

Foi a partir da criação do mercado de Eurodólar que a regulação das operações 

financeiras internacionais se tornou um assunto de preocupação de diversos governos. A 

ausência de regulação neste mercado, combinado com o fato de envolver quantidades muito 

grandes de dinheiro permitia aos bancos que operavam neste mercado oferecer retornos 

maiores aos investidores e juros mais baixos aos credores. A crise de 1974 dos bancos 

Franklin National e Herstatt demonstrou mais profundamente a necessidade de uma 

coordenação entre sistemas regulatórios de diversos países. Da necessidade de autoridades 

bancarias das grandes economias responder os desafios surgidos das mudanças nos mercado 

financeiro global, onde instituições financeiras privadas foram buscar novas oportunidades de 

lucros, muitas vezes adotando práticas arriscadas, surgiu o Comitê de Supervisão Bancária de 
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Basiléia (BCBS), conhecido também por Comitê de Basiléia (Wood, 2005). O objetivo deste 

comitê é:  

 (...) melhorar a compreensão de questões fundamentais de supervisão 
e melhorar a qualidade da supervisão bancária a nível mundial. 
Destina-se a fazê-lo por meio da troca de informações sobre questões 
de supervisão nacionais, abordagens e técnicas, a fim de a promover o 
entendimento comum. Às vezes, o Comitê usa esse entendimento 
comum para desenvolver diretrizes e normas de supervisão em áreas 
onde são considerados desejáveis. (Basel Committee on Banking 
Supervision) 

Todavia, apesar do BCBS desenvolver diversas diretrizes e normas de supervisão, ele 

não possui autoridade formal para implantá-las nos diversos países que participam do comitê, 

tarefa que tem que ser executada pelos reguladores nacionais. Por decisão particular de cada 

regulador, entretanto, as normas implantadas nos países nem sempre são iguais (Simmons, 

2001). Em uma pesquisa de 2012 do BCBS em 27 diferentes geografias, cerca de 3 não 

haviam adotado as recomendações editadas em 2009 e 4 outros ainda não haviam terminado a 

implementação (Basel Committee on Banking Supervision, 2012). 

Embora a internacionalização de bancos seja um fenômeno não tão recente, apenas a 

partir dos anos 1970 com Aliber (1976; 1984) e Grubel (1977) foi estudado de maneira 

particularizada. Por este motivo, estudos como Gray e Gray (1981), Ball e Tschoegl (1982) e 

Casson (1995) utilizaram o referencial teórico da internacionalização de empresas não 

financeiras. As teorias mais utilizadas, o Paradigma Eclético de Dunning (1999) e a teoria da 

internalização examinam as vantagens existentes das empresas entrantes em relação àquelas 

que estão presentes no mercado, incluindo seus custos. 

Em estudos sobre a internacionalização bancária, as principais variáveis consideradas 

nos estudos sobre vantagens de localização dos bancos internacionais estão índices de retorno 

de mercado, competitividade, barreiras de entrada, regulação e custos (Temesvary, 2011). 

Estudos sobre a atividade bancaria nos Estados Unidos, como Grosse e Goldberg (1991) e 

Heinkel e Levi (1992) identificaram grande significância em fatores econômicos e 

regulatórios como determinantes da atividade bancaria internacional. Papaioannou (2009) 

confirma o papel dos fatores legais e institucionais a atividade bancaria internacional.  
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A mensuração da presença de bancos no mercado é uma questão não tão complexa, 

pois existem diversos indicadores quantitativos da presença de bancos, como o número de 

agências, patrimônio líquido ou total de ativos. Entretanto, a mensuração do grau de regulação 

de um mercado é uma questão razoavelmente mais complexa, pois a diferença de aspectos 

regulatórios pode dificultar a caracterização do que é mais ou menos restritivo. Estudos como 

Golub (2003), Nicoletti, Scarpetta e Boylaud (2000) , Nicoletti e Pryor (2006) e Barth, Caprio 

e Levine (2001) desenvolveram indicadores para mensurar o grau de regulação de países, 

levando em conta aspectos qualitativos que foram traduzidos para um índice numérico por 

meio de técnicas matemáticas.  

1.1 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é estabelecer uma relação entre a presença de 

bancos estrangeiros em um determinado país e o grau de regulação do seu mercado bancário. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os bancos fazem parte de uma categoria mais abrangente de serviços conhecido como 

“serviços financeiros”, que inclui uma grande parte de tipos de empresas que gerenciam 

formas de manipulação de recursos financeiros, que incluem, entre outras, financeiras, 

bancos, companhias de cartão de crédito, seguradoras, bolsas de valores e de derivativos e 

fundos de investimentos. 

A expressão “serviços financeiros” é relativamente nova, tendo sido cunhada por 

Harry Freeman da American Express em 1979 (Beder, 2006), todavia tais tipos de serviços, 

particularmente a intermediação financeira, existem há longo tempo. Desde o nascimento dos 

bancos modernos no século XIII na Itália, o papel do intermediário financeiro se adaptou 

continuamente às mudanças sociais, mas sempre teve um papel claro: servir como uma 

terceira parte confiável para a troca de valor entre duas partes (Divanna, 2002). 

Sob a definição do Acordo Geral de Comercialização de Serviços (GATS - General 

Agreement of Trade on Services) em seu Anexo de Serviços Financeiros (item “a” da seção 5 

– Definições) , este tipo de serviço é “... qualquer serviço de natureza financeira oferecido por 

um fornecedor de serviços financeiros de um país membro” e incluem seguros e serviços 
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relacionados com seguros, negociação financeira, gestão de ativos, serviços de corretagem, 

serviços de liquidação e compensação, fornecimento de informações financeiras e serviços de 

consultoria. 

Os fornecedores de serviços financeiros podem ser de dois principais tipos, de acordo 

com Divanna (2002): 

• Intermediários financeiros, que criam ou adquirem instrumentos financeiros 

financiando-se por meio da emissão de dívidas ou obrigações, podendo incluir 

instituições bancarias, como bancos comerciais e não bancarias, como 

seguradoras, financeiras e companhias de investimentos e 

• Instituições financeiras diretas, que facilitam transações diretamente entre 

provedores e usuários de recursos, como corretoras de valores, podendo operar 

no mercado primário ou secundário. 

De acordo com o tipo de serviço, um fornecedor de serviços financeiros não necessita 

estar localizado na mesma região geográfica do consumidor de serviços. Tais serviços podem 

ser fornecidos de forma transfronteiriça. Este tipo de negócio tem aumentado nos últimos 

anos e tomado grande importância na economia mundial. A maior parte dos clientes que 

consome este tipo de serviços são grandes companhias, outras empresas de serviços 

financeiros e indivíduos com grandes fortunas. Entretanto, devido aos desenvolvimentos 

tecnológicos, tem sido possível estender a oferta de produtos para outros tipos de clientes, 

como os de varejo, apesar de ainda não ser totalmente aceito por estes últimos (Divanna, 

2002). 

Alguns exemplos de serviços financeiros transfronteiriços são: 

• um banco holandês realiza um empréstimo para uma empresa brasileira, que 

internaliza o dinheiro e utiliza-o para financiar sua operações locais; 

• uma firma de gestão de ativos (asset management) britânica realiza a alocação 

de investimentos de um investidor coreano; 

• uma companhia de seguros alemã realiza um contrato de resseguro de uma 

carteira de seguros de uma companhia seguradora canadense. 
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Os exemplos acima podem ser realizados inteiramente sem a presença do fornecedor 

no território do consumidor, por vezes pode haver a presença de um representante da empresa 

(funcionário ou terceiro). Todavia, nem todos representam movimentação de capitais através 

das fronteiras. No primeiro existe com certeza, pois a empresa deve realizar a internalização 

dos recursos para utilizá-los na produção; no segundo, caso os ativos que o gestor escolha 

para realizar os investimentos sejam negociados no mesmo país do investidor, não existe tal 

movimentação e no terceiro caso, existe contingentemente, isto é, caso haja um evento em 

que o resseguro necessite ser acionado. Em todos os casos, entretanto, o pagamento pelos 

serviços pode exigir tal movimentação. 

Apesar de diversos serviços financeiros poderem ser realizados sem a presença do 

fornecedor no país do consumidor, esta presença pode ser desejável ou mesmo necessária 

devido a diversos motivos, tais como a facilidade de relacionamento com o consumidor, a 

diminuição dos custos de transação e a criação de barreiras regulatórias para serviços 

transfronteiriços, entre outros. 

De acordo com a forma de prestação, os serviços financeiros podem ser classificados 

em três categorias: transacionáveis com o estrangeiro, ligados ao local ou combinados. Na 

primeira categoria estão, por exemplo, a estruturação da emissão de bônus internacional para 

uma companhia em um determinado país, que pode ser inteiramente realizada por um banco 

estrangeiro sem presença neste país, ou a realização de um seguro para uma plataforma 

petrolífera de uma empresa, quando não houver uma seguradora local disposta a realiza-lo 

(neste caso, pode ser uma restrição legal, pois em diversos países, se existe um fornecedor 

local disposto a fornecer o serviço, a empresa deve utilizá-lo). No segundo caso está, por 

exemplo, o serviço de corretagem de valores locais no mercado brasileiro, em que existe uma 

restrição legal onde apenas empresas estabelecidas no país podem fornecer este serviços. Na 

terceira categoria estão alguns serviços como a emissão de DRs (Depositary Receipts), que 

são títulos emitidos por um banco em um país com garantia constituída por ações custodiadas 

por um banco em outro país. 

A operação no mercado internacional pode ocorrer com a utilização de diferentes 

estruturas organizacionais. De uma maneira crescente em ordem de comprometimento de 

recursos estão: i) departamento internacional no escritório central; ii) utilização de bancos 
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correspondentes; iii) escritório de representação no país estrangeiro; iv) agências (agencies); 

v) sucursais (branches) de diferentes tipos; vi) joint ventures; vii) subsidiárias integrais 

(Khambata, 1996). Nas duas primeiras formas de estrutura, não existe presença física da 

instituição fora do seu país de origem; na terceira, há a presença apenas de representantes da 

instituição e o serviço é prestado pela instituição por meio de seu escritório no país de origem. 

Nestas três primeiras formas, a internacionalização ocorre apenas por meio da prestação de 

serviços transfronteiriços a partir do país de origem. Agências e sucursais podem ser 

consideradas estruturas semelhantes, sendo a agência uma espécie de escritório de 

representação de uma sucursal de um banco estrangeiro (Du Pasquier e Fischer, 2010). As 

sucursais são entidades que estão ligadas diretamente à matriz, que possui responsabilidade 

integral pelas suas obrigações. Já as subsidiárias são entidades separadas da matriz, em que 

ela possui maioria nas ações, direta ou indiretamente, ou possui o controle efetivo, possuindo 

responsabilidade limitada pela mesma (Cerutti, Dell’ariccia e Martínez Pería, 2007). As joint 

ventures envolvem duas ou mais empresas que possuem participação em uma companhia de 

prestação de serviços financeiros constituída em um determinado país, neste caso, sendo 

equivalente às subsidiárias em termos de obrigações (Divanna, 2002). 

Baseados nestes conceitos as formas de presença internacional podem ser agrupadas 

em três formas genéricas: i) escritórios de representação, ii) sucursais e iii) subsidiárias. Este 

agrupamento pode ser verificado na literatura, como em Cerutti, Dell’ariccia e Martínez Pería 

(2007), Freitas (2011)  e Miller e Parkhe (2002). 

2.1 Internacionalização de serviços 

Até o final dos anos 70 a internacionalização de serviços foi praticamente ignorada 

pela percepção de que serviços não poderiam ou não havia sentido em serem 

internacionalizados. Grandes segmentos da economia como hotéis, restaurantes e serviços 

pessoais sempre foram considerados tradicionalmente como atividades domésticas. Outras 

atividades como transporte e telecomunicações, largamente dependentes de infraestrutura, 

eram monopólios naturais ou regulados pelos governos, que por sua vez também assumiam a 

responsabilidade por serviços como educação e saúde. 
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Entretanto, um outro grupo de serviços sempre foi aberto à internacionalização, como 

transporte marítimo e serviços financeiros, servindo na maior parte das vezes como suporte às 

atividades de comércio internacional de mercadorias. 

Um reflexo desta percepção da impossibilidade de internacionalização de serviços é 

que o GATS só foi editado em forma final no ano de 1997, meio século para após o Acordo 

Geral de Tarifas e Comércio (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade), cuja 

primeira versão foi editada em 1947 e versa sobre o comércio internacional de mercadorias. O 

GATS foi resultado do chamada “Rodada do Uruguai” de negociações que durou de 1986 a 

1993. O GATS inclui cerca de 56 agendas de compromisso entre os cerca de 70 países 

membros, incluindo compromissos no setor de serviços financeiros, cuja quantidade é 

superada apenas pelo setor de turismo. 

O GATS foi fruto do crescente comércio internacional de serviços que, contrariando a 

percepção existente à época, iniciou um ciclo de expansão no início dos anos 1980, chegando 

a 20 por cento do total de negócios internacionais em 1990, com valor de US$ 8 trilhões. Em 

1995 este número já atingia US$1,2 trilhões (apesar de manter a parcela de 20 por cento do 

total) (Hoekman e Braga, 1997). Este crescente comércio internacional de serviços também 

representou o crescimento dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), enquanto nos anos 

1970 eles representavam apenas 25 por cento do estoque global de IED, no início dos anos 

1990 chegavam a cerca de 50 por cento e no início dos anos 2000 atingiram 60 por cento 

deste estoque e dois terços do fluxo de investimentos. 

O reflexo desta percepção da impossibilidade (ou, mais especificamente, da 

complexidade) da internacionalização de serviços no meio acadêmico foi o desenvolvimento 

das principais teorias de internacionalização quase que unicamente por meio da análise de 

indústrias de manufatura. Desde Hymer (1976), passando por Vernon (1966), Williamson 

(1975; 2005), Buckley e Casson (1976; 1994), Johanson e Vahlne (1977; 2009), Johanson e 

Mattsson (1988), Mcdougall (1989), Mcdougall e Oviatt (2000), nenhum destes artigos que 

formam a base das teorias de internacionalização de empresas se refere especificamente à 

indústria de serviços. Todavia, ante o rápido crescimento do comércio internacional de 

serviços (Dunning, 1997) diversos trabalhos começaram a ser editados na área, como Djajić e 
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Kierzkowski (1989), Hoekman e Braga (1997) e Mattoo, Stern e Zanini (2008) (que reuniu 

múltiplos artigos sobre comercialização de serviços). 

Conforme citado na introdução, os serviços financeiros estão em um grupo de serviços 

que sempre foi aberto à internacionalização e acompanhou a expansão do mercado 

internacional de mercadorias. Ele não teve seu processo de  internacionalização estudado até o 

meio dos anos 1970 com Aliber (1976; 1984) e Grubel (1977). A partir desta data, diversos 

trabalhos foram publicados, muitos deles baseados em teorias inicialmente desenvolvidas para 

explicar a internacionalização de empresas de manufatura. 

Estas teorias, como aquelas propostas por Kindleberger (1969), Vernon (1966) e 

Caves (1971), propõe que o bancos multinacionais possuem vantagens competitivas e vão 

para o exterior para servir aos seus clientes que já estão no exterior, conhecido como “efeito 

de atração gravitacional” (gravitational pull effect) ou “estratégia de seguimento do cliente” 

(client following strategy). 

2.2 Teorias de internacionalização bancária 

A maior parte dos paradigmas teóricos que procuram explicar a internacionalização de 

empresas focam na comparação dos custos que a empresa terá com a internacionalização com 

os benefícios que o movimento trará, dado que ela terá um certo grau de incerteza associado. 

O trabalho seminal de Hymer (1976) introduz o conceito da desvantagem de custos das firmas 

estrangeiras em relação às firmas locais, devido a fatores como diferenças culturais e de 

linguagem, barreiras fiscais e legais, o que também foi abordados por Berger et al. (2000), 

Buch e Heinrich (2003), Berger et al. (2003) e Lewis (2003). Estas barreiras são mais 

importantes ainda na atividade bancária comercial com grandes empresas, onde fatores como 

acesso à informação, confiança e familiaridade são essenciais para formar relacionamentos 

bancários (Beitel e Schiereck, 2001; Barros, 2005; Kwok e Tadesse, 2006). Logo, para 

competir nos mercados internacionais os bancos têm que apresentar ganhos que podem ser 

representados por i) vantagens competitivas, ii) eficiências obtidas pela operação 

internacional ou iii) diversificação de riscos. 
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Em relação a vantagens comparativas, o Paradigma Eclético (Gray e Gray, 1981; 

Dunning, 1999) e a teoria da internalização citam frequentemente fatores como produtos 

inovadores, melhores tecnologias de intermediação e qualidade de gestão superior como os 

principais diferenciadores das empresas multinacionais. Todavia, no caso de instituições 

financeiras, alguns autores discordam deste posicionamento, pois em um ambiente altamente 

competitivo como o bancário em que os produtos dificilmente podem ser imitados devido a 

idiossincrasias regionais e de perfil de clientes (Dufey e Giddy, 1981) e em que a qualidade 

da gestão pode ser facilmente transferida pela contratação de funcionários de empresas 

concorrentes (Merrett, 1990), tais vantagens não se mantêm por muito tempo. 

A transferência de funcionários, entretanto, não influencia em outros aspectos de 

gestão da firma que também foram determinados como importantes para a qualidade da 

gestão, como a sua própria história, competências e habilidades administrativas e gerenciais 

internas particulares à empresa, cultura corporativa, a cultura do país de origem da empresa e 

as características estruturais dos mercados domésticos (Yang, Leone e Alden, 1992; Lumpkin 

e Dess, 1996; Rugman e Verbeke, 1998; Ramachandran, Mukherji e Sud, 2006). Sapienza et 

al. (2006) também encontraram evidências que os bancos abrem escritórios em grandes 

centros financeiros, locais com grande quantidade de inovações financeiras, para adquirir 

recursos na forma de conhecimento e habilidades que podem ser transferidos para outros 

locais dentro da organização. 

Um importante fator de vantagem para as empresas é a diferenciação. Em relação a 

este aspecto, Fayerweather (1969) e Doz (1986) identificaram duas importantes dimensões de 

diferenciação: âmbito geográfico e padronização. O escopo geográfico se refere ao conjunto 

de países que estão na lista de objetivos do banco, podendo ser amplo, quando foca em muitos 

países ou restrito, caso contrário. A padronização refere-se à forma de abordagem de mercado 

em cada geografia, em caso de uma abordagem mais padronizada, todas as geografias 

possuem segmentação de clientes e produtos, por exemplo, semelhantes. Em trabalhos 

posteriores Bartlett e Ghoshal (1999) e Doz (1986), dentre outros autores, introduziram a 

dimensão de coordenação ou integração global e Kogut (1985; 1993) e Porter (1986) a 

dimensão de “configuração geográfica de atividades de cadeia de valor”, que leva em conta a 

localização de diferentes atividades em diferentes localidades geográficas para explorar suas 
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vantagens específicas. Uma quinta dimensão foi ainda introduzida por Porter (1986) para 

levar em conta um maior ou menor âmbito de produtos oferecidos no processo de 

internacionalização. 

Um dos motivadores de internacionalização de bancos, a “estratégia de seguimento do 

cliente”, tem como origem a vantagem da informação sobre o cliente. Uma vez que as firmas 

preferem operar com um pequeno número de bancos para que informações sensíveis não 

sejam largamente disseminadas (Nigh, Cho e Krishnan, 1986; Casson, 1995), uma vez que 

um banco estabelece relação com a mesma, tem vantagem em serví-la em suas operações 

externas caso esteja presente nos mesmos países (Krause, Brimmer e Dahl, 1975; Gray e 

Gray, 1981; Ball e Tschoegl, 1982). Este movimento também tem clara intenção de manter 

outros bancos longe dos clientes, em um movimentos defensivo, conforme estudado por 

Grubel (1977) para explicar o movimento dos bancos norte americanos na segunda onda de 

expansão nos anos 1960. A origem comum, seja histórica ou linguística também pode trazer 

vantagens como diferenciação de produtos (Swoboda, 1990), transferência de conhecimento 

(Guillén e Tschoegl, 2000) ou mesmo facilidades na obtenção de capital pela proximidade 

cultural. 

Em relação à vantagem obtida pela informação, o trabalho seminal de Johanson e 

Vahlne (1977) foca no aspecto do mercado e como as empresas se movem para um mercado 

estrangeiro a fim de obter informação, pois sua falta é barreira de entrada nestes mercados. O 

modelo conhecido como “Modelo de Uppsala” enfatiza a aquisição gradual, integração e uso 

de informações sobre o mercado estrangeiro. Trabalhos como os de Erramilli (1991), Luo 

(1999) e Denrell, Fang e Winter (2003) enfatizam que tal conhecimento pode ser adquirido 

por meio de operações no mercado estrangeiro que incrementalmente alimentam futuras 

decisões sobre internacionalização. 

 Outro aspecto do Modelo de Uppsalla, a similaridade política, social e mesmo 

econômica entre os países de destino e origem e destino das empresas, incluídos no conceito 

de “distância psíquica”, é abordada nos estudos de Andersen (1993), Westney (2006), 

Ramachandran, Mukherji e Sud (2006) e na Teoria do Processo de Caves (2002). Quanto 

maior a diferenças entre o país destino e o país origem da empresa, maior o risco associado 

com a internacionalização, por este motivo a internacionalização tende a ser gradual e 
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inicialmente para países com maiores similaridades. Tal efeito pode, entretanto, estar 

diminuindo com a inovação e desregulamentação dos mercados (p. ex. Berger et al. (2000)) 

Os principais fatores citados na literatura sobre eficiência dos bancos são o seu 

tamanho, grau de internacionalização e canais de distribuição de produtos. Bancos grandes 

conseguem transmitir sua eficiência de escala para os mercados estrangeiros a um custo baixo 

que compensa o custo adicional de operar em um mercado fora de seu país de origem (Terrell, 

1979; Tschoegl, 1983; Sabi, 1988). Porém, o aproveitamento adequado da eficiência depende 

da atividade realizada no país de destino. Nos casos de atividades de varejo, o modelo de 

subsidiárias pode ser mais eficiente, enquanto para atividades de bancos de investimentos ou 

banco comercial, o melhor seria um modelo de sucursal (branch) (Casson, 1995). Além disso, 

um maior grau de internacionalização também pode reduzir custos (Ursacki e Vertinsky, 

1992), assim como a utilização de seus próprios canais de distribuição pode aumentar a 

eficiência. Principalmente em países menos desenvolvidos onde existe menor oferta de 

serviços bancários. 

A literatura também discute a internacionalização em termos de diversificação  

(Bauer, 1994). Assim, Berger et al. (2003), Altman et al. (2005) e Bikker e Metzemakers 

(2005) argumentam que os bancos diversificam suas operações geograficamente em uma 

tentativa de distribuir o risco e diminuir a prociclicidade de seus investimentos, melhorando o 

perfil risco-retorno de sua carteira (Aggarwal e Durnford, 1989; Berger e Deyoung, 2001) e 

diminuindo os efeitos de recessão doméstica. Outro fator ligado à diversificação é a 

dificuldade de indivíduos realizarem investimentos em países estrangeiros. Estes indivíduos 

podem utilizar os serviços dos bancos para realizar a diversificação de sua carteira (Errunza e 

Senbet, 1981). 

Outros tipos de abordagens, além das citadas acima, também foram utilizadas para 

estudar o fenômeno da internacionalização bancária. Tschoegl (1983), Grosse e Goldberg 

(1991) e Williams (1997), por exemplo, abordam o lucro e estudam a relação direta entre o 

tamanho do banco, tamanho do setor bancário do país de origem e spread global (definido 

como a diferença entre as taxas de juros cobradas pelos bancos para empréstimos no setor 

privado e as taxas pagas pelo banco para depósitos a prazo ou de poupança para um banco 

com operação em mais de um país). As conclusões são que os bancos estrangeiros são 
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atraídos por países com altos índices de crescimento (Focarelli e Pozzolo, 2001) e por 

alíquotas relativamente baixas de impostos e alta renda per capita (Claessens, Demirgüç-Kunt 

e Huizinga, 2000). 

Rugman e Verbeke (1998), Buckley e Casson (1998), Alavarez-Gil et al. (2003), 

Westney (2006) e Friedman (2007) explicam a internacionalização bancária em termos de 

estratégias de “atração de mercado” (market pull) ou “busca de mercado” (market seeker), 

onde os bancos procuram oportunidades de lucro em mercados estrangeiros ou centros de 

excelência. 

Um efeito contrário à “atração de mercado” e à “busca de mercado”, onde existe uma 

atratividade externa como causa da internacionalização, é o efeito do “impulso regulatório” 

(regulatory push) em que a causa da internacionalização é a falta de atratividade do mercado 

interno. Este efeito foi estudado por autores como Dunning (1997), Chang (2003), Weiss 

(2005) e Sapienza et al. (2006) e enfatizam a importância do “impulso regulatório” e como 

regras que visam proteger as firmas locais podem acabar fazendo-as buscar oportunidades de 

maior lucro fora das fronteiras domésticas, em mercados menos regulados. Outros autores 

como Focarelli e Pozzolo (2001), Roberts e Arnander (2001), Alavarez-Gil et al. (2003) e 

Slager (2005) também abordaram o efeito do impulso regulatório em seus trabalhos. 

Abordagens adicionais que podem ser citadas nos estudos de internacionalização 

bancária são as que focam em teoria da contingência (Lawrence, Lorsch e Garrison, 1967), 

ecologia populacional (Hannan e Freeman, 1984) e teoria institucional (Dimaggio e Powell, 

1983).  

2.3 Regulação do Mercado Financeiro 

O setor financeiro é um dos mais regulados entre os diversos setores econômicos 

devido ao papel que realiza na sociedade de alocar sua riqueza e com isso diminuir o risco da 

transferência de recursos entre investidores e credores (Santos, 2001). Já no século II a.C. o 

governo republicano de Roma regulava o crescente mercado acionário que se formava por 

meio das publicani, que assim como as corporações modernas, eram entidades legais cuja 

propriedade era dividida em partes ou ações e geralmente eram dirigidas por executivos, 
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produziam demonstrações financeiras públicas (tabulae) e tinham reuniões regulares dos 

acionistas. A regulação era realizada por meio de um amplo sistema de leis e direitos de 

propriedade que fazia com que o capital fosse facilmente transferível (Cattani e Tschoegl, 

2002). 

2.3.1 O que é regulação 

Desde o século XIX, a interferência do governo nas atividade econômicas já era uma 

preocupação dos estudiosos da economia. Os ensaístas pré-clássicos buscavam meios de 

coordenar ou restringir os interesses próprios dos agentes econômicos com os interesses da 

sociedade como um todo e viam a interferência governamental como única solução. Adam 

Smith e outros autores clássicos como John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus e 

David Ricardo viam o sistema de liberdades naturais um meio de harmonizar os interesses 

particulares e públicos, com uma mínima interferência do governo (Medema, 2007).  

Foi Pigou (1924) quem primeiro abordou o assunto com as recém criadas ferramentas 

de análise marginal no seu artigo intitulado “The Economic of Welfare” que tratou da 

intervenção de autoridades públicas nos negócios quando “Associações de Compradores 

voluntárias não fossem um meio adequado de sobrepor as falhas nos ajustes industriais que 

ocorrem nas mais variadas formas de negócios” (Pigou, 1924). 

Em seu trabalho, Pigou diferenciou o “produto social marginal líquido” do “produto 

particular marginal líquido”, onde o primeiro representa o valor acumulado para a sociedade 

como um todo quando um recurso é movido de um ponto da economia para outro, enquanto o 

segundo refere-se ao valor que se acumulado para uma pequena porção da economia. 

Cinco anos após o trabalho de Pigou, Coase (1937) publicou “A Natureza da Firma” 

em que desenvolve a ideia dos “custos de transação” para explicar por que algumas funções 

são exercidas pelas firmas em substituição ao mercado chama a diferença entre o “produto 

social” e o “produto privado” de “externalidade”. Esta externalidade surge quando alguém 

que não é parte de uma transação privada é afetado, positivamente ou negativamente, por esta 

transação. Na teoria de Coase a regulação só faria sentido se o “custo social” da transação não 

estivesse incluída no custo total da transação. 
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Apesar das divergências entre Pigou e Coase, ambos viam os recursos se 

movimentando do estado de menor valor para o de maior valor, a não ser que houvessem 

obstáculos a esta movimentação. Da mesma forma, ambos acreditavam que os mercados seria 

melhor na alocação dos recursos do que o governo, apesar que Pigou era muito menos avesso 

à intervenção do governo do que Coase. Neste sentido, ao passo que Coase se concentrou nos 

efeitos da negociação privada entre dois atores em uma situação particular, Pigou abordou 

mais amplamente os tipos de obstáculos que impediam o movimento dos recursos para 

maximizar o valor (Hovenkamp, 2009). 

Estes obstáculos que impedem um mercado regido apenas pelos preços de alocar 

eficientemente os recursos numa condição de equilíbrio que maximize o bem estar para todos 

os participantes da sociedade (que sob certas hipóteses fortes de tecnologias, gostos e 

motivação dos produtores corresponde exatamente aos requerimentos de eficiência de Pareto) 

são conhecidos como “falhas de mercado” (Bator, 1958). 

Apesar de Pigou ter se concentrado em um tipo de falha de mercado, a existência de 

externalidades, as falhas podem ocorrer também devido a três outros fatores: bens públicos, 

problemas de falha em informação e quebra da competição perfeita. 

Conforme abordado anteriormente, uma externalidade existe quando uma terceira 

parte é afetada pelas ações de outros. Se um indivíduo decide jogar lixo na rua, essa sua 

decisão afeta terceiros em diversos aspectos, pois serão atrapalhados pelo lixo passarem pela 

região, além de terem que arcar com os custos adicionais de limpeza. Por outro lado, se um 

artista plástico decide expor suas obras em um local público, todos que frequentarem aquele 

local poderão admirá-las, sem custo. O primeiro exemplo é considerada um externalidade 

negativa, ao passo que o segundo uma externalidade negativa. Mais formalmente, as 

externalidades negativas ocorrem quando o custo social (incorrido por toda a sociedade) de 

uma atividade é maior que o seu custo privado (incorrido por quem tomou a decisão) e vice-

versa. Se o custo social é igual ao custo privado não existem externalidades. O problema 

gerado pelas externalidades negativas é a sobre-produção, já que o preço do produto não 

reflete o custo real (social) da decisão (Munday, 2000). 
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Bens públicos são aqueles que possuem características não-excludentes (uma vez 

produzidos para uma pessoa ou grupo, não há como impedir que outras pessoas se 

beneficiem) e de não-concorrência (os benefícios não diminuem para os usuários se mais 

pessoas consumirem).  Um exemplo clássico de um bem público é um farol marítimo, que 

uma vez construído não se pode impedir navios que não contribuíram (pagaram) para sua 

construção se beneficiem do mesmo, assim como se aumentar o número de usuários ninguém 

será prejudicado com a “falta” do serviço. Em um mundo de economia livre (free market), os 

bens públicos nunca seriam produzidos, pois nenhum indivíduo racional aceitaria pagar por 

um bem que outros que não pagaram pudesse se beneficiar (Munday, 2000). 

Um terceiro tipo de falha de mercado está relacionada ao comportamento 

monopolístico de algumas empresas e à falta de mercado (quando não existe mercado para 

uma transação). Estas duas condições quebram a premissa de competição perfeita em que os 

preços são ajustados pelas condições de oferta e demanda. No primeiro caso, a empresa 

monopolística pode fixar o preço de acordo com sua vontade (ou com a capacidade de 

pagamento do consumidor) e no segundo simplesmente não existe mercado, ou seja, é 

impossível alocar quaisquer recursos eficientemente. A falta de mercados é geralmente ligada 

a externalidades ou bens públicos (Hammond, 1998). 

O último tipo de falha de mercado é a falta de informação disponível para todas as 

partes envolvidas nas transações, também conhecida como “assimetria de informação”. 

Devido à falta de informação, as partes envolvidas não podem avaliar de forma eficiente as 

funções de oferta e demanda de consumidores e produtores e impede a alocação Pareto ótima. 

Além disso, podem gerar custos adicionais para obtenção de informação para a tomada de 

decisão, o que distorce os preços do mercado (Hammond, 1998). De acordo com Stiglitz 

(1989), o risco moral (moral hazard) e a seleção adversa (como nas práticas de contratação de 

funcionários) são os dois principais problemas decorrentes da assimetria de informação. 

2.3.2 Por que os reguladores regulam? 

As teorias econômicas de utilidade e falhas de mercado partindo de Pigou explicam 

quando o governo, em tese, deveria regular uma indústria. A literatura até a década de 1960 

mostrou que na maior parte dos casos a regulação não era efetiva do ponto de vista 
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econômico, mas tinha origem apenas no “desejo de regular” (Stigler e Friedland, 1962). 

Motivado por estes estudos, Stigler foi buscar nas motivações políticas a explicação para a 

regulação de certos mercados. 

De acordo seu artigo de 1971, The Theory of Economic Regulation, os governos 

regulam certos mercados por pressão das indústrias ou das ocupações que possuem uma certa 

força política para aumentar o seu lucro, principalmente por meio da imposição de barreiras a 

novos entrantes (Stigler, 1971). Nesta visão, apenas o lado da oferta (empresas) possuem 

força política, o que não é a realidade, sendo necessário considerar na teoria a força política 

também dos consumidores (demanda por regulação). O processo político como um todo 

também deve ser considerado inserido no mercado, com as próprias funções utilidade e custos 

associados (Peltzman, 1976).  

2.3.3 Os bancos devem ser regulados? 

Apesar de não haver um consenso da natureza das falhas de mercado que podem fazer 

o mercado bancário livre não-ótimo, existem duas justificativas principais para a regulação 

bancária: o risco sistêmico e a falta de monitoramento dos bancos pelos depositários (Santos, 

2001). 

De acordo com Kaufman (1996), a insolvência (a falta de capacidade de cumprir suas 

obrigações financeiras) bancária é vista como mais prejudicial que a insolvência de outros 

tipos de empresas, principalmente por medo de que elas possam se espalhar em um efeito em 

cadeia. Todavia, como qualquer outro tipo de empresa, um banco que se torne insolvente deve 

ser liquidado o mais rápido possível, pois quanto mais tempo ele funcionar sem capacidade de 

pagar seus credores, mais prejuízo ele causará para os credores (atuais e futuros).  

Independente se a insolvência bancária seja mais ou menos séria que a de outras 

empresas, os bancos são vistos como “mais frágeis” por três razões: 

1. baixo índice de capital em relação aos ativos (alta alavancagem), o que deixa pouco 

espaço para perdas; 

2. baixo índice de disponibilidades em relação aos ativos (sistema bancário de reserva 

fracionária), o que pode requerer a venda de ativos para pagar depósitos; 
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3. alto índice de dívida de curto prazo em relação ao total de dívida (alto potencial para 

um aumento imprevisto de retiradas por parte dos depositantes), o que pode exigir 

rápidas vendas de ativos ilíquidos. 

Uma revisão da literatura realizada por Kaufman (1994), identificou cinco razões 

percebidas para considerar a insolvência bancária mais séria: 

1. ocorre mais rápido; 

2. se espalha mais dentro do setor; 

3. resulta na insolvência de muitas outras empresas; 

4. resultam em perdas maiores para os credores; 

5. se espalham mais para outros setores e outros países. 

As crises sistêmicas no mercado bancário geralmente ocorrem por causa de corridas 

aos bancos (elevado número de saques). Quando um banco se torna insolvente, transmite a 

falta de confiança para outras instituições, que veem o aumento da demanda de dinheiro (por 

meio de saques), o que leva os bancos a venderem ativos por preços abaixo do seu valor justo 

(devido à liquidez) ou obter empréstimos a juros elevados (Kaufman, 1994).  

Já uma empresa não bancária quebra devido à diminuição das receitas de vendas ou 

aumento dos custos e geralmente possui muito menor dívida de curto prazo que possa ser 

exigida no caso de um choque adverso (Kaufman, 1994). 

Nos casos de contágio, a assimetria de informações exerce um papel fundamental. Em 

primeiro lugar, por que o mercado interbancário poderia prover fundos para bancos que se 

encontram com problemas específicos de liquidez, diminuindo a necessidade de velocidade na 

venda de ativos, que poderiam ser fornecidos como garantia de empréstimos entre os bancos 

sem necessidade de serem vendidos com prejuízo. Todavia, a falta de informação disponível 

sobre a real qualidade dos ativos dos bancos em dificuldades levam as outras instituições a 

evitar a “maldição do vencedor” (emprestar para bancos que já tiveram empréstimos 

rejeitados por terceiros) e consequentemente emprestar menos do que se tivessem informação 

homogênea. 



32 

 

Adicionalmente, a informação estando indisponível para os credores do banco também 

levam a um aumento de saques, com medo de que a instituição quebre antes de que o 

depositante possa sacar seu dinheiro. O monitoramento dos bancos por parte dos credores é 

importante, todavia é custosa para a maior parte dos deles, pois o volume financeiro 

depositado não compensa o custo. Os grandes depositantes, que possuem recursos para 

exercer este monitoramento, entretanto, não desejam pagar pelo mesmo pois os pequenos 

depositantes se beneficiariam sem custo (free riding) (Santos, 2001). 

Diversos autores observam que a regulação bancária pode trazer mais risco ou mais 

custo ao mercado sem reduzir o risco. Kaufman (1996) utiliza uma analogia criada por 

Merton (1995) para exemplificar o caso: o governo pode reduzir o prejuízo monetário de 

enchentes fornecendo informações sobre o nível de chuvas para os proprietários de casas ou 

pode aumentar este prejuízo fornecendo seguros contra enchentes e incentivando a construção 

de moradias em zonas alagamento. Esta analogia se aplica particularmente aos seguros de 

depósitos fornecidos por diversos governos, como o FDIC (Federal Deposit Insurance 

Corporation) nos Estados Unidos e o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) no Brasil. Este tipo 

de seguro gera uma espécie de risco moral (moral hazard) que leva os depositantes a não se 

importarem com o risco do banco na hora da escolha, causando instabilidade no 

funcionamento do mercado (em que o investidor escolheria o banco de acordo com seu perfil 

de risco). Black também tem a mesma opinião quando diz: 

Quando você ouve o governo falando sobre risco sistêmico, guarde a 
sua carteira! Isso significa que eles querem que você pague mais 
impostos para pagar por mais regulamentação, susceptível de criar 
risco sistêmico por interferir com os contratos privados (...) Em suma, 
quando você pensa sobre riscos sistêmicos, você estará perto da 
verdade se você pensar no governo como causando-os, em vez de nos 
protegendo deles (Merton, 1995). 

Alguns dados do mercado norte-americano corroboram estas visões. Antes da crise de 

2008, os dois períodos em que ocorreu o maior número de quebras de bancos (e maior custo) 

foram no período de 1929 a 1933 e nos anos 1980, 20 anos após a introdução do Federal 

Reserve System no primeiro caso e 50 anos após a introdução do FDIC no segundo (Kaufman, 

1996). 
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Outros tipos de problemas também podem surgir devido a falhas de mercado, porém 

em menor nível, como: erros na precificação de produtos bancários devido à informação 

imperfeita, assunção de risco excessivo devido a problemas de principal-agente (que mostra a 

existência de eficiência alocativa sempre que houver a delegação de uma ação por um 

principal a um agente por meio de um contrato em que não exista negociação) e custo 

excessivo devido a condições monopolísticas. 

2.3.4 Formas de ação regulatória 

Se o Estado deseja regular uma atividade pode escolher entre diversas formas para 

abordar esta situação, quer seja por meio da ação direta, por meio de leis e decretos, 

departamentos e agências especializados. Pode confiar na partes envolvidas para se 

autorregularem ou em terceiros, como grupos de interesse público, tais quais ONGs 

(Organizações Não Governamentais) e OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público). Por meio destes diferentes regimes, podem ser desenvolvidos diferentes 

instrumentos (Baldwin, Cave e Lodge, 2011), seja estatais ou não estatais. 

Um ponto inicial para se focar quando se fala em regulação estatal é focar nas 

capacidades que o governo possui para influenciar a atividade industrial, econômica ou social. 

De acordo com Baldwin, Cave e Lodge (2011), uma série de estratégias regulatórias básicas 

são utilizadas pelos governos para utilizar suas capacidades e são resumidas a seguir: 

• Comando e Controle – é o exercício de influenciar a ação dos agentes por meio da 

imposição de padrões suportados por sanções legais, proibindo certas formas de 

conduta, exigindo ações positivas ou estabelecendo condições para entrada no 

setor; 

• Regimes baseados em incentivos – neste tipo de regulação o agente é induzido a se 

comportar de acordo com interesses públicos pelo Estado ou regulador por meio da 

imposição de incentivos financeiros negativos ou positivos ou pela concessão de 

benefícios e subsídios do erário público; 

• Controles baseados em mercado – são regulações que se aproveitam de 

mecanismos de mercado para forçar determinadas ações, utilizando ferramentas 
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como Leis de Competição, Concessões Públicas, Regulação por Contrato e 

Permissões de Operação; 

• Regulação de divulgação – regras que regulam as divulgações de informações 

como preços, composição, quantidade e qualidade (p. ex. na indústria alimentícia) 

ou mesmo balanços e informações sobre riscos (na indústria financeira), permitindo 

aos consumidores e contrapartes terem informações suficientes para tomarem 

decisões de acordo com suas preferências (diminuindo a assimetria de informação); 

• Ação direta e soluções de projeto – o governo pode utilizar seus recursos para 

atingir determinado resultado agindo diretamente, por exemplo, construindo obras 

de infraestrutura e realizando a concessão de sua operação para a iniciativa privada, 

de acordo com regras pré-estabelecidas; 

• Direitos e obrigações – a alocação de direitos ou obrigações a favor ou contra 

determinados agentes de mercado também podem funcionar como mecanismos de 

regulação, o direito de uso de água limpa dada a um determinado agente pode evitar 

que outros agentes poluam-na, pois correm o risco de serem processados e tenham 

que pagar indenização pela poluição; 

• Compensação pública/Regimes de Seguro Social – incentivos econômicos para 

evitar comportamento indesejado podem ser criados não só por meio da sistemas de 

multas ou subsídios, mas também por meio de compensação de prêmios pagos a 

seguros ou previdência social de acordo com histórico de desempenho de 

determinados indicadores. 

Outra abordagem que pode ser adota quanto à regulação é a adoção de estratégias 

menos restritivas de regulação, mais em direção à liberdade de mercado. Na verdade, a gama 

de alternativas existente entre as alternativas do Comando e Controle e liberdade e total é 

imensa e quase que praticamente contínua com diversos arranjos e combinações possíveis. 

Duas formas de regulação mais recentemente adotadas pelos governos são as 

chamadas meta-regulação e auto-regulação. Apesar da crescente ênfase neste tipo de 

estratégias, não se chegou a um consenso estrito em sua definição (Gunningham e Rees, 

1997). Neste sentido, Coglianese e Mendelson (2010) adotam as seguintes definições: 
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• Auto-regulação se refere a qualquer sistema em que o objeto de regulação – quer 

seja no nível de firma ou por meio de associações de classe que representem os 

alvos – imponha regras sobre si mesmo; 

• Meta-regulação se refere ao modelo em que os reguladores externos 

deliberadamente induzem os objetos de regulação a criarem os seus sistemas de 

auto-regulação em resposta a problemas públicos. 

A regulação convencional, meta-regulação e auto-regulação representam diferentes 

graus de discricionariedade do objeto de regulação, como apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Pirâmide de discricionariedade regulatória 

Fonte: Gunningham e Rees (1997) 
 

Os modelos de meta-regulação e auto-regulação podem ter vantagens tanto para os 

alvos da regulação como para os reguladores. Os alvos de regulação possuem maior 

conhecimento e informação sobre sua operação e podem implementar uma regulação mais 

eficiente e menos custosa para os seus próprios problemas. Gunningham e Rees (1997) 
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argumentam que “os benefícios da auto-regulação da indústria são aparentes: velocidade, 

flexibilidade, sensibilidade às circunstâncias de mercado e menores custos”.  

2.3.5 Formas de regulação adotadas por reguladores bancários 

Os mercados financeiros são como quaisquer outros, que existem dentro de uma 

estrutura de legislação e regulação. Existem três principais funções para a regulação do 

mercado financeiro: i) a proteção direta do consumidor por meio da regulação dos produtos, 

ii) a proteção do consumidor contra poderes monopolistas e iii) a proteção indireta do 

consumidor criada para reduzir contágios de eventos danosos como falências bancárias (Ray e 

Davis, 2011). Os reguladores bancários implementação esta regulação normalmente por meio 

de quatro formas básicas, regulamentação, supervisão, certificação e execução, descritas a 

seguir (Pan, 2011). 

A regulamentação consiste na definição de regras e padrões a serem seguidos pelos 

alvos de regulação. Uma regulamentação deve ter três elementos principais: i) ser precisa, ii) 

ser transparente e inteligível e iii) deve informar as consequências do seu não cumprimento. 

A supervisão é o monitoramento, avaliação e orientação de uma entidade, pelo 

regulador, a fim de cumprir suas obrigações de regulação. Enquanto na regulamentação o 

foco é a definição das regras, na supervisão o foco é como melhor aplicar as regras. 

O processo de supervisão é relativamente recente. Nos Estados Unidos, até o meio dos 

anos 1990 a regulação prudencial se restringia a exames periódicos dos bancos para 

determinar se eles cumpriam com os limites exigidos de capital, o processo se limitava à 

definição e execução das regras. O desenvolvimento de instrumentos financeiros complexos 

fez com que a abordagem de supervisão tivesse que ser revista e foi adotado um modelo de 

supervisão baseada em risco, havendo o contato, monitoramento e avaliações contínuos das 

instituições, assim como orientação por parte do regulador sobre as suas expectativas e 

possíveis melhorias na estrutura de controles da instituição. 

A certificação é a avaliação e aprovação de um produto ou serviço pelo regulador e 

pode ser feita por meio de licenciamento, registro ou proibição. Este tipo de regulação é 
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utilizada para promover a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelas instituições, 

assim como minimizar os riscos para clientes ou mesmo para o sistema financeiro. 

Este tipo de regulação pode contar também com a classificação de adequação de 

produtos, como para clientes mais ou menos sofisticados ou mesmo para o perfil de risco dos 

mesmos (suitability). 

A execução é uma extensão da regulamentação e da supervisão e consiste na acusação 

ou punição pela falha no cumprimento de uma regulação. A execução pode ter diversos 

formatos (p. ex. formal ou informal), ser executada por meio de vários instrumentos (p. ex. 

multas, suspensão ou proibição de operação) e pode depender inclusive do sistema legal 

utilizado no país sob regulação. 

Assim como a regulação para outros tipos de indústrias, a regulação do mercado 

financeiro também pode ser abordada por meio de meta-regulação ou de auto-regulação. A 

Tabela 1 apresenta a comparação entre as formas com a adoção de regulação pública ou 

privada. 

Tabela 1 - Formas de regulação pública e privada 
 Formas Públicas Formas Privadas 

Regulamentação Regras Princípios; 
Organizações auto-reguladoras 

Supervisão Supervisão prudencial 

Organizações auto-reguladoras; 
“Guardiões” (Gatekeepers como 
auditores e agências de rating); 

Obrigações fiduciárias 

Certificação 

Investigação e avaliação; 
Licenciamento; 

Aprovações e autorizações; 
Registros 

Transparência; 
“Guardiões”; 

Intermediários financeiros 

Execução Execução pelo regulador Direitos privados 

Fonte: Pan (2011) 

2.3.6 Convergência regulatória global 

A expansão internacional dos bancos e choques econômicos como a crise da dívida 

dos países periféricos dos anos 1980 e do mercado acionário de 1987, mais recentemente a 
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crise global de 2008, levou os reguladores do setor a se preocuparem com sua atuação. 

Todavia, ações isoladas de alguns reguladores locais podem colocar o sistema financeiro de 

seus países em desvantagem frente a outros países que não possuam legislação tão restritiva 

para a atuação no mercado financeiro. Por este motivo, reguladores de países industrializados 

iniciaram um esforço para harmonizar a supervisão prudencial, adotado padrões mínimos de 

requisitos para aumentar a estabilidade das instituições financeiras (Singer, 2004). 

Tal esforço de supervisão teve início no final de 1974, quando os presidentes dos 

Bancos Centrais dos países do G10 (Grupo dos 10) se reuniram e formaram o Comitê de 

Basiléia em Supervisão Bancária (Basel Committee on Banking Supervision). Já em 1975 o 

Comitê emitiu o relatório Report to the Governors on the supervision of banks’ foreign 

establishments onde estabelecia diretrizes para a cooperação entre autoridades reguladoras na 

supervisão de estabelecimentos bancários estrangeiros (Basel Committee on Banking 

Supervision, 1975). Todavia, foi em 1988, com a emissão do documento intitulado 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, também 

conhecido como Basiléia I, que a cooperação e convergência se tornou realmente efetiva. O 

documento de Basiléia I tem como objetivos “... fortalecer a solidez e estabilidade do sistema 

bancário internacional e que a estrutura deve ter um elevado grau de coerência na sua 

aplicação a bancos em diferentes países a fim de diminuir a fonte de desigualdade competitiva 

entre bancos internacionais.” (Basel Committee on Banking Supervision, 1988) 

O Comitê de Basiléia, emitiu posteriormente diversos documentos com objetivos 

semelhantes, sendo os mais importantes os documentos conhecidos como Basiléia II em 2004 

e Basiléia III em 2010. 

Entretanto implementação dos princípios estabelecidos nestes documentos, entretanto, 

não foi ou será realizada de forma equitativa em todos os países. No aspecto de escopo de 

aplicação e abordagens de cálculo de capital requerido, por exemplo, as regras da União 

Europeia divergem daquelas estabelecidas no documento Basiléia II, como por exemplo em 

empréstimos lastreados em imóveis que possuem um tratamento menos conservador e em 

obrigações hipotecarias, que recebem um tratamento específico, não presente no documento 

(Dierick et al., 2005). Já no aspecto de força do regulador e processo de implantação, mesmo 

dentro da União Europeia existem diferenças. Na Alemanha, França e Holanda, por exemplo, 
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a transposição dos princípios para regras locais foram realizadas por meio de legislação 

primária e secundária, ao invés de ser feitas por regras emitidas pelo regulador (Financial 

Services Authority, 2005). 

Tais diferenças de implementação, em conjunto com regras específicas de cada país 

não ligadas aos assuntos cobertos pelos acordos internacionais como precificação de produtos 

bancários, atividades permitidas para os bancos, estrutura de propriedade, restrições à 

expansão geográfica e estruturas de proteção aos depositantes geram diferenças nos ambientes 

regulatórios, podendo ser mais ou menos restritivos (Barth, Nolle e Rice, 1997).  

2.3.7 Regulação bancária e internacionalização 

Devido às preocupações emergentes com a regulação bancária e o movimento de 

internacionalização desta indústria, um número crescente de autores (Galindo, Micco e Serra, 

2003; Laeven e Levine, 2003; Kaufmann, Kraay e Mastruzzi, 2005; Claessens e Van Horen, 

2007) têm estudado os assuntos correlacionadamente, mais especificamente a influência da 

regulação na internacionalização. Conforme apontamos anteriormente, a diferença de 

regulação entre os países hospedeiros podem ser bastante diferentes. Na Figura 2 pode-se 

observar que a comparação entre 10 países de alta renda (de acordo com critérios do Banco 

Mundial) em relação à regulação sobre o requerimento de capital (mínimo capital baseado em 

risco após o primeiro ano de funcionamento), ao grau de restrição de atividades bancárias (4 

significa “sem restrições” e 16 significa “extremamente restrito”) e à existência de seguro de 

depósito explícito. Enquanto na Nova Zelândia o requerimento de capital regulatório é de 8% 

(o mínimo exigido por Basiléia), existe pouca restrição da atividade bancária (só não menor 

que no Reino Unido) e não há seguro de depósito explícito, no Bahrein os requerimentos são 

muito mais restritivos, todavia uma gama de combinações de diferentes restrições podem 

existir. 
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Figura 2 - Diferença de regulação entre países de alta renda. 

Fonte: Adaptado de Barth, Caprio Jr e Levine (2007a). 
 

Nos estudos de Buch (2003), Focarelli e Pozzolo (2005), Barth, Caprio Jr e Levine 

(2007a), Buch et al. (2005) e Cerutti, Dell’ariccia e Martínez Pería (2007), confirma-se o 

efeito da regulação e supervisão na restrição de atividades e como barreiras de entrada. Uma 

regulação mais restritiva geralmente impede a entrada de bancos estrangeiros no mercado, já 

que limita suas oportunidades de lucro. Focarelli e Pozzolo (2005) mostram que maior 

restrição à atividade bancária ocasiona menor penetração de bancos estrangeiros. 

A maior parte dos estudos de regulação foca no impacto da regulação nos custos dos 

bancos, em linha com a maior parte dos paradigmas de internacionalização. Laeven e Levine 

(2003) por exemplo, estudam os efeitos da regulação bancária no custo do crédito nos países e 

chegam à conclusão que a regulação afeta o preço do crédito apenas a curto prazo, e o efeito 

some a longo prazo conforme existe maior proteção de direitos de propriedade. Isso mostra 

que a regulação bancária pode refletir outros aspectos mais abrangentes da abordagem de um 

país sobre a competição no mercado. 
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Outra linha de estudos foca na eficiência-X (definido como o grau de eficiência 

mantido por indivíduos ou por firmas sob condições de competição imperfeita) e 

produtividade dos bancos. Enquanto a eficiência-X foca no resultado individual dos bancos, a 

produtividade foca no setor inteiro. As pesquisas sobre a eficiência-X em casos de aquisições 

de instituições entre sugerem que um potencial ganho caso os bancos adquirentes reformem 

as práticas das instituições adquiridas (transferência de tecnologia). Além disso, as 

companhias adquirentes geralmente têm maior eficiência-X do que as companhias adquiridas 

(Berger et al., 2000). Todavia, nenhuma pesquisa encontrou evidências da desregulação sobre 

a eficiência-X, mas apenas sobre a produtividade dos bancos, em alguns casos positiva (p. ex. 

Noruega e Turquia) e em alguns negativa (Espanha). Uma conclusão é que a desregulação 

pode não favorecer instituições individuais, mas o setor como um todo (Berger et al., 2000). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação da metodologia 

Um trabalho científico pode ser classificado de diversas formas, quer seja por sua 

natureza, pela forma de abordagem do problema ou pelos procedimentos técnicos utilizados, 

dentre outras (Silva e Menezes, 2001). Nesta seção classificaremos o corrente trabalho de 

acordo com a natureza, forma de abordagem, objetivo da pesquisa e forma de coleta de dados. 

Quando de fala de natureza, a classificação da pesquisa pode se dar em básica ou 

aplicada. A motivação para a primeira basicamente é a expansão do conhecimento humano, 

sem criar ou inventar nada de novo, focando nos princípios fundamentais e estando teorias. Já 

a pesquisa aplicada examina um conjunto específico de circunstâncias e tem como objetivo 

relatar os resultados desta situação específica. Ou seja, a pesquisa aplicada utiliza dados do 

mundo real, todavia:  

É provavelmente um erro ver uma distinção entre pesquisa básica e pesquisa aplicada 

somente em termos de se um estudo tem aplicações práticas, porque essa diferença muitas 

vezes simplesmente se resume a uma questão de tempo. Achados aplicados são de uso 
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imediato. No entanto, não há nada mais prático como uma teoria geral e precisa (Stanovich, 

2004). 

Desta forma, a pesquisa em questão pode ser categorizada em aplicada, já que se 

refere a uma situação em particular e não procura ser uma teoria geral. 

Quanto à forma de abordagem, Silva e Menezes (2001) separam a pesquisa em 

qualitativa e quantitativa. Todavia, Newman (1998) discordam desta dicotomia, pois de 

acordo com os mesmos “toda a pesquisa comportamental é composta de uma combinação de 

constructos qualitativos e quantitativos”. E mais, que “tal dicotomia não é coerente com a 

filosofia da ciência”. Para os autores, os métodos qualitativos são o ponto de partida para 

pesquisas, geralmente seguidos por métodos quantitativos. 

Os métodos qualitativos são aqueles cujo objetivo é elaborar uma descrição de um 

fenômeno, mais especificamente do significado deste fenômeno para a cultura em estudo e 

foca geralmente em um objeto, caso ou unidade de medida. Este tipo de estudo normalmente 

utiliza abordagens como etnografia, estudos de casos, estudos de campo, levantamentos 

documentais e grounded theory, dentre outros (Newman, 1998). 

Já os métodos quantitativos estão sob a categoria de estudos empíricos ou estatísticos e 

incluem estudos experimentais, quasi-experimentais, experimentos de pré-teste e pós-teste e 

outros onde variáveis de controle, aleatorização e medidas válidas e confiáveis são queridas. 

O objetivo deste tipo de estudo é tentar generalizar uma propriedade da amostra para a 

população sob estudo (Newman, 1998), portanto de enquadra como quantitativa. 

No trabalho em questão, a coleta de dados será realizada por meio da consulta de 

dados secundários de questionários já aplicados e validados de alguma forma em outras 

pesquisas. O trabalho inicial será a codificação destes dados, muitas vezes em uma forma 

qualitativa em um indicador quantitativo e uma posterior análise estatística dos dados em 

comparação com outros indicadores quantitativos. Desta forma, a pesquisa pode ser 

considerada tendendo para a abordagem quantitativa. 

De acordo com os objetivos da pesquisa, ela pode ser classificada em três grandes 

grupos (Gil, 2002): 
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• Exploratória: tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

fenômeno, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses; 

• Descritivas: tem como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relação entre as variáveis, além 

da determinação da natureza desta relação (neste caso, aproxima-se da 

explicativa); 

• Explicativas: a preocupação central é identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para os fenômenos, explicando o porquê das coisas. 

O presente trabalho busca testar a existência de correlação entre o “nível de 

internacionalização do setor financeiro” e o “nível de regulação”, tratando-se pois de uma 

pesquisa descritiva. 

Para analisar os fatos do ponto de vista empírico é necessário traçar um modelo 

conceitual e operativo de pesquisa, sendo o elemento mais importante o procedimento para a 

coleta dos dados. Estes procedimentos podem ser divididos em dois grandes grupos, aqueles 

que e valem de fontes de “papel”, como a pesquisa bibliográfica e documental e aqueles cujos 

dados são fornecidos por pessoas, como a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post facto, o 

levantamento e o estudo de caso (Gil, 2002). No trabalho em questão, toda a pesquisa será 

realizada em bases de dados disponíveis nos sites de organizações internacionais, como 

Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, que são considerados documentos. Logo, a 

pesquisa será documental. 

 

3.2 Passos metodológicos 

Os seguintes passos metodológicos foram adotados para a realização do trabalho: 

a. Pesquisa de dados sobre internacionalização e regulação bancária. 

Foram realizadas pesquisas em bases de dados utilizadas em outras pesquisas 

acadêmicas e em organismos internacionais, mais especificamente o Banco Mundial. 
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b. Análise estatística dos dados 

Com os dados de internacionalização e regulação do mercado financeiro foram 

realizadas análises estatísticas para verificar a relação entre as variáveis e testar as hipóteses 

adotadas no presente trabalho. 

c. Análise crítica dos resultados 

A partir dos resultados da análise estatística, foi realizada uma análise crítica, 

comparando os resultados com as hipóteses adotadas (confirmando ou não) e com a literatura 

pesquisada, a fim de verificar possíveis explicações para o fenômeno. 

d. Conclusões 

Por fim, a partir da análise dos resultados foram apresentadas conclusões, limitações 

do estudo e sugestões para desenvolvimento posterior. 

3.3 Análise de dados em painel 

O aumento da disponibilidade de dados transversais (cross section) e temporais tem 

dado origem a diversas abordagens de estimação que exploram a dupla dimensionalidade para 

lidar com os problemas típicos associados com os dados econômicos, inicialmente a 

heterogeneidade não-observada (Croissant e Millo, 2008). 

Estes tipo de conjunto de dados, que apresentam observações repetidas do mesmo 

indivíduo (sejam pessoas, animais, empresas, regiões, países, entre outros tipos) em diversos 

instantes de tempo são chamados de “dados em painel” (Arellano, 2003).  

Os dados em painel possuem grandes vantagens sobre dados transversais e temporais 

convencionais, dando ao pesquisador um grande número de pontos de dados , aumentando os 

graus de liberdade e diminuindo a colinearidade entre variáveis explicativas, aumentando a 

eficiência das estimativas (Hsiao, 2003). 

A escolha da metodologia de dados em painel para o presente estudo deveu-se às 

características do fenômeno abordado. O número de variáveis dos países hospedeiros 
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envolvidas na decisão de internacionalização dos bancos é bastante grande, dentre as quais 

aquelas ligadas à regulação. Estas variáveis podem mudar ao longo do tempo, tendo efeito 

diferente em cada uma das observações das variáveis. A metodologia de dados em painel tem 

como uma das principais vantagens tratar estas heterogeneidades individuais, tanto entre 

indivíduos como em diferentes instantes dos tempo. 

3.3.1 Modelos para Dados em Painel 

Uma razoável quantidade de fenômenos podem ser aproximados por meio de modelos 

de modelos lineares da forma   

  (1)   

onde as diversas variáveis xi tentam explicar o comportamento da variável y. Os 

modelos lineares generalizados (GLM) são o fundamento do teste “t”, da análise de variância 

(ANOVA) e muitos dos métodos multivariados, como a análise fatorial, análise de função 

discriminante e análise de clusters, entre outros. 

O termo de erro u  da equação pode ser constituído em parte por variáveis 

explanatórias que não foram incluídas no modelo e minimizado incluindo-se cada vez mais 

variáveis no modelo. Todavia, quando o modelo trata de indivíduos diferentes, este erro só 

será minimizado até o ponto em que se esgotam os fatores comuns. A partir deste momento, 

ele só poderá ser reduzido com a introdução de fatores particulares a cada indivíduo, o que 

não pode ser feito na forma geral do modelo linear (Mátyás e Sevestre, 1996). 

O modelo mais generalizado de dados em painel linear pode ser descrito pela seguinte 

equação 

  (2)   

onde i=1,...,n é o índice do indivíduo (pessoa, animal, empresa, país,...), t = 1,...,T é 

índice do instante (tempo) de observação e uit é um termo de perturbação com média igual a 

zero. 

 y = β0 + β1x1 + β2x2 +!+ u

yit = βit
0 + βit xit + uit
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Como este modelo é bastante generalizado, com um número de observações N=n x T , 

não é possível estimar todos os termos da equação. Uma série de hipóteses devem ser feitas 

sobre os parâmetros, os erros e a exogeneidade dos regressores para que se possa estimar o 

modelo, dando origem a uma série de possíveis estimadores para o mesmo (Croissant e Millo, 

2008). 

Pode-se assumir três principais tipos de modelos, a partir das hipóteses feitas sobre 

suas variáveis e parâmetros: dados agrupados (pooled), efeitos fixos (fixed effects) – 

específicos individuais, específicos temporais e individuais e temporais – e efeitos aleatórios 

(random effects) (Cameron e Trivedi, 2005). 

O modelo mais restritivo, de dados agrupados assume homogeneidade dos parâmetros, 

isto é, não existem efeitos particulares para diferentes indivíduos, e a independência entre e 

, com  tomando a forma 

   (3) 

ou em forma matricial, 

   (4) 

A grande vantagem do modelo de dados agrupados é a sua simplicidade (Croissant e 

Millo, 2008). Na verdade, ele é um modelo de regressão linear simples, o que pode ser 

demonstrado substituindo-se cada par it por j =1,... n x T, tornando a equação 

  (5) 

que é a forma do modelo linear simples, que pode ser estimado facilmente pelo 

métodos de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) (Cameron e Trivedi, 2005). 

O segundo modelo, de efeitos fixos individuais assume que existem efeitos 

particulares para os indivíduo e para os instantes de tempo, que no caso de utilização da 

equação (2), tem efeito no termo , que pode ser reescrito da seguinte forma 

uit

xit  uit ∼ N 0,σ( )

yit = β0 + βxit + uit

yt = β0 + xtβ + ui

yj = β0 + βx j + uj

uit
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   (6) 

onde os são os fatores particulares para cada indivíduo i e os fatores particulares 

para cada instante de tempo t. 

Assim o modelo toma a seguinte forma 

   (7) 

Reescrevendo os termos e , chega-se a 

   (8) 

Se  e  é estritamente exógeno nesta regressão, i.e. 

 então tem-se o modelo de efeitos específicos individuais e  

pode ser estimado por meio de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) ou por Máxima 

Verossimilhança (MV) (Mátyás e Sevestre, 1996). 

O modelo de efeitos específicos temporais pode ser derivado da mesma forma que o 

de efeitos individuais, chegando à seguinte forma 

   (9) 

A grande vantagem dos modelos de efeitos específicos individuais e temporais é poder 

levar em conta os efeitos das diferenças entre indivíduos e instantes de observação, levando 

em conta efeitos de variáveis não observadas que afetem indivíduos isoladamente (e não 

variem ao longo do tempo) e também que afetem igualmente todos os indivíduos nos instantes 

de observação (Johnson, 1995). 

Uma variante do modelo de efeitos individuais assume que os efeitos não observáveis 

 são variáveis aleatórias distribuídas independentemente dos regressores, com as seguintes 

hipóteses adicionais 

   (10) 

uit = µi + λt + ε it

µi λt

yit = β0 + λt + βxit + µi + ε it

α i = β0 + µi vit = λt + ε it

yit =α i + βxit + vit

 vit ∼ N 0,Σ( ) xit

 E vit xi1, xi2,…, xiT( ) = 0,∀i,t β

yit = λt + βxit + ε it

α i

α i ~ α ,σα
2⎡⎣ ⎤⎦
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   (11)  

ou seja, os efeitos aleatórios e o termo de erro são i.i.d. e é chamado modelo de efeitos 

aleatórios individuais (EAI) (Cameron e Trivedi, 2005). 

Todavia este tipo de modelo tem certas limitações, sendo que um dos mais 

importantes é a impossibilidade de incluir nos estimadores as variáveis independentes que não 

variam no tempo (tais como sexo, data de nascimento, região geográfica ou moeda). Medidas 

que variam pouco ao longo do tempo também podem causar instabilidade na estimação dos 

parâmetros. Isto decorre devido às variâncias destas variáveis serem iguais ou muito próximas 

à zero, já que os estimadores geralmente utilizam a diferença e relação às médias (Johnson, 

1995). 

Outra considerável limitação que pode ser citada deste modelo é uma certa perda da 

força estatística, pois a informação sobre a covariância das medidas entre indivíduos é perdida 

(Hannan e Young, 1977). 

3.3.2 Estimadores para os parâmetros 

Diversos estimadores podem ser utilizados para os parâmetros (particularmente os β) 

dos modelos utilizados para dados em painel. Eles diferem na medida em que as variações 

transversais ou ao longo do tempo são utilizados e suas propriedades variam de acordo com a 

adequação do modelo de efeitos fixos. 

Um regressor xit pode ser invariante no tempo (xit = xi, t = 1,...,T) ou variar em cada 

instante de observação. Alguns estimadores, particularmente o de primeiras diferenças, 

identifica apenas os parâmetros para os parâmetros que variam com o tempo (Cameron e 

Trivedi, 2005). 

A Tabela 2 apresenta os estimadores mais comuns utilizados para os modelos de dados 

em painel e uma avaliação de sua consistência de acordo com o modelo adotado. 

 

ε i ~ 0,σε
2⎡⎣ ⎤⎦
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Tabela 2 - Modelos e estimadores mais comumente utilizados 
 Modelo Utilizado 

Estimador para β  Agrupado Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos 
MQO Consistente Consistente Inconsistente 
Between Consistente Consistente Inconsistente 
Within (efeitos fixos) Consistente Consistente Consistente 
Primeiras diferenças Consistente Consistente Consistente 
Efeitos aleatórios Consistente Consistente Inconsistente 
Fonte: Cameron e Trivedi (2005) 

 

Sob certas hipóteses, o estimador MQO pode ser utilizado para obter uma estimativa 

consistente dos β dos modelos. Se a equação (3) for reescrita com  , obtém-se 

   (12) 

O termo uit é a soma dos efeitos não observados (ci) e do erro idiossincrático (εit). O 

estimador MQO é consistente se E xit uit( ) = 0 , t=0,...,T, ou seja, não haja correlação entre xit 

e uit. Isso implica em 

 E xit ε it( ) = 0   (13) 

 E xit cit( ) = 0   (14) 

A equação (14), neste caso, é a restritiva se  tiver sido modelado com 

sucesso (Wooldridge, 2002). 

Reescrevendo a equação (12) agrupada, temos  

   (15) 

Se ci constante e igual para todo i, o modelo se torna de novo o modelo agrupado. 

Caso  ci ∼ E α ,σα
2⎡⎣ ⎤⎦ , é um modelo de efeitos aleatórios e se ci for constante e diferente para 

cada i, mas constante tem-se o modelo de efeitos fixos. Neste último caso pode-se demonstrar 

que estimador MQO torna-se inconsistente (Cameron e Trivedi, 2005). 

uit = ci + ε it

yit =α + β T xit + ci + ε it

E yit xit ,cit( )

yit = α + ci( ) + β T xit + ε it
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A fim de estimar os parâmetros em modelos de efeitos fixos, é necessário utilizar 

outras formas de estimação. O estimador between utiliza apenas a variação transversal (entre 

indivíduos). Definindo a média como yi =α + β T xi + ε i , o modelo pode ser reescrito como 

  yi =α + β T xi + α i −α + ε i( ), i = 1,…,n   (16) 

onde 
yi =

1
T

yitt∑
, 
xi =

1
T

xitt∑
 e
ε i =

1
T

ε itt∑
. 

O estimador between é o estimador MQO da regressão de em  e um intercepto. 

No caso de T=1, o modelo cai na regressão linear latitudinal. Mostra-se que o estimador 

between é consistente para o modelo de coeficientes constantes e para o modelo de efeitos 

aleatórios, mas não para o modelo de efeitos fixos, com a condição de yi  ser independente do 

erro α i −α + ε i( )  (Cameron e Trivedi, 2005). Apesar deste modelo desprezar dados da 

variação intragrupo, ele é consistente, por exemplo, com a não estacionariedade, onde os 

outros não são e é preferível para estimar relações de longo termo (Croissant e Millo, 2008). 

O estimador within utiliza as características particulares dos dados em painel e mede a 

associação entre os desvios específicos individuais dos regressores e da variável dependente 

das suas respectivas médias temporais, por meio das variações dos dados ao longo do tempo. 

Utilizando a equação (12) e as médias temporais dadas por yi =α + β T xi + ε i  chega-se ao 

modelo within 

  yit − yi = β T xit − xi( ) + ε it − ε i( ), i = 1,…,n; t = 1,…,T  (17) 

onde os α i são cancelados. 

O estimador within é o estimador MQO na equação (17). Uma característica especial 

deste estimador é que ele é consistente na estimação dos β no modelo de efeitos fixos (já que 

o α é cancelado). A grande limitação deste estimador é que, devido ao uso da diferença em 

relação à média dos regressores xit − xi( ) , os parâmetros de regressores invariantes não serão 

identificados (já que a diferença em relação à media é zero). Além disso, regressores que 

yi xi
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variam muito pouco podem causar instabilidade no processo de estimação (Cameron e 

Trivedi, 2005). 

Outro estimador que se aproveita das características particulares dos dados em painel é 

o estimador de diferenças. No caso do modelo de primeiras diferenças, considera-se o modelo 

em dois instantes temporais defasados consecutivos, obtendo-se 

   (18) 

(onde Δyit = yit-yi,t-1, Δxit = xit-xi,t-1 e Δuit = uit-ui,t-1 = Δ λt + Δεit, para t=2,...,T). O 

estimador de primeiras diferenças é o estimador MQO da equação (18). 

A eficiência deste tipo de modelo depende das propriedades do termo de erro, se uit for 

fortemente persistente no tempo Δuit tenderá a ser serialmente não correlacionado (Croissant e 

Millo, 2008). 

Um último estimador que explora as características especiais dos dados em painel é o 

estimador de efeitos aleatórios. Apesar do estimador MQO utilizado no modelo de dados 

agrupados também ser consistente na estimação do modelo de efeitos aleatórios, o estimador 

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) pode ser mais eficiente. 

O estimador MQG verossímil do modelo de efeitos aleatórios pode ser calculado a 

partir do modelo MQO do seguinte modelo transformado 

 yit − λ̂yi = 1− λ̂( )µ + β T xit − λ̂xi( ) +υit   (19) 

onde υit = 1− λ̂( )α i + ε it − λ̂ε i( )é assintoticamente i.i.d. e  é consistente para  

   (20) 

 

 

Δyit = β TΔxit + Δuit

λ̂

λ = 1− σ ε

σ ε
2 +Tσα

2
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3.3.3 Testes para a escolha de modelos 

Uma das principais questões que surgem dos dados em painel é qual o modelo a ser 

usado, para que os estimadores sejam consistentes e possam trazer respostas úteis para o 

problema em questão. Cada modelo considera hipóteses particulares sobre os dados e 

parâmetros, de forma que, se estas hipóteses não forem verdadeiras, o modelo não será 

adequado para representar o fenômeno que está sendo modelado. 

Geralmente a primeira hipótese a ser testada é o agrupamento dos dados. A 

possibilidade de agrupar os dados levaria ao modelo mais simples, dado por (3). Um conjunto 

de dados ser agrupável significa que os coeficiente dos modelos para cada indivíduo são 

iguais os coeficientes de um modelo utilizando os dados agrupados de todos os indivíduos. 

Chow (1960), apresentou um teste a ser realizado para verificação da igualdade entre os 

parâmetros estimados em regressões lineares. Na realidade é um teste F padrão realizado na 

comparação do modelo estimado com os dados agrupados e do modelo obtido com o modelo 

de efeitos fixos (Croissant e Millo, 2008). Considerando a equação de efeitos fixos dada por 

(8) e decompondo   , a hipótese nula é dada por  

   

A estatística F para o teste é dada por 

   (21) 

onde ESSR é a soma do quadrado dos resíduos sob a hipótese nula (ou seja, o modelo 

de dados agrupados), ESSR é a soma do quadrado dos resíduos sob a hipótese alternativa e K é 

o número de variáveis no modelo (componentes do vetor xit). Sob H0, F1 tem distribuição F 

com (N-1, (T-1),N-K) graus de liberdade (Baltagi, 2008). 

Uma segunda questão a ser considerada é a presença de efeitos aleatórios. Tomando a 

equação (2) para o modelo generalizado e decompondo , a equação toma a 

forma 

α i =α + µi

H0 :µi = 0, i = 1,...,N

F1 =
ESSR − ESSU( ) N −1( )
ESSU T −1( )N − K( )

α it =α + µi + λt
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   (22)  

A existência de efeitos aleatórios, tanto para entre indivíduos como no tempo leva à 

hipótese nula a ser testada (Baltagi, 2008)  

   

Diversos tipos de testes são utilizados para a presença de efeitos aleatórios, entre os 

quais pode-se citar aqueles desenvolvidos por Breusch e Pagan (1980), Honda (1985), King e 

Wu (1997) e Gourieroux, Holly e Monfort (1982), todos baseados em multiplicadores de 

Lagrange (Croissant e Millo, 2008). Não nos aprofundaremos em detalhes nos testes aqui 

citados. 

Um teste adicional foi proposto por Hausman (1978) para comparar um modelo de 

efeitos fixos com um de efeitos aleatórios. O teste de Hausman, entretanto pode ser 

generalizado e aplicado em todos os problemas de testes de hipóteses em que existem dois 

estimadores disponíveis, em que  é eficiente sob a hipótese nula mas inconsistente sob a 

hipótese alternativa, enquanto  é consistente sob ambas as hipóteses, possivelmente sem ser 

eficiente sob nenhuma das hipóteses. A hipótese nula do teste de Hausman é que os efeitos 

individuais e temporais não são correlacionados com os xit , ou seja, E uit xit⎡⎣ ⎤⎦ = 0 onde 

uit = µi + λt + ε it . A ideia básica é que o estimador de efeitos fixos βwithin  é consistente se os 

efeitos são correlacionados ou não, pois transformação do estimador within tira os efeitos de 

µi e de λt do modelo. Todavia, se a hipótese nula for verdadeira, o estimador within não é 

eficiente sob a especificação do modelo de efeitos aleatórios. Por outro lado, o estimador de 

efeitos aleatórios βEA é eficiente sob a hipótese nula mas inconsistente e enviesado quando os 

efeitos são correlacionados com xit , i.e. E ε it xit⎡⎣ ⎤⎦ ≠ 0  (Baltagi, 2008).  

3.3.4 Dados em painel não balanceados 

Alguns dados em painel não podem ser coletados em todos os instantes de tempo 

devido a uma série de problemas, como a falta de recursos ou simplesmente a recusa de 

resposta por parte de algum entrevistado. Isso pode gerar três tipos de dados em painel, o 

yit =α + µi + λt + βit
T xit + ε it

H0 :σ µ =σ λ = 0

β̂

 
!β
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primeiro são os dados não igualmente espaçados (em relação ao tempo) para todos os 

indivíduos, o segundo é semelhante ao anterior, mas com dados faltantes para apenas algumas 

variáveis de certos indivíduos e o terceiro a mistura entre os três anteriores (Baltagi e Wu, 

1999). Os conjuntos de dados em que existem estas características são chamados dados em 

painel não balanceados (sendo o contrário chamado de balanceados). 

Os dados incompletos geralmente têm as observações totalmente apagadas, seja 

longitudinalmente (ou seja, as observações de todos os anos para determinado indivíduo ou 

variável) ou latitudinalmente (todas as observações para os pares são apagadas), ou são 

completados com médias entre as observações. Todas as três abordagens são empregadas na 

prática de pesquisa, entretanto têm pouca justificativa teórica. Um dos problemas da 

eliminação de dados é que pode levar à inconsistências estatísticas, principalmente na 

estimação da matriz de covariâncias (Little, Schnabel e Rgen Baumert, 2000). Baltagi e 

Chang (2000) compararam o desempenho de diversos estimadores simples e de sistemas para 

um modelo com um sistema de duas equações simultâneas com dados em painel não 

balanceados. Muitos dos resultados obtidos sobre o componente de erro com dados 

balanceados se repetem no caso não balanceado. Substituir as estimativas negativas dos 

componentes da matriz de variâncias por zero não afetaram seriamente o desempenho das 

estimativas estruturais correspondentes. Melhores estimativas dos componentes estruturais da 

variância não necessariamente implicam em melhores estimativas dos coeficientes estruturais. 

A técnica a não ser utilizada é a transformação de dados não balanceados em dados 

balanceados para simplificar os cálculos, pois pode causar grandes perdas no erro quadrático 

médio (Baltagi, 2008). 

3.4 Fontes de dados utilizadas no estudo 

A seguir são apresentadas as fontes de dados utilizadas nos estudos e os conceitos 

envolvidos nos dados. 

3.4.1 Pesquisa de regulação e supervisão bancária  

Desde 1999 o Banco Mundial tem patrocinado a pesquisa sobre regulação e 

supervisão bancária descrita em Barth, Caprio e Levine (2013). Após a primeira pesquisa, 
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realizada em 1999 (pesquisa I), três pesquisas adicionais foram realizadas, nos anos de 2002 

(pesquisa II, publicada em 2003), 2006 (pesquisa III, publicada em 2007) e 2011 (pesquisa 

IV, publicada em 2012).  

A pesquisa foi realizada por meio de questionários respondidos por autoridades 

responsáveis por supervisão e regulação bancária nos diversos países incluídos nas pesquisas. 

A Tabela 3 mostra um resumo do número de países que responderam e da quantidade de 

questões incluídas em cada uma das pesquisas. 

Tabela 3 - Resumo de estatísticas das pesquisas de regulação e supervisão bancária 
 Pesquisa 
 I II III IV Todas 

Número de países que responderam  118 151 143 143 84 
Número de questões  180 275 300 270  
Fonte: Barth, Caprio e Levine (2013) 

 

As perguntas dos questionários cobrem assuntos como as atividades bancárias 

permitidas, exigência de capital, poderes de órgãos oficiais de fiscalização, exigências de 

divulgação de informações, mecanismos de governança externas, seguro de depósito, 

barreiras à entrada e provisionamento do empréstimo. Os dados incluem também informações 

sobre a organização das agências reguladoras e do tamanho, estrutura e desempenho dos 

sistemas bancários. 

Os autores também construíram índices sobre regulação bancária que utilizaram para 

comparar a regulação nas diversas geografias. Tais índices foram utilizados em outros estudos 

como Barth, Caprio e Levine (2008), Barth, Caprio e Levine (1999) e Barth, Caprio Jr e 

Levine (2007b). Os índices construídos pelos autores, sus definição e faixa de variação estão 

sumarizados na Tabela 4. 

3.4.2 Banco de dados de internacionalização bancária  

Van Horen e Claessens (2013) apresentam um banco de dados sobre a propriedade de bancos 

cobrindo 137 países dos anos 1995 até 2009, ano a ano. A pesquisa para construção do banco 

de dados cobriu 5377 bancos ativos, incluindo bancos comerciais, bancos de poupança, 

bancos cooperativos e holdings bancárias. As informações utilizadas para a construção do 
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banco de dados vieram do sistema de informações Bankscope, de relatórios anuais e de 

governança corporativa de bancos, de publicações de bancos centrais, de informações de 

agências reguladoras de bancos, de bolsas de valores locais, de formulários 20F da SEC 

(Securities Exchange Comission) e das publicações The Economist Intelligence Unit, The 

Banker e Factiva, dentre outros. As informações foram checadas entre diversas fontes, 

inclusive o banco de dados criado por Micco, Panizza e Yanez (2007). A definição de banco 

estrangeiro é “aquele que possui participação de mais de 50% de suas ações sob a posse de 

pessoas (físicas ou jurídicas) residentes em países estrangeiros”, não sendo consideradas as 

participações indiretas que não sejam estabelecidas apenas para fins de impostos. As variáveis 

do banco de dados são descritas na Tabela 4. Este banco de dados foi utilizado e citado em 

diversos artigos, como Niepmann (2013), Beck, De Jonghe e Schepens (2013); Beck, 

Todorov e Wagner (2013), Claessens e Van Horen (2014) e Mirzaei, Moore e Liu (2013). 

3.4.3 Banco de Dados do Banco Mundial 

Artigos sobre internacionalização bancária como Buch (2000) e Temesvary (2011) 

utilizam, além de variáveis que indicam do grau de regulação do mercado de destino das 

instituições, variáveis que representam outras características destes mercados. Enquanto Buch 

(2000) utiliza para representar o ambiente de taxas de juros quatro variáveis (taxas de juros de 

depósitos, de empréstimos, inflação e o spread de juros), e Temesvary (2011) utiliza seis 

variáveis, sendo que quatro delas são totalmente diferentes das utilizadas no primeiro artigo 

(retornos esperados em depósitos na subsidiária, retornos esperados em depósitos cross 

border, custo de capital e taxa de juros básica da economia). A Tabela 6 mostra as variáveis 

utilizadas nos dois artigos citados anteriormente, separadas em grupos de características que 

elas representam.  

Importante ressaltar que os dois artigos têm como foco de estudo a internacionalização 

dos bancos de um país específico, Estados Unidos no caso de e Temesvary (2011) e 

Alemanha no caso de Buch (2000). Apesar do presente trabalho focar apenas nos países 

destino (sem levar em conta a origem dos bancos presentes em cada geografia), podem dar 

indícios sobre as variáveis características de cada país que afetam a internacionalização nos 

países destino. 
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Como forma de adicionar informação ao modelo sobre características do mercado de 

destino que poderiam afetar o grau de internacionalização do seu mercado bancário, foram 

coletados dados do Banco Mundial (World Bank) sobre o setor financeiro de diversos países. 

As variáveis foram escolhidas por conveniência do autor, pois estavam à disposição no banco 

de dados citado, que é público e amplamente acessado como base de informações, não sendo 

necessária coleta adicional de dados. As variáveis escolhidas para representar os mesmos 

grupos de informações apresentadas na Tabela 6 (exceto as características do banco no 

mercado destino, devido à indisponibilidade da informação) estão descritas na Tabela 7. 
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Tabela 4 - Resumo dos índices de regulação e supervisão bancária 

Código da variável Nome da variável Definição 
Faixa de 
Variação Quantificação 

act_restrict Restrição das atividades de 
instituições bancárias. 

Nível de restrição que as instituições bancárias podem 
exercer, particularmente emissão e negociação de valores 

mobiliários, atividades ligadas a seguros e a imóveis 
0 – 4 Valores maiores significam 

maior restrição à atividade 

Limit_foreign_bank 
Limitação na 

entrada/propriedade de bancos 
estrangeiros 

Se bancos estrangeiros podem ter propriedade de bancos 
domésticos e se podem entrar no mercado. 0 – 4 Valores menores significam 

maior rigor. 

frac_denied Fração de pedidos de entrada 
negados. 

O grau que os pedidos de entrada de bancos no mercado são 
negados 0 – 1 % 

cap_reg Índice de capital regulatório O grau de exigência e supervisão sobre capital regulatório 0 – 10 Valores maiores significam 
maior rigor. 

Sup_Power Poder de supervisão oficial Se as autoridades de supervisão possuem poder de tomar 
ações específicas para prevenir e corrigir problemas. 0 – 14 Valores maiores significam 

maior poder. 

PrivateMonitoring Índice de monitoramento 
privado 

Mede se há incentivos/capacidade para o monitoramento 
privado de empresas 0 – 12 Valores maiores significam 

maior supervisão privada. 

MoralHazard Fatores mitigantes de risco 
moral 

Grau em que são tomadas ações de mitigação do risco 
moral. 0 – 3 

Valores maiores indicam 
maior mitigação de risco 

moral. 

ForeignBanks Bancos com propriedade de 
estrangeiros 

Grau em que o sistema bancário tem propriedade estrangeira 
(ativos). 0 – 1 % 

Fonte: (Barth, Caprio e Levine, 2013) 
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Tabela 5 - Variáveis do banco de dados de internacionalização bancária 

Código da variável Definição Quantificação 

year Ano Ano 
hostcntry Nome do país hospedeiro Caracter 

hostcode Código do país, de acordo com o Banco Mundial (WorldBank) Caracter 

num_all Número de bancos ativos no país hospedeiro Número absoluto 

num_for Número de bancos estrangeiros ativos no país estrangeiros Número absoluto 

forsh_num Percentual de bancos estrangeiros ativos no país % 

assets_all Total de ativos bancários no país hospedeiro milhares de USD 

assets_foreign Total de ativos de bancos com propriedade estrangeira no país hospedeiro milhares de USD 

forsh_asset Percentual de ativos de bancos de propriedade estrangeira no país em relação ao total de ativos de bancos no país % 

loans_all Total de empréstimos bancários no país hospedeiro milhares de USD 

loans_foreign Total de empréstimos de bancos com propriedade estrangeira no país hospedeiro milhares de USD 

forsh_loans Percentual de empréstimos de bancos de propriedade estrangeira no país em relação ao total de empréstimos bancários no país % 

Fonte: Barth, Caprio e Levine (2013) 
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Tabela 6 - Variáveis utilizadas para os modelos de internacionalização de bancos 
Referência 

Grupo Temesvary (2011) Buch (2000) 

Características do banco nos 
mercados destino 

Total de empréstimos cross border 
Total de empréstimos da subsidiária 

Total de depósitos da subsidiária 
Capital inicial do banco no mercado de destino Investimentos em filiais estrangeiras 

Elasticidade da demanda de empréstimos 
Elasticidade da demanda de depósitos 

Ambiente de taxas de juros 

Taxa de juros de captação Taxa de juros de depósitos 
Retornos esperados em empréstimos na sudsidiária Taxa de juros de empréstimos 

Retorno esperados em depósitos na subsidiária 
Retorno esperados em depósitos cross border 

Custo de capital 
Taxa de juros básica da economia 

Inflação 
Spread de juros 

Risco 
Índice de Sharpe do banco 
Aversão ao risco do banco 

Volatilidade da taxa de câmbio 

Regulação do mercado 

Imposto sobre o lucro 
Reservas requeridas 

Capital requerido 
Aversão ao risco do regulador 

Custo de entrada 

Característica dos mercados destino 

Dummy para União Européia 
Dummy para Centros Financeiros 

Dummy para Luxemburgo 
FDI bancos 

FDI não-bancos 
PIB 

PIB per capita 
População 

Relação entre mercados origem e 
destino 

Distância em milhas do país de origem 
Importações do país origem 
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Tabela 7 - Variáveis do banco de dados do Banco Mundial escolhidas para o estudo 

Código da variável Grupo Definição Explicação 

RealIR Ambiente de taxa de juros Taxa de juros real (% a.a.) Taxa de juros cobrada pelos bancos ajustada pelo deflator do PIB. 

GDPCapita Característica do mercado destino PIB per capita (USD) PIB anual per capita, em USD ajustados 

MktCap Característica do mercado financeiro 
de destino 

Capitalização de mercado de 
companhias listadas (% PIB) 

Valor de mercado (preço das ações vezes número de ações) de companhias 
estabelecidas no país e listadas nas bolsas de valores locais. Não inclui companhias 

de investimentos, fundos de investimentos e outros veículos de investimento 
coletivos. 

CapitalRatio Característica do mercado financeiro 
de destino 

Índice de capital dos bancos 
em relação ao total de ativos 

(%) 

Total de capital  (incluindo níveis 1, 2 e 3, de acordo com as definições do Acordo 
de Basiléia) e reservas dividido pelo total de ativos financeiros e não financeiros. 

CreditInfo Risco Índice de informação sobre o 
crédito  

Mede as regras que afetam o escopo, acessibilidade e qualidade de informações de 
crédito disponíveis através de registros de crédito públicas ou privadas para 

facilitar as decisões de concessão de empréstimos. O índice varia de 0 a 6, com 
valores mais altos indicando a disponibilidade de mais informações de crédito. 

FXVol Risco Volatilidade da taxa de câmbio Volatilidade anual de longo prazo (10 anos) da taxa de câmbio da moeda local em
relação ao Dólar Norte Americano (USD). 

Fonte: World Bank (2014) 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos no estudo realizado. Os cálculos 

estatísticos foram realizados utilizando o pacote estatístico R. Este pacote consiste na 

implementação em código aberto de uma versão da linguagem S, desenvolvida inicialmente 

nos laboratórios Bell por John Chamber e outros profissionais. Para a implementação de 

funções especiais em tal linguagem são desenvolvidos pacotes específicos. Durante o presente 

trabalho as análises de dados em painel utilizaram as funções contidas no pacote plm, descrito 

em Croissant e Millo (2008). 

O estudo realizado procurou testar a relação entre a variável resposta “Percentual de 

ativos de bancos estrangeiros no país”, com a variáveis explicativas selecionadas de acordo 

com os critérios descritos na seção anterior e apresentadas na Tabela 8.  

No total, o estudo considerou um banco de dados de 126 países, em um período de 8 

anos, com 3 observações no período, nos anos de 1999, 2003 e 2007. 

Tabela 8 - Lista de variáveis utilizadas no estudo 

A variável dependente forsh_asset apresenta 272 observações incompletas (de um 

total de 387), o que corresponde a 70% das observações. É interessante notar que o banco de 

dados de Barth, Caprio e Levine (2013) também inclui dados sobre a quantidade ativos de 

bancos estrangeiros em cada país. Um estudo de correlação entre os dados existentes em 

ambos os bancos de dados mostra que a correlação entre as duas variáveis que contém 

Tipo de variável Código da variável Variável Origem 
Dependente forsh_asset Percentual de ativos de bancos estrangeiros no país B 

Independente act_restrict Restrição de atividades A 
Independente Limit_foreign_bank Limitação para bancos estrangeiros A 
Independente cap_reg Capital regulatório A 
Independente Sup_Power Poder de supervisão/ regulação A 
Independente PrivateMonitoring Monitoramento privado A 
Independente RealIR Taxa de juros real C 
Independente GDPCapita PIB per capita C 
Independente MktCap Capitalização de mercado C 
Independente CapitalRatio Índice de capital C 
Independente CreditInfo Informações de crédito C 
Independente FXVol Volatilidade da taxa de câmbio C 

Legenda (origem): A -  Barth, Caprio e Levine (2013); B - Van Horen e Claessens (2013); C – World Bank (2014) 



63 

informações sobre o total de ativos estrangeiros, para os dados existentes em ambos os bancos 

de dados, é de 87,7% (R2=76,8%), conforme pode ser observado visualmente na Figura 3. 

Com o objetivo de aumentar a informação da variável dependente foi criada uma 

variável adicional com os dados de forsh_asset completada com os valores de ForeignBanks, 

se existentes. 

Figura 3 - Relação entre as variáveis forsh_asset e ForeignBanks 

4.1 Procedimentos e resultados da estimação de modelos 

Um dos principais problemas enfrentados na análise de bancos de dados com 

pesquisas complexas são os dados faltantes, particularmente porque as causas podem ser 

multifatoriais (Henry et al., 2013). No caso dos bancos de dados utilizados na pesquisa 

corrente os dados faltantes também se mostraram um problema. Para realizar a estimação dos 

modelos de dados em painel com dados faltantes, uma das técnicas mais simples (e mais 

usadas) é considerar apenas casos completos (ou seja, indivíduos e observações que não 

possuem nenhuma variável faltante). A principal condição para que os resultados desta 
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metodologia não sejam enviesados é que os dados sejam Faltantes Completamente ao Acaso 

(MCAR) e um dos principais problemas é que uma quantidade razoavelmente pequena de 

dados faltantes pode levar a uma grande redução nos casos disponíveis (Pigott, 2001).  

Algumas técnicas de completamento de dados faltantes podem ser utilizadas, entre 

elas a substituição pela média dos dados presentes, o completamento por julgamento (de 

acordo com o “melhor valor” escolhido pelo pesquisador), completamento por regressão e os 

métodos baseados em modelos, como Máxima Verossimilhança e Entradas Múltiplas (Pigott, 

2001). 

No estudo corrente foi testado um modelo de completamento por Entradas Múltiplas, 

implementado no pacote Amelia II, conforme descrito em Honaker, King e Blackwell (2011). 

Todavia, por meio de uma análise visual dos resultados gerados, verificou-se que os valores 

de completamento muitas vezes não faziam sentido econômico (como valores negativos para 

variáveis que deveriam ser estritamente positivas). Uma possível causa para este resultado é 

que o conjunto de dados completados não atende às hipóteses necessárias para a validade do 

modelo, particularmente que sua distribuição seja uma normal multivariada. Desta forma, 

mesmo com a possibilidade de enviesamento dos resultados, foram utilizados apenas os casos 

completos, pois se deseja testar a significância das variáveis para o fenômeno e não 

necessariamente se chegar a um modelo com grande força preditiva. 

 Um modelo utilizando todas as variáveis escolhidas, de acordo com a Tabela 8, pode 

ser representado pela seguinte equação: 

forsh_asset _C = β0 + β1 ⋅act _ restrict + β2 ⋅Limit _ foreign_bank +
β3 ⋅cap_ reg + β4 ⋅Sup_Power + β5 ⋅PrivateMonitoring + β6 ⋅RealIR +
β7 ⋅GDPCapita + β8 ⋅MktCap + β9 ⋅CapitalRatio+ β10 ⋅CreditInfo+
β11 ⋅FXVol

(23) 

Um grande problema para se estimar este modelo com todas as variáveis é que 

existem apenas 50 casos completos, todos do ano de 2007. Uma análise dos dados disponíveis 

mostra que a variável limitante para os anos de 1999 e 2003 é CreditInfo, que possui dados 

apenas para o ano de 2007. Caso esta variável seja retirada do modelo, o número de 

observações completas sobe para 102 e o intervalo se estende para o ano de 2003. Uma nova 



65 

análise do banco de dados mostra que a variável limitante para o ano de 1999 é CapitalRatio, 

que eliminada eleva o número de observações completas para 171, contemplando os anos de 

1999, 2003 e 2007.  

Com o objetivo de não eliminar variáveis excessivas e que podem ser relevantes para 

o modelo, além de não diminuir demasiadamente o número de observações disponíveis

decidiu-se limitar o estudo aos anos de 2003 e 2007. Além dos fatores técnicos considerados, 

levou-se em conta que o ambiente regulatório global teve uma grande mudança entre 1997 e 

1999, com a edição do documento Core Principles for Effective Banking Supervision - Basel 

Core Principles  (Basel Committee on Banking Supervision, 1997) e  uma proposta para a 

revisão do texto do Acordo de 1988, contido no documento International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards (Basel Committee on Banking Supervision, 

1988). Estes documentos estabeleceram um novo padrão para os diversos reguladores globais, 

o que levou a uma uniformização dos parâmetros regulados em diversos países, permitindo

uma maior comparabilidade entre mercados. 

Utilizando-se um algoritmo de eliminação de variáveis por meio da sua significância 

para o modelo medida pelo teste t da regressão (considerando variáveis dos anos 2003 e 2007, 

porém sem fazer distinção temporal, ou seja, o modelo de pooling para dados em painel) 

chegou-se ao seguinte modelo: 

forsh_asset _C = β0 + β1 ⋅act _ restrict + β2 ⋅cap_ reg +
β3 ⋅Sup_Power + β4 ⋅PrivateMonitoring + β5 ⋅CapitalRatio

(24) 

O resultado da regressão múltipla foi o seguinte: 

Tabela 9 - Resultado da estimação para o modelo de pooling 
Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercepto) 78.1331 21.8254 3.580 0.000475 *** 
act_restrict -2.6482 1.2778 -2.072 0.040086 * 
cap_reg -4.4422 1.3999 -3.173 0.001859 ** 
Sup_Power 2.2190 0.9795 2.266 0.025037 * 
PrivateMonitoring -4.5968 1.7441 -2.636 0.009361 ** 
CapitalRatio 1.7427 0.6815 2.557 0.011635 * 

Códigos de significância: ‘***’ = ‘<0.1%’ / ‘**’ = ‘<1%’ / ‘*’ = ‘<5%’ /  ‘+’ = ‘<10%’ / ‘ ’ = ‘>10%’

Erro padronizado residual: 28.44 com 138 graus de liberdade 
R2 múltiplo:  0.1733, R2 ajustado:  0.1434  
Estatística F: 5.787 com 5 e 138 GL,  p-valor: 6.988e-05 
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Das cinco variáveis significativas, três possuem coeficientes negativos – cap_reg, 

act_restrict e PrivateMonitoring – ou seja, o seu aumento diminui o valor da variável resposta 

e outras duas – Sup_Power e CapitalRatio – coeficientes positivos, que levam ao efeito 

inverso. 

Após o modelo de pooling, foram calculados os estimadores para os modelos de 

efeitos fixos e para o modelo de efeitos aleatórios, apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados das estimações para os modelos de efeitos fixos e aleatórios 
Modelo 

Pooling Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 
Variável MQO Between 1as diferenças Within 

act_restrict (β1) -2.6482* -2.9113+ -0.3332 0.2590 -1.1701 
cap_reg (β2) -4.4422** -6.1684** -0.0214 -0.3464 -2.3580* 
Sup_Power (β3) 2.2190* 2.4405+ 1.5027 1.6214 2.1126* 
PrivateMonitoring (β4) -4.5968** -5.3820* 0.4357 0.1692 -2.3680 
CapitalRatio (β5) 1.7427* 1.8374* -0.1325 0.0840 1.2680 
     

R2 0.1733 0.2287 0.0511 0.0593 0.1280 
Teste F (p-valor) 0.00007 0.00054 0.75416 0.67775 0.00185 

Códigos de significância: ‘***’ = ‘<0.1%’ / ‘**’ = ‘<1%’ / ‘*’ = ‘<5%’ /  ‘+’ = ‘<10%’ / ‘ ’ = ‘>10%’ 

A decisão sobre qual o tipo de modelo mais apropriado para o fenômeno depende da 

existência de efeitos individuais ou temporais. Para verificar a existência de tais efeitos, é 

utilizado o teste de multiplicadores de Lagrange desenvolvido por Honda (1985). 

No presente caso, o resultado é a existência de significantes efeitos individuais, porém 

não temporais. Assim, se existem apenas efeitos individuais, a variabilidade ocorre apenas 

entre indivíduos e não na série referente a cada indivíduo (ou seja, ao longo do tempo). 

Se existem efeitos individuais, deve-se testar também se os efeitos são fixos ou 

aleatórios. O teste de Hausman (1978) compara o modelo de efeitos fixos com o de modelos 

aleatórios e indicar qual o tipo de efeito deve ser considerado. O resultado final dos testes, 

apresentado na Tabela 11  é que o modelo de efeitos fixos é mais adequado. 
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Tabela 11 - Resultado dos testes sobre os modelos considerados 
Tipo de efeito 

Efeitos individuais Efeitos temporais Efeitos aleatórios 
Honda Honda Hausman 

p-valor 0 0.49 0.045 
Hipótese alternativa (H1) Efeitos significantes Efeitos significantes Modelo de efeitos 

fixos é inconsistente 
Resultado Aceita H1 Nega H1 Nega H1 

Não foi determinado o efeito individual de cada país no modelo, principalmente pelo 

interesse da pesquisa estar focado na existência de efeito das variáveis independentes sobre a 

variável resposta. 

Todavia, o modelo de efeitos individuais pode ser representado por: 

 

forsh _ asset _ C
A
= β

0 ,A
+ β

1
⋅ act _ restrict + β

2
⋅ cap _ reg + β

3
⋅ Sup _ Power + β

4
⋅ PrivateMonitoring + β

5
⋅ CapitalRatio

forsh _ asset _ C
B
= β

0 ,B
+ β

1
⋅ act _ restrict + β

2
⋅ cap _ reg + β

3
⋅ Sup _ Power + β

4
⋅ PrivateMonitoring + β

5
⋅ CapitalRatio

forsh _ asset _ C
C
= β

0 ,C
+ β

1
⋅ act _ restrict + β

2
⋅ cap _ reg + β

3
⋅ Sup _ Power + β

4
⋅ PrivateMonitoring + β

5
⋅ CapitalRatio

!

 (25) 

onde os parâmetros β0,A, β0,B, β0,C... são os fatores individuais para os diversos países A,B,C,... 

De uma forma gráfica, o modelo pode ser representado pela Figura 4. 

Por meio da aplicação do mesmo algoritmo para a eliminação das variáveis não-

significativas, porém desta vez utilizando inicialmente o estimador between para um modelo 

de efeitos fixos e não mais o estimador para o modelo de pooling, chega-se ao mesmo 

conjunto de variáveis, indicando que a escolha das variáveis não foi direcionada apenas pelo 

estimador utilizado. 
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Figura 4 – Representação gráfica do modelo linear 
 

 

4.2 Análise dos resultados finais 

Utilizando-se 378 observações de 126 países, porém com dados faltantes para diversas 

variáveis, chegou-se a um modelo de efeitos fixos individuais que mostra a existência de 

significância das variáveis de regulação sobre o grau de internacionalização do mercado 

bancário de países hospedeiros, o objetivo de nosso estudo. No modelo são utilizados apenas 

dados dos anos de 2003 e 2007 devido à restrição de uma das variáveis que não possui 

informações para o ano de 1999 e considerando que houve uma mudança do ambiente 

regulatório global no período próximo ao ano de 1999.  

act_restrict PrivateMonitoring forsh_asset_C 
- 2.9113 

- 6.1684 

+2.4405 

Sup_Power CapitalRatio 

cap_reg 

+1.8374 

-5.3820 

Legendas:  

<10%  <5%  <1%  

Significância das variáveis  Influência das variáveis  

  Positiva Negativa 

b 
β 
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As variáveis significantes para modelo utilizado na análise são: 

1. act_restrict: o grau de restrição de atividades dos bancos em um país;

2. cap_reg: o índice de capital regulatório exigido para os bancos;

3. PrivateMonitoring: o grau de monitoramento por entidades privadas;

4. SupPower: poder do supervisor sobre as empresas do setor bancário;

5. CapitalRatio: o índice de capital médio dos bancos nos países hospedeiros.

A variável act_restrict indica o grau de restrição das atividades bancárias em outros 

tipos de negócios além da intermediação financeira, mais especificamente nos negócios de 

emissão e  corretagem de valores mobiliários e fundos de investimentos, no negócio de 

seguros e em negócios imobiliários. O modelo indica que esta variável possui uma relação 

negativa com o grau de internacionalização do mercado financeiro do país, ou seja, quanto 

maiores as restrições às atividades dos bancos em outros setores, menor o grau de 

internacionalização. Claessens e Van Horen (2008) identificaram o mesmo efeito, que as 

restrições de atividades são fatores que impactam de forma negativa na decisão de entrada de 

bancos em um determinado país. Focarelli e Pozzolo (2005) chegam a uma conclusão 

semelhante, porém dividindo o tipo de presença entre subsidiárias e sucursais (branches). 

Neste caso, uma menor restrição de atividades está associada a um maior número de bancos 

internacionais na forma de subsidiárias, porém não tem relação com a presença de sucursais. 

O índice de capital regulatório (reg_cap) indica a severidade da regulação de capital 

no país, incluindo as exigências regulatórias de capital e qual o tipo de capital que pode ser 

utilizado para cumprir estas exigências. O modelo mostra que existe uma relação negativa 

com o grau de internacionalização: quanto maior o rigor na regulação de capital menor a 

internacionalização do sistema bancário. Miller e Parkhe (1998) mostraram que bancos norte 

americanos preferem expandir para países com requerimentos de capital menos rigorosos e 

onde os impostos são menores. 

A variável Sup_Power, o poder da autoridade de regulação ou supervisão, representa o 

grau em que o supervisor pode tomar certos tipos de medidas, desde se reunir com os 

auditores externos para discutir assuntos específicos até forçar o banco a mudar a estrutura 

interna. O modelo indica que quanto maior este poder, maior a internacionalização do 
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mercado bancário. Focarelli e Pozzolo (2005) chegaram a um resultado semelhante, mas 

utilizando o conceito de rule of law. Neste caso, uma forte tradição de “lei e ordem” aumenta 

a possibilidade da presença de subsidiárias de bancos estrangeiros, porém diminui a 

probabilidade da presença de sucursais (branches). A explicação dos autores é que geralmente 

as subsidiárias dos bancos possuem um maior envolvimento com atividades reguladas por leis 

locais, porém a presença de sucursais em tais países não aumentaria o valor dos serviços 

prestados a seus clientes. A criação de uma sucursal em um país representa um investimento 

de capital por parte do banco muito inferior à criação de uma subsidiária, o que está em linha 

com nossos resultados, já que a variável resposta de nosso problema é o total de ativos 

estrangeiros (o que representa investimento) e não o número de instituições. Os resultado 

também podem ser explicado com o argumento de Howcroft, Ul-Haq e Hammerton (2010) 

que apesar da regulação poder levar a uma situação de conflito, pode criar uma forte base no 

mercado de origem e desenvolver vantagens competitivas específicas nas empresas 

submetidas a esta regulação. 

Em um mercado regulatório mundial Jayasuriya (1998) fala sobre a transformação do 

conceito de soberania nacional, principalmente com a criação de grandes blocos econômicos 

como a União Europeia, o NAFTA (North American Free Trade Agreement) e mesmo o 

continente Africano. Um dos grandes incentivos para esta mudança, particularmente no 

mercado financeiro, foi a crise da Ásia de 1997, que trouxe a preocupação sobre as diferenças 

regulatórias entre as diversas geografias. Krisch e Kingsbury (2006) estende a discussão e já 

faz referência a uma Lei Administrativa Global, onde instituições globais passam a assumir 

um papel de regulação administrativa de certas atividades, quebrando a dicotomia entre o 

doméstico e o internacional. Em um cenário como esses, instituições que possuam uma 

atuação global teriam vantagens sobre as que possuem atuação apenas local. 

Em relação à variável PrivateMonitoring, que significa o grau de monitoramento 

privado, é interessante notar que a assimetria de informações para os interessados 

(stakeholders) é maior na indústria bancária (Furfine, 2001). A qualidade de empréstimos 

pode ser “escondida” por longos períodos, os bancos podem alterar a composição de sua 

carteira muito rapidamente e os problemas podem ser ocultados prolongando as dívidas de 

clientes que não têm capacidade de pagar as anteriores (Levine, 2003). Assim, não é surpresa 
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quando Morgan (2002) aponta que os analistas discordam muito mais em relação à 

classificação de risco de bancos dos que de empresas de outras indústrias. 

Em relação ao Índice de Capital Médio do setor bancário do país destino 

(CapitalRatio), apesar de não terem sido encontradas referências diretas à mesma, Uiboupin e 

Sörg (2006) mostram que os bancos, em seu processo de internacionalização, buscam países 

com maior estabilidade política e macroeconômica. Por sua vez, países que possuem bancos 

com maiores índices de capital estão menos sujeitos a crises, pois o risco de contaminação do 

mercado é menor (Oecd, 2012). Desta forma, o índice de capital tem o papel de indicador de 

países mais estáveis. Esta evidência está em linha com o nosso modelo, que indica um relação 

positiva do Índice de Capital Médio com o grau de internacionalização do mercado bancário 

do país. 

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi analisar a influência do ambiente regulatório dos países 

no grau de internacionalização do seu mercado bancário, além de incluir outras características 

econômico financeiras do mercado hospedeiro, como o Índice de Capitalização dos bancos. 

As análises foram realizadas sobre um conjunto de 126 países de uma amostra de 

países respondentes da pesquisa de regulação bancária global realizada pelo Banco Mundial a 

cada quatro anos. Cabe ressaltar que devido a limitações nos bancos de dados disponíveis, o 

número de informações incompletas é bastante grande. 

A conclusão que o estudo chega é que o grau de internacionalização tem relação com 

diversas variáveis regulatórias: o grau de restrição de atividades bancárias, o índice de capital 

regulatório exigido para os bancos, o grau de monitoramento por entidades privadas e o poder 

do supervisor sobre as empresas do setor bancário. Duas das variáveis que representam 

requerimentos regulatórios, o grau de restrição de atividades e o capital regulatório exigido 

apresentam relação negativa com o grau de internacionalização do mercado. Isso indica que 

os banco buscam mercados onde eles tenham mais liberdade de fazer negócios e tenham 

menor custo com o capital que é obrigatoriamente alocado para fazer frente aos riscos aos 

quais estão expostos.  
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Já as outras duas variáveis estão ligadas com supervisão e monitoramento, a primeira 

com o monitoramento por parte de entidades privadas e a segunda por parte do regulador do 

mercado bancário. Neste caso, enquanto a primeira tem relação negativa, a segunda tem 

relação positiva, ou seja, procuram mercados onde investidores, depositantes e clientes 

tenham menos informação sobre suas atividades mas o mercado tenha um regulador com 

maior poder, pois a estrutura existente no país de origem, que geralmente é mais desenvolvido 

e tem um mercado bancário mais desenvolvido, dá ao banco uma vantagem competitiva. 

Como já citado no início desta seção, o número de dados faltantes nos bancos de 

dados utilizados é bastante grande, podendo diminuir a força das estimações dos modelos. 

Além disso, os dados utilizados mostram apenas o percentual de capital estrangeiro no 

mercado bancário dos países, sem apresentar dados de concentração do mercado. Podem 

haver casos onde existem diversas sucursais com pouco capital no país e poucas subsidiárias, 

o que indicaria que a internacionalização do mercado estaria concentrada em poucas (ou uma)

instituição. 

Uma extensão deste estudo pode identificar a nacionalidade dos bancos presentes em 

cada país, a concentração dos bancos internacionais, além de utilizar mais dados sobre 

regulação e outras variáveis de controle com características que relacionassem o grau de 

relacionamento entre os países de origem e destino dos bancos estrangeiros no país e também 

dados mais completos sobre a regulação de cada país. Além disso, outras formas de 

agrupamento dos países podem ser utilizadas, por exemplo o grau de desenvolvimento e a 

localização geográfica. 
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