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Resumo 

 

No campo de finanças, uma área que desperta especial interesse é a de finanças corporativas, 

ou seja, a aplicação de finanças na questão das decisões empresariais, principalmente de 

captação de recursos. E um ponto emblemático do desenvolvimento de finanças corporativas 

foi o desenvolvido por Modigliani e Miller (1958), onde pela primeira vez aparece um texto 

acadêmico com rigor científico elucidando a escolha das alternativas de captação de recursos 

por parte das empresas. Esse campo de pesquisa é denominado de teoria de estrutura de capital. 

A estrutura de capital corresponde à forma como a empresa se financia no mercado, em termos 

de capital próprio e capital de terceiros. A utilização de empresas de capital aberto para a 

compreensão da estrutura de capital foi feita de maneira ostensiva na literatura mundial e 

brasileira, com a utilização de diversas técnicas econométricas modernas e portanto de maior 

robustez com diversos estudos no Brasil a respeito (FORTE, 2007). Por outro lado, estudos com 

empresas de capital fechado, ou seja, que não circulam na Bolsa de Valores, apresentam grau 

de dificuldade elevado na obtenção de dados, dificultando os avanços na compreensão do 

relacionamento das variáveis financeiras de financiamento das mesmas. A dificuldade empírica 

não tira a importância de se estudar esta área, muito pelo contrário. O desenvolvimento de 

conceitos de empreendedorismo aliado à maior educação dos empreendedores e um ambiente 

mais estável, gerou a oportunidade de alterar um problema crônico brasileiro de mortalidade de 

empresas e de inversão do número de negócios por oportunidade em relação aos negócios por 

necessidade (SEBRAE, 2008). O propósito dessa pesquisa é aprofundar a pesquisa de Forte, 

Barros e Nakamura (2013) com as empresas de porte médio no período pós plano real, até 2006, 

usando uma base de dados da S&P Capital IQ e comparar os resultados aos das empresas 

listadas. Como contribuição principal, espera-se analisar os fatores de financiamento tanto das 

empresas médias fechadas com as listadas em bolsa, em uma análise temporal e seu 

relacionamento com as variáveis macroeconômicas de base, como monetárias e cambiais. A 

metodologia a ser aplicada será de base econométrica, com dados analisados em Painel, 

permitindo a obtenção de resultados com elevada robustez e credibilidade.  

 

Palavras chave: Estrutura de Capital, Finanças Corporativas, Finanças Comportamentais, 

Painel.  

 

Abstract 

In the field of finance, a field that arise special interest is corporate finance, or, the aplication 

of finance in managerial decisions, mainly in funding. And an emblematic point was the one 

developed by Modigliani and Miller (1958) in which for the first time in an academic test with 

scientific discipline appears the choice of funding as alternatives of the companies. This 

research field is denominated Capital Structure. The capital structure of a company is the form 

on how the company funds itself in the market, in terms of liabilities and ownership. The use 

of listed companies has been extensively used in studies in the global literature as well as in 

Brazilian ones, with the use of several modern econometric tools and therefore more robust 

with many studies in Brazil (FORTE 2007). On the other hand, studies with unlisted companies, 

not present in the stock exchange, present a high degree of difficulty on obtaining data, 

disrupting the advance on the understanding of the relationship of the funding financial 
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variables. The empirical difficulty does not diminish the importance of studying this area, on 

the contrary.  

The development of entrepreneurship concepts allied to higher education of entrepreneurs in a 

more stable environment has generated the opportunity of changing a chronicle problem of 

mortality of Brazilian companies and the inversion of the number of business created by 

opportunities and not because of necessity (SEBRAE, 2008). The purpose of this research is to 

go deeper in the research of Forte, Barros and Nakamura, (2013) with Medium companies in 

the period after the Real plan up to 2006 using the S&P Capital IQ database. As a main 

contribution, the funding factors of both the unlisted as well as the listed companies in a 

temporal analysis and its relation with the macroeconomic fundamentals, as monetary and 

foreign exchange policy. The methodology to be used will be an econometric one, with panel 

data obtaining robust results with high credibility. 

Key words: Capital Structure, Corporate Finance, Behavioral Finance, Panel Data,  

 

Introdução 

 

No campo de finanças, uma área que desperta especial interesse é a de finanças corporativas, 

ou seja, a aplicação de finanças na questão das decisões empresariais, principalmente de 

captação de recursos. E um o ponto emblemático do desenvolvimento de finanças corporativas 

foi o desenvolvido por Modigliani e Miller (1958, onde pela primeira vez aparece um texto 

acadêmico com rigor científico elucidando a escolha das alternativas de captação de recursos 

por parte das empresas. Esse campo de pesquisa é denominado de teoria de estrutura de capital. 

A estrutura de capital corresponde à forma como a empresa se financia no mercado, em termos 

de capital próprio e capital de terceiros. A utilização de empresas de capital aberto para a 

compreensão da estrutura de capital foi feita de maneira ostensiva na literatura mundial e 

brasileira, com a utilização de diversas técnicas econométricas modernas e portanto de maior 

robustez com diversos estudos no Brasil a respeito (FORTE, 2007). Por outro lado, estudos com 

empresas de capital fechado, ou seja, que não circulam na Bolsa de Valores, apresentam grau 

de dificuldade elevado na obtenção de dados, dificultando os avanços na compreensão do 

relacionamento das variáveis financeiras de financiamento das mesmas. A dificuldade empírica 

não tira a importância de se estudar esta área, muito pelo contrário. O desenvolvimento de 

conceitos de empreendedorismo aliado à maior educação dos empreendedores e um ambiente 

mais estável, gerou a oportunidade de alterar um problema crônico brasileiro de mortalidade de 

empresas e de inversão do número de negócios por oportunidade em relação aos negócios por 

necessidade (SEBRAE, 2008). O propósito dessa pesquisa é aprofundar a pesquisa de Forte, 

Barros e Nakamura (2013) com as empresas de porte médio no período pós plano real, até 2006, 

envolvendo uma base de dados da Serasa com cerca de 20.000 empresas. Como contribuição 

principal, espera-se analisar os fatores de financiamento tanto das empresas médias fechadas 

com as listadas em bolsa, em uma análise temporal e seu relacionamento com as variáveis 

macroeconômicas de base, como monetárias e cambiais. A metodologia a ser aplicada será de 

base econométrica, com dados analisados em Painel, permitindo a obtenção de resultados com 

elevada robustez e credibilidade.  
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Relevância da pesquisa  
 

Muitas pesquisas vêm sendo realizadas em diversos países, abordando teoria da estrutura de 

capital, principalmente nos Estados Unidos. Tais pesquisas levam em conta as diversas 

correntes que surgiram no campo da teoria de estrutura de capital. Dentre essas correntes 

podemos citar: a teoria do trade off, a teoria do pecking order, a corrente baseada na teoria de 

agência, a corrente baseada em organização industrial, dentre outras. Quando se fala em 

empresas de menor porte ou de capital empreendedor, entretanto, há pouca literatura que auxilie 

a tirar conclusões relevantes e permitir a generalização da teoria de estrutura de capital inclusive 

para pequenas e médias empresas.  No Brasil, embora alguns trabalhos tenham sido publicados 

ao longo do tempo, inequivocamente a questão das decisões de financiamento é alguma coisa 

que merece ser melhor explorada, principalmente levando em conta as peculiaridades de nossa 

economia. É dentro desse contexto que encontram-se motivações para desenvolver um estudo 

amplo e aprofundado sobre os atributos que influenciam as decisões de financiamento das 

empresas paulistas. O levantamento de referencial teórico em uma nova área, a de Finanças 

comportamentais, visa fornecer caminhos explicativos para o comportamento observado. 

Espera-se assim contribuir de certa forma para o crescimento de oportunidades das médias 

empresas ao acesso a capital empreendedor nas diversas fases de crescimento pela qual a 

empresa passa. 

 

Objetivos  
 

Objetivo do projeto 

O objetivo inicial desse projeto era de estudar a estrutura de capital de empresas não listadas no 

país. O foco inicial era a partir dos dados da Serasa-Experian. Devido às dificuldades na 

obtenção de dados o foco foi alterado para empresas não listadas, mas incluindo discussões 

sobre seus determinantes em condições macroeconômicas diversas, empresas que realizaram 

IPO e sua geração de valor e ainda a estrutura de capital bancária e seu retorno e risco.  Enquanto 

a grande maioria dos estudos mundiais, e mais especificamente estudos brasileiros foca apenas 

nas decisões de empresas listadas em bolsa de valores e seus determinantes, o maior contingente 

das empresas fica assim fora dos estudos e das conclusões, e as considerações especificas 

macroeconômicas, sendo essas as lacunas de conhecimento cobertas.  

O projeto considerou a base de dados da Serasa-Experian entre 1995 e 2005 inicialmente, e 

como não foi atualizada, foi usada então a base da Capital IQ, da S&P.     

Foi realizada uma revisão atualizada da bibliografia sobre o assunto, incorporando as recentes 

contribuições no campo econométrico, sendo solicitada literatura atualizada sobre métodos e 

sobre o tema em si.  

O objetivo inicial desse projeto era identificar o processo de decisão financeira de estrutura de 

capital por gestores de empresas listadas ou não.  Em princípio utilizar-se-iam dados da Serasa-

Experian em linha com Forte, Barros e Nakamura (2013) que estudaram o período entre 1995-

2005, de forma a poder comparar as observações e conclusões. Entretanto a empresa não deu 

continuidade à demanda acadêmicas e foram capturadas informações da Capital IQ para essa 

finalidade.  
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Objetivo Geral 

Analisar os determinantes de alavancagem em empresas listadas ou não. 

Objetivos específicos 

1) Analisar os determinantes de estrutura de capital de empresas não listadas. 

2) Levantar as atuais condições de financiamento das empresas e relacioná-las às perspectivas 

macroeconômicas. 

3) Testar a condição macroeconômica na condução da estrutura de capital, não mais como 

variável de controle mas em situações de análise com perspectivas macroeconômicas de alta ou 

baixa.  

4) Identificar o comportamento indicadores financeiros na alteração de estrutura de capital via 

abertura na bolsa de Valores, via IPO.  

5) Pesquisar o efeito de alteração da estrutura de capital no setor bancário brasileiro.  

 

Estrutura do Projeto  

 

O Relatório final está estruturado com as diferentes contribuições que atenderam os objetivos 

específicos, assim estruturados: 

Introdução (Relevância, Objetivo Geral e Objetivos Específicos, Estrutura). 

Capítulo I – Análise de determinantes de estrutura de capital de empresas não listadas. 

Capítulo II – Alavancagem Financeira e Confiança Empresarial 

Capítulo III – Condição macroeconômica e estrutura de capital no Brasil 

Capítulo IV – Comportamento de indicadores financeiros na alteração de estrutura de capital 

via abertura na Bolsa de Valores (IPO). 

Capítulo V – O Impacto do Capital dos Bancos na Rentabilidade e Risco no Sistema Financeiro 

Brasileiro.  

Capítulo VI - Conclusão 
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I - Análise de determinantes de estrutura de capital de empresas não 

listadas*.  
*VILLELA, Lucas; MAUAD, Rogerio, P., JUCA, Michele; FORTE, Denis. Empresas Brasileiras de 
Pequeno Porte: Uma análise dos fatores determinantes de sua estrutura de capital. Artigo 
submetido ao Semead, Set. 2016. 
 

Resumo 

A estrutura de capital de uma empresa e os fatores determinantes do endividamento constituem 

questões centrais de finanças e tem atraído a atenção acadêmica há décadas. Este artigo se 

propõe a analisar os fatores determinantes de estrutura de capital para empresas brasileiras não-

financeiras de pequeno porte e capital fechado perante os conceitos da pecking order theory 

(POT) e trade off theory (TOT) e da teoria dos custos de falência (CF). Com dados de 89 

empresas, foram utilizadas no estudo as variáveis rentabilidade, tamanho da empresa, índice de 

cobertura de juros, custos financeiros, crescimento e risco operacional como determinantes do 

endividamento total das empresas e do endividamento de longo prazo, gerando cinco hipóteses 

testadas de acordo com as teorias clássicas de estrutura de capital. Para o endividamento total 

as variáveis rentabilidade e cobertura de juros se mostram significantes, enquanto que para o 

endividamento de longo prazo a rentabilidade, cobertura de juros e risco operacional se 

mostram significantes. 

Palavras-chave: Endividamento, Estrutura de Capital, Pecking Order, Trade-Off  

Abstract 

A company’s capital structure and its determinants are central questions in finance, having 

attracted the attention of academia for decades. This article proposes to analyze the 

determinants of capital structure of non-financial small sized private Brazilian companies 

through pecking order theory (POT),trade off theory (TOT) and bankruptcy costs (CF). The 

data of 89 companies are used to evaluate profitability, company size, interest coverage, 

financial costs, growth and operational risk as determinants to total leverage and long term 

leverage. For total leverage the variables profitability and interest coverage show significance, 

for long term leverage profitability, interest coverage and operational risk show significance. 

Keywords: Leverage, Capital Structure, Pecking Order, Trade-Off 

 A estrutura de capital de uma empresa e os fatores determinantes do endividamento são 

questões centrais de finanças e têm atraído a atenção acadêmica há décadas. Os artigos seminais 

de Modigliani e Miller (1958, 1961, 1963) – doravante MM, lançam as bases para este estudo. 

Segundo os autores, o valor da empresa não se altera devido às mudanças na estrutura de capital. 

O Teorema de MM é baseado em duas proposições principais. Para a proposição I, sob certas 

condições como a ausência de impostos, custos de transação, custos de falência, mercados 

eficientes e mesma taxa de empréstimos vigente para indivíduos e empresas, não há uma 

proporção ideal entre capital próprio e dívida, maximizadora de valor da empresa. Em tese, uma 

empresa pode ser constituída apenas com capital de terceiros e ainda assim, gerar riqueza. Para 
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MM, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa sem dívidas, ou seja, a escolha 

da estrutura de capital é irrelevante.  

De acordo com a proposição II, a alavancagem da empresa não afeta o seu custo total de capital. 

Incorporando as dívidas à composição do capital da empresa e mantendo os pressupostos 

originais de ausência de custos de transação e mesma taxa para empréstimos entre indivíduos e 

empresas, os retornos exigidos pelo acionista para manter as ações (custo do capital próprio) 

aumentam conforme o grau de endividamento. O risco está positivamente correlacionado com 

a razão debt/equity. Em seguida, MM (1963) reconhecem os efeitos dos benefícios tributários 

na empresa e retificam a proposição I para incorporá-los ao custo total de capital. Miller (1977) 

mostra que, sob os efeitos do imposto de renda para a pessoa física, os efeitos da proposição I 

de 1958 se mantém.   

Após o pioneirismo do Teorema de MM, colocando o tema em evidência, diversos autores 

dedicam-se a desenvolver teorias as quais expliquem a estrutura de capital das empresas e 

contestam os pressupostos rígidos da teoria de MM, destacando-se entre elas a teoria dos custos 

de agência (agency costs) de Jensen e Meckling (1976), a pecking order theory (POT) de Myers 

(1983), Myers e Majluf (1984), Titman e Wessels (1988) e Harris e Raviv (1990 e 1990a), a 

trade-off theory (TOT), presente nos trabalhos de Harris e Raviv (1991) e Flannery e Rangan 

(2006), dos custos de falência (CF), desenvolvida por Ross (1977) e Harris e Raviv (1990a) e 

do market timing, presente no trabalho de Baker e Wurgler (2002). Referidas teorias 

pressupõem assimetria de informações, descaracterizam a existência de um mercado eficiente 

e contribuem para a flexibilização dos pressupostos originais do teorema de MM. Tais estudos 

apontam a existência de uma estrutura ótima de capital destinada a maximizar o valor da 

empresa e possibilitam a identificação de seus fatores determinantes. 

A relevância do tema, tanto na área acadêmica quanto profissional, mantém-se há mais de 

cinquenta anos. Pesquisa realizada na base de periódicos e conferências Web of Science indicam 

a publicação de cerca de 18.000 artigos científicos, em todas as línguas, apenas nos últimos dez 

anos. Os estudos empíricos mais atuais dedicam-se a estudar as empresas segmentadas por setor 

da economia ou por países.  

Neste sentido, o presente artigo se propõe a analisar quais são os principais determinantes nas 

decisões de estrutura de capital entre pequenas empresas não-financeiras de capital fechado no 

Brasil, definidas pelo BNDES com receita bruta anual de até R$ 16 milhões (BRASIL, 2010). 

A contribuição deste trabalho reside no seu pioneirismo em estudar os fatores determinantes da 

estrutura em empresas fechadas de pequeno porte no Brasil, com dados recentes e comparar os 

resultados às principais teorias que debatem o tema e a estudos empíricos recentes realizados 

em variados países. 

Segundo dados apresentados pelo Sebrae (2014), no Brasil, as empresas de pequeno porte 

representam 98% das empresas de serviço e 99% das empresas de comércio, 44% dos empregos 

formais no setor de serviço e 70% dos empregos gerados no comércio, 50% das remunerações 

do setor formal do comercio e geraram, em 2011, 27% do valor adicionado ao Produto Interno 

Bruto. Desta forma, destaca-se a relevância deste segmento de empresas para o mercado e o 

crescente interesse em estudar os fatores determinantes de seu endividamento. Para tanto, são 
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analisadas 89 empresas durante os anos de 2010 a 2014, cujos dados são fornecidos pela base 

Capital IQ.  

Como resultado, verifica-se que as variáveis rentabilidade e cobertura de juros são 

estatisticamente significantes quando cruzadas com o endividamento total das empresas. Já para 

o modelo de endividamento de longo prazo, a rentabilidade, cobertura de juros e risco 

operacional se mostram estatisticamente significantes. Estes resultados corroboram os estudos 

empíricos de Benito (2003), Nakamura et al (2007), Bassey et al (2012), Cortez et al (2012), 

Forte et al (2013), Alzomaia (2014), Houssain et al (2015) e Zerriaa et al (2015). 

O artigo está dividido da seguinte forma: no próximo tópico, é apresentada uma revisão literária 

teórica e empírica sobre os estudos pesquisados e os fatores determinantes da estrutura de 

capital e suas correlações com o nível de alavancagem da empresa; no tópico 3, a população, 

amostra, metodologia de pesquisa, coleta de dados e desenvolvimento do modelo; no tópico 4, 

os resultados obtidos e no tópico 5, as conclusões finais.  

1. Revisão da Literatura 

1.1. Teoria da pecking order (POT) 

O artigo seminal de Jensen e Meckling (1976) trata da teoria dos custos de agência (agency 

costs) e explica como os conflitos entre administradores e proprietários, em um ambiente de 

assimetria de informações podem afetar as decisões de estrutura de capital da empresa e, 

consequentemente, a geração de valor. Myers (1983) e Myers e Majluf (1984), ao elaborarem 

a POT, ensinam que a empresa prefere se financiar primeiro com fontes internas. Segundo a 

POT, a escolha do financiamento da empresa obedece à uma hierarquia e é influenciada pela 

assimetria de informações, pois os investidores são menos informados se comparados aos 

administradores (Harris e Raviv,1991). Os gestores, munidos de informações não disponíveis 

ao resto do mercado, irão preferir as formas internas de financiamento, representadas, por 

exemplo, pelos fluxos de caixa operacionais. Esgotadas as fontes internas de recursos, a 

empresa recorre às dívidas e, como última opção, emite ações ao mercado (MYERS, 1983; 

MYERS, MAJLUF, 1984).  

De acordo com a POT, quanto maior a lucratividade, mais a empresa opta por utilizar fontes 

internas de financiamento, diminuindo sua alavancagem. Logo, espera-se uma relação negativa 

entre lucratividade da empresa e o uso de dívida. Neste sentido, quanto maior a rentabilidade 

da empresa, menor o seu endividamento, a primeira hipótese a ser testada neste estudo (H1).  

Lorente (2001), analisando os fatores determinantes da estrutura de capital entre empresas não-

financeiras espanholas, conclui que a variável lucratividade está negativamente relacionada 

com o nível de alavancagem total. Benito (2003) testa a variável lucratividade entre empresas 

espanholas e britânicas e também encontra uma relação negativa entre lucratividade da empresa 

e o uso de dívida (H1), resultados condizentes com a POT.  

Cortez e Susanto (2012), pesquisando os determinantes de estrutura de capital entre empresas 

manufatureiras japonesas, encontram também uma relação negativa entre o nível de 
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alavancagem e a lucratividade da empresa (H1). Os resultados de Lim (2012) apontam em 

direção semelhante, em consonância com a POT.  

A relação negativa entre lucratividade e alavancagem verifica-se também no artigo de Mostarac 

e Petrovic (2013), testando os fatores determinantes da estrutura de capital na Croácia. 

Destacam também que as empresas croatas preferem utilizar lucros retidos a optar pelo aumento 

da alavancagem. Alzomaia (2014) encontra resultados semelhantes de relação negativa entre 

alavancagem total e lucratividade da empresa, ao estudar a estrutura de capital de 93 empresas 

sauditas.  Os artigos de Bassey, Arene e Akpaeti (2014), analisando as empresas agrícolas da 

Nigéria, Chada e Sarma (2015), estudando as empresas da Índia e Zerriaa e Noubbigh (2015) 

testando a estrutura de capital nas empresas tunisianas corroboram a POT e também revelam 

uma relação negativa entre lucratividade e alavancagem da empresa nestes três países.  

No Brasil, o estudo de Nakamura et al (2007) também encontra relação inversa entre 

lucratividade e alavancagem (H1). Forte, Barros e Nakamura (2013), por sua vez, encontram a 

mesma relação negativa, e esta revela-se mais significativa na alavancagem de curto prazo. 

1.2. Teoria do trade-off (TOT) 

A teoria do trade off (TOT), presente nos trabalhos de Harris e Raviv (1990 e 1991a) e Flannery 

e Rangan (2006), propõe a existência de uma estrutura de capital ótima apta a melhor equilibrar 

custos e benefícios decorrentes do uso de capital de terceiros pela empresa. A escolha é feita 

uma única vez e permanece constante para a empresa (trade-off estático) ou pode ser alterada 

ao longo do tempo, caso as condições de mercado se modifiquem (trade-off dinâmico).  Bassey 

et al (2014) argumentam que, consoante a TOT, as empresas com alta lucratividade procuram 

manter altos níveis de dívida corporativa, no intuito de usufruírem benefícios tributários.  

Ross (1977) afirma que a alavancagem está positivamente relacionada ao tamanho da empresa. 

Empresas maiores apresentam, em tese, melhores garantias e menores riscos, gerando custos 

de falência inferiores e podem captar mais capital de terceiros, usufruindo do benefício 

tributário. De acordo com Harris e Raviv (1991a) o nível da dívida possui relação positiva com 

o valor da firma. Neste sentido, a hipótese 2 deste artigo (H2) testa a relação positiva entre 

tamanho da empresa e alavancagem, ou seja, quanto maior o tamanho da empresa, maior a sua 

alavancagem.  

A hipótese 3 (H3), por sua vez, examina a relação positiva entre as oportunidades de 

crescimento e a alavancagem da empresa. Empresas com opções de crescimento irão preferir 

se financiar por meio de emissão de dívida, pois os fluxos de caixa futuros cobrirão o pagamento 

dos juros, além de usufruir dos benefícios tributários. Para Ross (1977), empresas com maiores 

oportunidades de crescimento apresentam, devido à assimetria de informações, maior uso do 

capital de terceiros, uma relação positiva entre as duas variáveis. 

Para Lorente (2001), as variáveis tamanho da empresa e oportunidades de crescimento 

mostram-se positivamente relacionadas à alavancagem (H2 e H3), contudo, sem significância, 

ante os dados utilizados e o modelo testado. Benito (2003) encontra relação positiva entre 

oportunidades de crescimento, representada pelo Q de Tobin e nível de alavancagem da 

empresa. 
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Lim (2012) conclui também pela relação positiva entre as variáveis tamanho da firma e 

oportunidades de crescimento e o nível de alavancagem total adotado entre as empresas 

chinesas, contudo ambos resultados sem significância a 1%. Resultados semelhantes 

encontram-se nos estudos de Mostarac e Petrovic (2013) e Alzomaia (2014), o qual encontra 

relação positiva entre tamanho e crescimento e a alavancagem, todavia com significância de 

1% apenas na primeira (H2).  

Os resultados de Zerriaa e Noubbigh (2015) apontam também uma relação positiva entre o 

tamanho da empresa, calculado a partir do logaritmo do total das vendas e a dívida da empresa 

(H2) corroborando a TOT. A variável oportunidades de crescimento (H3), com sinal negativo, 

por sua vez, não é significante entre as empresas tunisianas. Houssain e Houssain (2015), 

encontram resultados que apontam relação negativa entre a variável crescimento e a 

alavancagem total e de longo prazo entre as empresas bengalis, relação oposta à esperada pela 

teoria.  

No Brasil, os artigos de Nakamura et al (2007) e Forte, Barros e Nakamura (2013) também 

apontam na relação positiva entre tamanho da empresa e alavancagem, corroborando a TOT. 

Para Nakamura et al (2007), a variável crescimento apresenta relação positiva com o nível da 

dívida corporativa (H3), quando considerados dados contábeis da dívida, mesmo resultado 

encontrado por Forte, Barros e Nakamura (2013), ao testarem os determinantes da estrutura de 

capital entre pequenas e médias empresas brasileiras de capital fechado, usando os métodos dos 

mínimos quadrados agrupados (POLS) e dos momentos generalizados (GMM). Forte, Barros e 

Nakamura (2013) encontram relação positiva entre tamanho da empresa e nível de dívida, dado 

este significante apenas quando considerado o endividamento total, sugerindo estarem as 

empresas maiores com acesso a melhores condições de crédito de mercado (H2). 

1.3. Teoria dos custos de falência (CF) 

A teoria dos custos de falência (CF), presente nos estudos de Kraus e Litzemberger (1973), 

Ross (1977) e Harris e Raviv (1990a), propõe que as altas alavancagens esperadas em empresas 

maiores podem ser verificadas apenas em empresas com baixa probabilidade de default. Ross 

(1977) e Harris e Raviv (1990a) concluem que altos níveis de dívida corporativa aumentam os 

riscos e as probabilidades de falência da empresa. Desta forma, o nível de alavancagem está 

positivamente relacionado ao aumento na probabilidade de falência e a cobertura de juros da 

empresa está negativamente relacionada aos custos de reestruturação e default (Harris e Raviv, 

1990a). Titman e Wessels (1988) concluem que a alavancagem aumenta com o decréscimo da 

lucratividade, aumentando assim os riscos de falência. 

 Neste sentido, quanto maior for a cobertura de juros da empresa, representada pela razão entre 

o EBIT e o total de juros pagos da dívida, menor também é sua alavancagem (Myers e Majluf, 

1984). Isto posto, a hipótese 4 (H4) testada neste artigo pressupõe a relação negativa entre a 

cobertura de juros da empresa e sua alavancagem. Também, consoante Myers e Majluf, (1984) 

e Titman e Wessels (1988), quanto maior o risco operacional da empresa, menor será o seu 

nível de dívida. A hipótese 5 (H5) verifica a relação negativa entre os riscos operacionais, 

representados pelo desvio-padrão da receita operacional e a alavancagem da empresa. Quanto 
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maior o risco da empresa, maior o custo de falência, sobrepujando os ganhos tributários do uso 

da dívida. 

Foi testada também a hipótese 6 (H6) a qual analisa a relação negativa entre os custos 

financeiros da empresa, calculados pela razão entre os juros pagos e a dívida total, e o nível de 

alavancagem (Ross, 1977, Harris e Raviv, 1990a). Assim, quanto maior forem os juros pagos 

sobre o total da dívida, a empresa irá preferir recorrer a outras formas de financiamento, tanto 

para reduzir seu custo total de capital (TOT) como para elidir os riscos de falência (CF). 

Consoante a TOT e a CF, os gestores com assimetria de informações comparam oportunidades 

de uso de capital próprio e de terceiros, considerando em suas decisões de estrutura de capital, 

o aumento dos riscos de falência e os benefícios tributários da dívida corporativa (Kraus e 

Litzemberger,1973, Ross,1977 e Harris e Raviv,1990a e 1991), 

Lorente (2001) encontra uma relação negativa entre risco operacional e alavancagem, contudo 

os resultados não foram significantes, mesmos resultados encontrados por Cortez e Susanto 

(2012). Lim (2012), utilizando a volatilidade dos lucros, como proxy para o risco da empresa 

também encontra uma relação negativa entre este e o nível da dívida, porém com significância 

de 5%. Mostarac e Petrovic (2013) concluem pela relação negativa entre risco operacional e 

alavancagem (H5) entre as empresas croatas, com significância de 1%, em sintonia com 

Alzomaia (2014) com as empresas sauditas. Houssain e Houssain (2015), testando os fatores 

determinantes de estrutura de capital entre as empresas begalis encontram relação negativa entre 

a alavancagem e a cobertura de juros da empresa (H4) e entre a alavancagem e os custos 

financeiros (H6). 

No Brasil, os estudos de Nakamura et al (2007) e Forte, Barros e Nakamura (2013) encontram 

relação negativa entre risco operacional da empresa e sua alavancagem, com significâncias de 

10% e 5%, respectivamente.  

A síntese dos estudos empíricos mencionados está apresentada nas tabelas 1, 2 e 3. As tabelas 

1 e 2 apresentam trabalhos nacionais e internacionais, respectivamente, tendo como variável 

dependente o nível de endividamento total. Por sua vez, a tabela 3 apresenta trabalhos (inter) 

nacionais, cuja variável dependente é o nível de endividamento de longo prazo. 
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Tabela 1 – Resultados dos trabalhos empíricos internacionais – endividamento total 

 

Nome 

 

Teoria 

 

Sinal 

Esperado 

 

Trabalhos Internacionais Trabalhos Nacionais 

Lorente 

(2001) 

Benito 

(2003) 
Lim (2012) 

Cortez et al 

(2012) 

Mostarac e 

Petrovic 

(2013) 

Alzomaia 

(2014) 

Chada e 

Sarma 

(2015) 

Zerriaa et al 

(2015) 

Houssain et 

al (2015) 

Nakamura et 

al (2007) 

Forte et al 

(2013) 

Sig. Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal 

Rentabilidade POT - 5% - 
Não 

Sig. 
+ 5% - 5% - 1% - 1% - 1% - 1% - 

Não 

Sig. 
- 

10

% 
- 1% - 

Tamanho TOT + 
Não 

Sig. 
+ N/A N/A Não Sig. + 

Não 

Sig. 
- 1% - 1% + 1% - 5% + N/A N/A 

Não 

Sig. 
+ 5% + 

Crescimento TOT + 
Não 

Sig. 
+ 5% + Não Sig. + 

Não 

Sig. 
- N/A N/A 5% + 1% - 

Não 

Sig. 
- 1% - 

Nào 

Sig. 
+ 1% + 

Cobertura de 

juros 
CF - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

10

% 
- N/A N/A N/A N/A 

Risco 

operacional 
CF - 

Não 

Sig. 
- N/A N/A 5% - N/A N/A 1% - 1% - 1% 0 N/A N/A N/A N/A 

10

% 
- 5% - 

Custos 

financeiros 
CF/TOT - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% + 1% - N/A N/A N/A N/A 

 
 

 

Tabela 2 – Resultados dos trabalhos empíricos com endividamento de longo prazo 

 
 

Nome Teoria Sinal 

Trabalhos Internacionais Trabalhos Nacionais 

Benito (2003) Bassey et al (2012) Alzomaia (2014) Lim (2012) Houssain et al (2015) Forte et al (2013) 

Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal Sig. Sinal 

Rentabilidade POT - 5% - Não Sig. -   + Não Sig. - Não Sig. - 5% - 

Tamanho TOT + N/A N/A Não Sig N/A 5% - Não Sig. - N/A N/A Não Sig. + 

Crescimento TOT + 5% + 5% + 10% + Não Sig. - 1% - 1% + 

Cobertura de Juros CF - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Não Sig. - N/A N/A 

Risco operacional CF - N/A N/A Não Sig. - 10% + 5% - N/A N/A 5% - 

Custos financeiros CF/TOT - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% - N/A N/A 
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2- Metodologia 

 

A população de interesse constitui-se de empresas brasileiras não financeiras de pequeno porte, 

existentes durante os anos de 2010 e 2014. Os dados são extraídos da base Capital IQ da 

Standard & Poor’s e analisados por meio do Stata 12. O conceito de empresas de pequeno porte 

está apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação de Porte das Empresas 

 

Classificação Receita Operacional Bruta Anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões  

Pequena Empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Média Empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 

Média-Grande Empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande Empresa Maior que R$ 300 milhões 

 

Fonte: Brasil (2010; 2011) 

 

Captura-se uma amostra inicial de 9.228 empresas, porém durante o processo de balanceamento 

do painel 9.139 empresas foram removidas da amostra devido falta de dados suficientes para a 

realização odo trabalho. A amostra final consiste em 89 empresas de pequeno porte. 

 

A partir dessa amostra final, testa-se as seguintes hipóteses, baseadas nas teorias TOT e POT: 

 

H1: Quanto maior a rentabilidade da empresa, menor seu endividamento  

H2: Quanto maior o tamanho da empresa, maior seu endividamento  

H3: Quanto maior o crescimento da empresa, maior seu endividamento 

H4: Quanto maior a cobertura de juros da empresa, menor seu endividamento 

H5: Quanto maior o risco operacional da empresa, menor seu endividamento 

H6: Quanto maior os custos financeiros da empresa, menor seu endividamento  

 

 Os dados são analisados por meio de estatísticas descritivas, com o intuito de apresentar 

as características da amostra coletada. A matriz de correlação permite observar-se quão 

conectadas estão as variáveis, sendo importante por dois motivos: indica uma possível ligação 

entre as variáveis, permite diagnosticar se o modelo de painel apresentará multicolinearidade 

alta, levando a inflação dos erros padrões dos estimadores. 

 Por último, a regressão com dados em painel balanceado que determina os estimadores que, se 

estatisticamente significantes, mostrarão a relação linear entre as variáveis independentes e a 

variável dependente. 

O modelo de regressão é: 

 

𝐸𝑁𝐷𝑖,𝑡 = 𝑅𝐸𝑁𝑇𝑖,𝑡 + 𝑇𝐴𝑀𝑖,𝑡 + 𝐶𝑂𝐵𝐽𝑈𝑅𝑖,𝑡 + 𝐶𝐹𝐼𝑁𝑖,𝑡 + 𝐶𝑅𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝑅𝑂𝑖,𝑡 +  𝛼𝑖 +  𝜇𝑖,𝑡  

  

As variáveis do modelo estão descritas na Tabela 4: 
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Tabela 4 – Variáveis do Modelo Econométrico 

 

Variáveis Dependentes 

Sigla Descrição Fórmula 

ENDTO Endividamento Total 
Obrigações Atuais + Obrigações de Longo Prazo

Ativo Total
 

ENDLP 
Endividamento de Longo 

Prazo 

Obrigações Longo Prazo

Ativo Total
 

Variáveis Independentes 

RENT Rentabilidade 
Receita Operacional

Ativo Total
 

TAM Tamanho Ln(Ativo Total) 

CRES Crescimento 
Ativo Total(t) − Ativo Total(t−1)

Ativo Total(t−1)
 

COBJUR Cobertura de Juros 
EBIT

Juros Pagos
 

RO Risco Operacional √
∑ (Receita Ops −  Receita Ops)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅5

1

N − 1
 

CFIN Custos Financeiros 
Juros Pagos

Divida Total
 

Fonte: Elaboração dos autores 

  

 

3 - Resultados 

 

Na seção seguinte as variáveis apresentadas na seção 3 são analisadas por meio dos testes de 

estatística descritiva, correlação, regressão e seus pressupostos. 

 

A Tabela 5 apresenta as estatísticas descritivas da amostra. 

 

Tabela 5 – Estatísticas descritivas 

 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ENDTO 356 0.5636 0.2043 0.0420 1.4505 

ENDLP 356 0.3195 0.1911 0.0035 1.1773 

RENT 356 0.0970 0.1133 -0.2665 0.5543 

TAM 356 7.5079 1.7159 3.6217 11.8084 

COBJUR 356 5.2104 29.3598 -68.9035 521.9355 

CFIN 356 0.0820 0.0464 0.0020 0.3435 

CRES 267 0.1070 0.2609 -0.9450 1.4146 

RO 356 178.3594 309.3275 1.3123 1653.4880 
Fonte: Elaboração dos autores 
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Por meio das estatísticas descritivas, constata-se que a média do endividamento total das 

empresas está em torno de 56,4%, enquanto a média do endividamento de longo prazo é de 

32%. Assim, observa-se que o endividamento de curto prazo compõe uma significante parte do 

endividamento total de uma empresa. Também se observa que a rentabilidade média das 

pequenas empresas é de 9,7% e que seu crescimento médio é de 10,7% ao ano. 

 

A Tabela 6 apresenta a matriz de correlação das variáveis independentes. 

 

Tabela 6 – Análise de Correlação 

 

 ENDTO ENDLP RENT TAM COBJUR CFIN CRES RO 

ENDTO 1        

ENDLP 0.6056 1       

RENT -0.0518 0.0745 1      

TAM -0.1203 0.1058 -0.2044 1     

COBJUR -0.1616 -0.0684 0.5506 -0.1129 1    

CFIN -0.0002 0.0091 -0.003 -0.2302 -0.1962 1   

CRES 0.0385 0.1213 0.0733 -0.0038 0.0076 -0.0442 1  

RO -0.161 -0.1096 -0.2593 0.6626 -0.1164 -0.1365 -0.1303 1 
Fonte: Elaboração dos autores 

 

Verifica-se que a correlação entre a maioria das variáveis é baixa ou negativa. As exceções são 

as correlações entre o ENDTO e o ENDLP. Este fenômeno é esperado já que ambas variáveis 

medem diferentes tipos de endividamento. Outras exceções são a correlação entre o TAM e o 

RO e a correlação entre RENT e COBJUR das empresas que está acima de 0,5. Essas 

correlações elevadas geram inflação nas variâncias dos estimadores devido à colinearidade. 

Porém, a correlação não chega a níveis extremos (maiores que 0,7), logo opta-se por não 

eliminar as variáveis do modelo. 

 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes de pressupostos do modelo de regressão.  

Tabela 7 – Diagnóstico da amostra 

Variável 

Dependente 
Pressuposto 

Nome do 

Teste 
H0 do Teste P-Valor Resultado 

ENDTO 

Painel Fixo X 

Aleatório 
Hausman Painel Fixo 0.0173 Painel Fixo 

Heterocedasticidade Xttest3* Homocedasticidade 0.0000 Heterocedasticidade 

Autocorrelação serial Xtserial* 
Ausência de 

Autocorrelação 
0.0000 Presença de 

Autocorrelação 

ENDLP 

Painel Fixo X 

Aleatório 
Hausman Painel Fixo 0.0085 Painel Fixo 

Heterocedasticidade Xttest3* Homocedasticidade 0.0000 Heterocedasticidade 

Autocorrelação serial Xtserial* 
Ausência de 

Autocorrelação 
0.0000 Presença de 

Autocorrelação 
* = Testes encontrado no Stata 12 
Fonte: Elaboração dos autores 

Para corrigir os efeitos da heterocedasticidade e da autocorrelação serial, utiliza-se a matriz de 

White, obtendo-se estimadores consistentes e ajustados para os efeitos da heterocedasticidade. 
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A hipótese de Normalidade não é testada pois sabe-se que devido a existência de 

heterocedasticidade e autocorrelação serial, os resíduos são, por definição, não normais, uma 

vez que a matriz de correção de White corrige os erros padrões das variáveis, mas não o 

estimador (WHITE, 1980). 

A Tabela 8 apresenta os resultados da regressão entre os determinantes e a variável 

dependente Endividamento Total. 
 

Tabela 8 – Painel com endividamento total 
 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       356 

Group variable: id                              Number of groups   =        89 

 

R-sq:  within  = 0.0807                         Obs per group: min =         4 

       between = 0.0045                                        avg =       4.0 

       overall = 0.0004                                        max =         4 

 

                                                F(6,88)            =      2.57 

corr(u_i, Xb)  = -0.3444                        Prob > F           =    0.0242 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 89 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

       ENDTO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        RENT |  -.5117507    .189409    -2.70   0.008    -.8881612   -.1353402 

         TAM |   .0153295   .0547299     0.28   0.780    -.0934346    .1240936 

      COBJUR |   .0002737   .0001148     2.39   0.019     .0000456    .0005018 

        CFIN |  -.0489882   .1277064    -0.38   0.702    -.3027778    .2048014 

        CRES |    -.01539   .0242239    -0.64   0.527    -.0635299    .0327499 

         RO  |  -7.07e-06   .0000243    -0.29   0.772    -.0000554    .0000412 

       _cons|   .5022861   .4179857     1.20   0.233    -.3283726    1.332945 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |    .202443 

     sigma_e |  .08973943 

         rho |  .83577146   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Verifica-se que a variável RENT é significante no modelo e apresenta coeficiente negativo. 

Este resultado está de acordo com a H1 e converge com a teoria apresenta (POT) e com os testes 

empíricos verificados. A variável TAM apresenta coeficiente positivo, em concordância com a 

teoria TOT, porém, perante a amostra testada, não apresenta significância estatística. A variável 

CRES apresenta coeficiente negativo, contrariando a teoria TOT, sem contudo mostrar-se 

estatisticamente significante. Os resultados negativos também são encontrados nos trabalhos de 

Chada e Sarma (2015) e Houssain et al (2015).  

A COBJUR apresenta sinal positivo e estatisticamente significante e a relação encontrada difere 

da teorizada pela CF. O RO apresenta coeficiente negativo em consonância à teoria CF, porém 

sem significância estatística. Os artigos de Nakamura et al (2007), Lim (2012), Mostarac e 

Petrovic (2013), Forte et al (2013) e Alzomaia (2014) apresentam o coeficiente negativo e 

estatisticamente significante. Quanto a variável CFIN, observa-se um coeficiente negativo entre 

CFIN e ENDTO, porém não estatisticamente significante. O resultado é esperado dentro das 

teorias TOT e CF, em consonância com Houssain et al (2015). 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados da regressão entre os determinantes e a variável 

dependente Endividamento de Longo Prazo. 
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Tabela 9 – Painel com endividamento de longo prazo 

 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       356 

Group variable: id                              Number of groups   =        89 

 

R-sq:  within  = 0.0927                         Obs per group: min =         4 

       between = 0.0042                                        avg =       4.0 

       overall = 0.0067                                        max =         4 

 

                                                F(6,88)            =      3.59 

corr(u_i, Xb)  = -0.5664                        Prob > F           =    0.0031 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 89 clusters in id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

       ENDLP |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        RENT |  -.3419604   .1056458    -3.24   0.002    -.5519093   -.1320116 

         TAM |    .073151    .045578     1.60   0.112    -.0174256    .1637277 

      COBJUR |   .0001502   .0000731     2.06   0.043     5.02e-06    .0002955 

        CFIN |   .0500069   .1214005     0.41   0.681    -.1912511    .2912649 

        CRES |   .0075155   .0242203     0.31   0.757    -.0406172    .0556483 

         RO  |  -.0000571   .0000232    -2.46   0.016    -.0001033   -.0000109 

       _cons |  -.2008026   .3500243    -0.57   0.568    -.8964023    .4947972 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .21113718 

     sigma_e |  .09191019 

         rho |  .84069284   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

No modelo de longo prazo, os coeficientes e sua significância estatística foram semelhantes aos 

resultados encontrados no modelo de endividamento total. Porém, observa-se que a variável 

RO se mostra estatisticamente significante neste modelo, ao contrário do modelo anterior. A 

variável CFIN apresentou uma alteração no coeficiente, se tornando positivo para este modelo. 

Porém, continua estatisticamente não significante em ambos os modelos. 

 

Conclusões  

 

O objetivo desse capítulo é analisar os determinantes da estrutura de capital das empresas 

brasileiras de pequeno porte, uma vez que elas representam, de acordo com o Sebrae (2014) 

99% do total de empresas, 52% dos empregos com carteira assinada, 40% do total pago em 

salários e 27% do PIB. Para tanto, utilizou-se uma amostra composta por 89 empresas 

brasileiras não-financeiras de pequeno porte, cujos dados são obtidos na base Capital IQ, 

durante o período de 2010 a 2014. Para tanto foram analisadas as variáveis do modelo por meio 

de análise das estatísticas descritivas e analise de correlação, sendo testadas seis hipóteses 

envolvendo as variáveis independentes rentabilidade, tamanho da empresa, oportunidades de 

crescimento, cobertura de juros, risco operacional e custos financeiros, por meio de dois 

modelos de regressão com dados em painel fixo balanceado com as variáveis endividamento 

total e endividamento de longo prazo como variáveis dependentes. A contribuição deste 

trabalho está no estudo dos fatores determinantes da estrutura em empresas fechadas de 

pequeno porte no Brasil, com dados recentes, comparando os resultados às principais teorias 

acerca do tema e a diversos estudos empíricos recentes realizados em variados países. 

No modelo de regressão que testa as variáveis contra o endividamento total, verifica-se a 

significância das hipóteses 1 e 4, ou seja, a rentabilidade e a cobertura de juros. As demais 

hipóteses não se mostram significantes.  
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No modelo com variável dependente endividamento de longo prazo, conclui-se a existência das 

relações dadas pelas hipóteses 1, 4 e 5, que abrangem as variáveis rentabilidade, cobertura de 

juros e risco operacional. Não se encontrando evidencias para a significância estatística das 

outras hipóteses. 

Observa-se assim uma clara relação entre a lucratividade da empresa e seu nível de 

endividamento, o que corrobora a POT. Essa relação também foi corroborada 

internacionalmente em diferentes mercados por Houssain et al (2015), Forte et al (2013), 

Bassey et al (2012), Cortez et al (2012) e Benito (2003). Assim, entende-se que as empresas 

brasileiras dependem primariamente de seus lucros retidos para financiarem sua estrutura de 

capital e realizarem novos investimentos. 

 

A hipótese 4 contraria o resultado encontrado por Houssain et al (2015) e as três teorias testadas. 

Uma possível justificativa para este resultado ocorrer no mercado brasileiro é o alto nível de 

endividamento das empresas de pequeno porte no Brasil que geram benefícios tributários do 

uso de capital de terceiros. Sugere-se para estudos futuros a análise dessa possibilidade. 

A hipótese 5 corrobora a teoria levantada por Myers e Majluf (1984) e Titman e Wessels, (1988) 

no modelo de endividamento de longo prazo. Este resultado se encontra em consonância com 

a CF e sugere que as pequenas empresas brasileiras cujo risco operacional é baixo têm maior 

capacidade de endividamento, devido a serem um investimento mais seguro. 

 

Para futuras pesquisas sugere-se a busca por uma base maior de pequenas e médias empresas, 

controlar estas empresas pelo seu setor de atividade, permitindo assim observar como o 

endividamento empresarial varia entre diferentes setores. Sugere-se também a inclusão das 

variáveis idade da empresa, que pode ser significante devido a relação teorizada de empresas 

mais maduras obterem maior acesso a capital; tangibilidade dos ativos, pelo uso de ativos 

tangíveis e intangíveis como garantia de endividamento. Por fim, recomenda-se a comparação 

entre amostras de empresas de pequeno e grande porte. 
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Resumo 

 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre o crédito a nível macroeconômico e a 

estrutura de capital das empresas de capital aberto após o Plano Real Considerando-se que 

decisões a respeito de estrutura de capital estão intimamente relacionadas à situação 

macroeconômica, de início foram analisadas variáveis como inflação, taxa de  juros SELIC, 

atividade econômica  e inclusive  risco país, buscando correlaciona-las  com a evolução do 

crédito a nível da economia interna. A seguir também foi feita uma análise do nível de confiança 

do empresário nas perspectivas do país.  O principal achado é que forma percebidos dois 

períodos bem distintos: entre 1995 e 2008 e 2008- 2014. No primeiro período, os indicadores 

mostraram correlação positiva, com crescimento de alavancagem financeira e de crédito. O 

segundo período, por sua vez, mostrou um comportamento oposto, onde o aumento do crédito 

não teve a correspondente consequência na estrutura de capital. Uma das razões aventadas é 

que a confiança do empresário que era positiva no primeiro período ficou neutra ou negativa 

no segundo. 

 

Palavras Chave: variáveis macroeconômicas, estrutura de capital e confiança empresarial 

 

Abstract 
  

This research had the purpose to analyze the relationship between macroeconomic credit and 

capital structure of listed firms after the Real plan. Considering that capital structure decisions 

are intimately related to the macroeconomic situation, in the beginning variables such as 

inflation, Selic rates economic activities and country risks were correlated to the credit in the 

macro level. Then, the level of management confidence in the future prospective were studied. 

The main result indicate that there were two different periods well defined: 1995-2008 and 2008 

– 2014. In the fisrt period, indicators show positive correlation, with increase on financial 

leverage and credit. The second period, however, showed the opposite relation, in which credit 

raise did not have the correspondent capital structure movement. One of the possible reasons is 

that the managerial confidence level decreased in the second period.  

Key Words:  macroeconomic variables, capital structure and managerial confidence  

 

Introdução 

 

O sucesso conseguido pelo Plano Real em 1995 na estabilização da inflação e dos juros só foi 

possível graças ao adequado enfretamento da constrição externa, pois no início dos anos 90 foi 

finalmente concluída a renegociação da Dívida Externa, sendo retomado o relacionamento 

normal com os credores externos do capital privado, grupo conhecido como o Clube de Paris. 

No governo Itamar Franco, em 27 de maio de 1994 por meio da Lei 8880 foi instituída uma 

nova unidade do sistema monetário brasileiro, o “Real”. Esta medida fez parte do Plano Real 

cujo fim foi a desindexação da economia e a estabilização do nível de preços (ESTRELA ET 

ALL, 2006).  No período 1999-2015 deu-se a estabilização da inflação, como fruto das políticas 

monetária e fiscal, bem sucedidas, com a implantação do Plano Real.  
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1.Estabilização da inflação e juros.  

O gráfico 1 mostra a evolução da Taxa SELIC e da inflação medida pelo IPCA – Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo, de 1995 até Fevereiro de 2016.A linha superior mostra a 

evolução da taxa de juros SELIC que foi reduzida a níveis próximos a 7,5 %  em 2012 e a 

seguir, para conter a ameaça de novo descontrole da inflação, foi elevada a 14,25% ao ano para, 

comparado a um nível inflacionário da ordem de 10% ao ano, em 2015.  Esta taxa SELIC tem 

se mantido desde meados de 2015. A política monetária tem sido pouco eficaz em vista da 

situação de passividade da política fiscal. 

  

Gráfico 1 – Evolução da Taxa de Juros SELIC e Inflação (IPCA) 1999-2016

 
     Fonte: Bloomberg (2016). 

    

A economia brasileira tem convivido com uma taxa real de juros alta ao longo dos anos. Em 

Julho de 2015 um levantamento realizado por Froufe, Leopoldo e Rodrigues (OESP Economia, 

2015, p. B3) demonstrou que o Brasil tem ostentado as taxas de juros reais  taxa de juros 

descontada a inflação) das mais elevadas dentre os países emergentes, nos níveis atuais cerca 

de duas vezes a média dos juros reais dos países emergentes, conforme quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 – Taxas Reais de Juros de Países Emergentes 

 

País Juros Reais (% ao ano) 

Rússia 6,7 (1) 

Brasil 5,23 

Índia 2,93 

China 2,84 

Malásia 1,52 
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África do Sul 1,10 

México 0,70(1) 

 

Fonte: Froufe, Leopoldo e Rodrigues (2015) e The World Factbook (2013) (1) 

 

O gráfico 2 a seguir ilustra a evolução da taxa de juros e a atividade econômica.   Pode-se 

visualizar uma melhoria progressiva na atividade econômica até por volta de 2011, reduzindo-

se depois em virtude da maior rigidez da política monetária. Em 2014 o PIB apresentou uma 

taxa de crescimento próxima a zero, em 2015 essa taxa foi de -3,8%, uma situação recessiva 

que só teve paralelo na Grande Depressão dos anos 30 e que deve manter-se em 2016. 

 

Gráfico 2 – Evolução da Taxa de Crescimento anual do PIB e da  Taxa de Juros SELIC 

de 1999-2016 

  
     Fonte: Bloomberg (2016). 

 

2. Evolução das contas externas e da taxa cambial Reais por dólar dos EUA 

 

 O gráfico 3 a seguir mostra a queda nas taxas de juros dos títulos de curto prazo dos 

EUA de 1999 a 2014. Desde meados de 2015 a política monetária dos EUA tornou-se mais 

rigorosa e os juros tem subido vagorosamente.  Essa situação e o bom desempenho da China 

no período colaboraram para a substancial melhora das contas externas do Brasil a partir de 

2004. Em 2005 a relação do défice em conta corrente pelo PIB havia atingido o preocupante 

nível de 9% e em final de 2015 esteve próxima de 1 a 2% do PIB.  
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Gráfico 3 – Evolução do Defice em Conta-corrente pelo PIB no Brasil e Taxa de Juros do 

FED/EUA 

 
     Fonte: Economagic (2016). 

 

O gráfico 4 mostra a declinante tendência das taxas de juros dos títulos públicos dos EUA desde 

1990, em contraposição à taxa cambial do dólar para o real.  Desde a mudança da política 

cambial em 1999 o real desvalorizou-se fortemente até 2002/2003 com a eleição do Presidente 

Lula, atingindo R$ 4,00 por US$ 1. Em seguida valorizou-se chegando a atingir menos de R$ 

1,60 por US$ 1 em 2012. A seguir nova tendência de desvalorização aproximando-se dos R$ 

4,10 por US$ 1 em 2015 e finalmente oscilando em torno de  R$ 3,70 por US$ 1 na atualidade, 

uma efeito cíclico de difícil previsão que tem impacta do negativamente nas finanças 

empresariais, adicionando custos de transação, a exemplo da permanente revisão e até 

cancelamento de projetos em andamento, do fator  incerteza nas decisões de levantamento de 

recursos de dívida em dólar e da necessidade de derivativos. 

 

Gráfico 4 – Evolução da Taxa de Câmbio R$ por US$ dos EUA e da Taxa de Juros do 

FED/EUA 

 
     Fonte: Economagic (2016). 
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3. Risco país e sensibilidade a crises externas 

 

Com o surgimento da globalização financeira a partir dos anos 80 as economias passaram a ser 

mais interligadas expondo-se mais aos agentes econômicos internacionais (PINHEIRO, 2014). 

A partir dos anos 90 os mercados ficaram conectados “on line” dando maior velocidade aos 

efeitos sistêmicos, agravando a exposição da economia brasileira e das empresas às crises 

financeiras externas. Segundo Pinheiro (2014) foram ao todo oito quatro crises internacionais 

desde os anos 90 até a “Crise do Euro”, Para PASTORE (2015), apesar  do ambiente recessivo, 

nos anos recentes, tem melhorado a qualidade dos capitais que tem sido gerados para cobrir o 

défice em contas correntes.  O gráfico a seguir mostra a curva cíclica mas de tendência positiva 

dos investimentos externos diretos no Brasil, em contra posição a SELIC. 

 

Gráfico 5:  Taxa de Juros da SELIC e Volume dos Investimentos Diretos  

 
 Fonte: Bloomberg (2015) 

 

No gráfico 6 pode-se observar que o nível de risco vem evoluindo para pior desde 2013, devido 

à piora dos fundamentos políticos e econômicos da economia brasileira .  A alta do Risco Pais 

(gráfico 6) de certa forma tem contribuído para os elevados juros da Taxa Selic, que por sua 

vez reduz a expansão do volume de empréstimos no Brasil. O gráfico a seguir mostra uma 

relação inversa entre o risco país (CDS) e o crescimento do volume do saldo dos empréstimos 

no Brasil.  

 

  



26 
 

Gráfico 6:  Risco país e volume total de empréstimos  

 
 Fonte: Bloomberg (2015) 

 

4. Evolução do crédito no Brasil 
O nível de crédito bancário no Brasil ainda é baixo em relação aos demais países emergentes, 

apesar da evolução favorável durante o Plano Real. Um estudo estatístico com 40 países 

desenvolvidos e emergentes nos últimos 40 anos, inclusive o Brasil, quadro a seguir, evidencia 

que o volume total de crédito pelo PIB variou em uma faixa ampla, conforme o conforme o 

grau de desenvolvimento de cada país.  

                     

Quadro 2 – Crédito pelo PIB a nível global 

Países Em % do PIB de cada país 

Desenvolvidos 100 a 200 (EUA 300) 

Emergentes da Ásia 100 a 200 

Emergentes em geral 25 a 75% 

Fonte: Dembiermont, Drehmann e Muksakunratana (2015) 

 

O estudo destacou os emergentes da Ásia onde a taxa média geral passou de 12% nos anos 70 

para 75% na atualidade, diante de uma perspectiva a nível global. Aguiar et all (2011), ao 

analisar o período posterior a implantação do Plano Real destacaram a fase de progressivo 

crescimento da economia, favorecida por taxas de juros mais baixas e maior disponibilidade de 

crédito para os empresários de médio e pequeno porte.  

 

Um dos maiores efeitos impeditivo da evolução positiva do crédito bancário no Brasil, ao longo 

dos anos têm sido o elevado nível de   taxa de juros reais praticados na economia brasileira. 

Esses níveis elevados de taxas de juros reais e os efeitos negativos no crescimento econômico 

foram evidenciados e comentados conforme o Gráfico 1 e 2. Outros fatores negativos, desde o 

Plano Real, foi a instabilidade nas contas externas (Gráfico 3), contribuindo para a instabilidade 

no câmbio (Gráfico 4), situação que claramente foi evidenciada pela evolução do risco país 
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(Gráfico 6).  Esse cenário tem sido plenamente desfavorável à expansão dos empréstimos no 

Brasil. 

Conforme Andrezzo e Lima (2007) a participação do setor financeiro no PIB brasileiro que era 

de 8,6% em 1988 chegou a 26% em 1990. O gráfico 7 a seguir ilustra que essa participação 

cresceu até o ano 2000, superando a faixa dos 30% em 1998 e vem declinando desde então, 

devido à mais rígida política monetária desde 2014 (Taxa Selic subiu da casa dos 7,5% em 2012 

para o máximo de 14,25% ao ano desde meados de 2015, nível esse mantido desde então), com 

o propósito de refrear a alta inflacionária, conforme Gráfico 7. 

 

  Gráfico 7      Evolução dos Empréstimos pelo PIB (%) e a Taxa Selic (%) 1994-2016 

 
     Fonte: Bloomberg (2016). 

 

A evolução para pior da taxa de juros tem ocasionado piora significativa da atividade econômica 

desde 2013, um processo recessivo que é claramente associado à queda da relação dos 

empréstimos totais pelo PIB (Gráfico 8) 

 

Gráfico 8   Evolução dos Empréstimos pelo PIB (%) e Variação da Atividade Econômica 

 
     Fonte: Bloomberg (2015). 
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5. Oferta de Crédito para Empresas 

Dentre os aspectos macroeconômicos que tem contribuído para a pior performance do crédito 

ao setor privado no Brasil destaca-se a baixa taxa de poupança financeira pelo PIB, apenas 

13,6% em 2015. Este insuficiente nível de poupança financeira vem sendo afetado pela 

crescente apropriação pelo setor governamental. O gráfico a seguir ilustra com clareza esta 

situação que vem deteriorando-se a partir de 2013, pois a partir desta data a participação do 

governo na poupança financeira disponível atingiu o pico de 9,6%.  

 

Gráfico 9   Evolução da Poupança Financeira pelo PIB 

 
Fonte: CEMEC (2016). 

 

A figura s seguir mostra a evolução do Exigível das pessoas jurídicas privadas no Brasil desde 

2010.  Observa-se uma tendência de queda da participação da moeda nacional, tornando as 

empresas mais expostas as moedas estrangeiras 

 

Figura 1 Evolução do Exigível de empresas privadas 

 
Fonte: CEMEC (2016). 
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Nakane (2007) destaca que uma das explicações para a baixa taxa de empréstimos no Brasil 

reside em aspectos legais favoráveis ao devedor, dificultando a cobrança das obrigações 

contratuais. Pereira (2015) destacou a forte restrição de crédito empresarial no primeiro 

trimestre de 2015 conforme dados do Banco Central, pois enquanto os bancos decidiam atuar 

de forma mais seletiva, restringindo a oferta de crédito (declinou 14% a concessão de crédito 

empresarial), as empresas buscavam mais crédito em relação ao mesmo período do ano passado 

(indicador da Serasa Experian). RORIZ (apud Pereira 2015) destacou que a falta de crédito para 

as empresas no primeiro trimestre de 2015 deveu-se à restrição dos bancos em função das 

incertezas provocadas pelas operações da Polícia Federal em empresas ligadas a infraestrutura 

e a projetos públicos.  Para Blanchard (2015) o Governo Federal está claramente tomando 

medidas para restabelecer a credibilidade da política fiscal e monetária, o que adicionado às 

medidas de ajuste da economia piora os resultados da economia. 

O relatório do Fundo Monetário Internacional de meados de 2014 confirmou o alto grau de 

dificuldade de empresas iniciarem e encerrarem seus negócios no Brasil (WORLD BANK 

GROUP, 2015). Esses impedimentos interferem negativamente na demanda por crédito, no 

quadro 3.Dentre 190 países o Brasil registrou posições pouco alentadoras. 

 

Quadro 3 Fatores ligados a Captação de Recursos pelas Empresas 

Itens Quesito Unidade Posição do Brasil 

 RECURSOS DE TERCEIROS   

1. Obtendo crédito     DTF 89 

1.1 Força para obtenção de direitos legais 0 a 12 2 

1.2 Intensidade em Informações creditícias 0 a 8 7 

2. Executando contratos DTF 118 

3. Solucionando insolvências  DTF 55 

 RECURSOS PRÓPRIOS   

4. Proteção aos direitos de investidores DTF 35 

(1) Conceito estatístico de medida: “Distance to Frontier”. 

Fonte: World Bank Group (2015) 

 

A pesquisa posicionou o Brasil em 89 (entre 189 países) lugar em termos de grau de dificuldade 

na obtenção de crédito no Brasil. No geral a classificação para a realização de negócios no 

Brasil mostrou uma posição ainda pior, em 120 lugar (escore 58,01) dentre 189 países que teve 

Singapura em primeiro lugar escore (88,27) e Eritreia em último (escore 33,16).  

 

6. Evolução da Estrutura de Capital  das empresas no Plano Real 

 

Belaishi (2003 apud Aguiar 2004) constatou que, por volta de 2003, o sistema financeiro 

brasileiro era comparável ao dos EUA em termos de ativos pelo PIB, mas provendo cerca de 

metade dos financiamentos via bancos, cerca de1/3 em relação ao do Chile. A seguir com base 

nos demonstrativos financeiros de uma amostra de empresas não financeiras, para o Plano Real, 

foram extraídos uma série de indicadores de estrutura de capital, seguido de outros a nível 

macroeconômicos. 
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 A pesquisa focou o período 1994-2014 e constatou uma progressiva piora da situação 

financeira das empresas brasileiras de capital aberto, em termos de Dívida Bruta pelo 

Patrimônio Líquido Consolidado.  

 

Gráfico 10 – Endividamento empresarial no período 1994-2014 

 
  Fonte: Economatica (2015) 

 

Pelo gráfico seguinte pode-se observar, por outro lado, sinais de alongamento do prazo médio 

de endividamento, dado pela queda progressiva da participação da dívida de curto prazo sobre 

a dívida total. De forma paralela à progressiva piora no índice de Endividamento o gráfico a 

seguir evidenciou que, no período 1994-2002, essa piora deveu-se a uma elevação no nível de 

seus investimentos fixos em relação ao Patrimônio Líquido. A partir de 2002 esse índice 

agregado cai, mas não impede a evolução negativa do endividamento financeiro.  

 

Gráfico 11 – Evolução do Endividamento e da relação Ativo Fixo sobre Patrimônio 

Líquido   

 
Fonte: Economatica (2015) 
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7. A tomada de recursos pelas empresas de capital aberto via ofertas primárias (IPOs) 
 A captação de recursos via debêntures assumiu crescente importância desde 2003 

atingindo 68% do total em 1998 e 78% em 2005, mas no período posterior, exceto em 2012 

(quando chegou a 80% do total), em média foi inferior a 50% em cada ano. Alternativamente o 

volume de emissão de ações foi oscilante em todo o período declinando desde 2010, ver Figura 

2.  

                         

 Figura 2 -  Captação de Recursos via Mercado de Capitais  (R$ 1.000.000.00) 

 
Fonte:  o autor com base em CVM (2015) 

 

 

8 A confiança empresarial 

 

A Confiança Empresarial é uma variável comportamental. A seguir um gráfico mostrando a 

evolução do Índice de Confiança Empresarial desde 1999. O índice mostra que os níveis atuais 

de confiança são inferiores aos de Abril de 1999 e os mais baixos de todo o período, um índice 

que tem afetado os planos dos investimentos e a estrutura de capital das empresas.   

 

Gráfico 12 -  Grau de confiança empresarial  a nível Brasil 

 
Fonte: CNI – Confederação Nacional da Indústria (2015) 
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Devido ao menor grau de confiança é possível esperar que o empresário opte por tomar menos 

empréstimos, reduzindo seus investimentos e, sempre que possível, buscando trabalhar com 

recursos gerados internamente, originado do seu fluxo de caixa.   

 

Considerações Finais 

 

Esta pesquisa teve por objetivo relacionar o nível de crédito na economia brasileira e a estrutura 

de capital das empresas listadas após o Plano Real. Para dar um panorama mais completo dessa 

situação variáveis macroeconômicas chaves foram também objeto do estudo. A pesquisa 

revelou que, de forma ampla e do ponto de vista macroeconômico o período todo pode ser 

dividido em duas fases:  

Fase 1: marcada por uma tendência de estabilização da economia desde a implantação do Plano 

Real, em 1994, até   o final do primeiro mandato da Presidente Dilma Rousseff em 2012/2013, 

que é registrado pela tendência de queda da inflação (IPCA) e, em consequência, da Taxa de 

Juros, medida pela Taxa SELIC, repercutindo na recuperação da atividade econômica, que 

evoluiu de forma positiva no período. Pode-se também constatar uma progressiva queda na 

Taxa de Risco País, medida pelo CDS (Credit Default Swap) de 5 anos.  No período que vai de 

1994 a 2008-2010 pode-se observar uma progressiva melhoria do grau de confiança do 

empresário (CNI), Gráfico 11, exceto o período da crise financeira nos EUA (2008/9) que 

traduziu-se em maior investimento nas empresas negociadas em Bolsa de Valores, pois houve 

elevação do nível de endividamento, expresso pelo índice Dívida Bruta sobre patrimônio 

Líquido (Gráfico 10). A relação Dívida Bruta sobre Ativo Total (Gráfico 9) também mostra 

essa tendência. Interessante notar que o valor emitido em debêntures (Figura 1) tem evolução 

positiva no período. Neste período houve alongamento do endividamento das empresas 

conforme mostra a relação Dívida de curto prazo sobre Dívida Total (Gráfico 9). Em outras 

palavras, parafraseando Barros (2008), os empresários liberaram seu espírito capitalista, 

buscando novos projetos, assumindo riscos, com alavancagem maior, mas buscando resguardar 

uma adequada estrutura de capital e o país   encontrava, aos poucos, sua rota virtuosa de 

crescimento e ; 

Fase 2: marcada por instabilidade nos principais indicadores econômicos, desde 2013, quando 

preços públicos foram congelados, desequilibrando setores tais como o setor elétrico e de 

transportes, acentuando-se após a posse da presidente em seu segundo mandato. Desde 2013 a 

inflação vem aumentando gradativamente passando de um patamar próximo a 6% ao ano para 

mais de 10% ao ano em 2015. Para conter a arrancada inflacionária o Banco Central endureceu 

a política monetária e os juros da Taxa Selic já foram elevados a 14,25% ao ano. Como 

consequência em 2015 a economia registrou queda recorde do PIB, cerca de -4% ao ano, 

número que pode repetir-se em 2016.Em função dessa instabilidade política e  macroeconômica 

e da baixa credibilidade nas políticas de governo as empresas têm adotado uma política 

conservadora em relação à sua estrutura de capital, paralisando seus projetos e reduzindo suas 

dívidas.  
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III – Condição Macroeconômica e Estrutura de Capital no Brasil 
GAVIOLLI, Karen P.C. Condição Macroeconômica e Estrutura de Capital: evidências do Brasil 
entre 1995 e 2013. Dissertação de Mestrado apresentada no PPGA da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie sob orientação de Denis Forte, Fev.2015.  
 
Resumo 

Esse artigo visa contribuir no avanço dos estudos de estrutura de capital, analisando empresas 

de capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), no período entre 1995 a 2013. 

A principal contribuição foi identificar o comportamento da alavancagem financeira e a 

velocidade de ajuste em diferentes condições macroeconômicas de forma exógena, 

analogamente com Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012). O estudo foi feito a 

partir de uma amostra de 334 empresas brasileiras, com a técnica em painel, verificando os 

efeitos fixos inicialmente e em seguida na forma dinâmica com GMM (General Method of 

Moments) calculando a velocidade de ajustamento da alavancagem. Os resultados demonstram 

que as empresas brasileiras são influenciadas pelo PIB e pelo agregado monetário M4 em 

momento desfavorável na economia, ajustando a sua alavancagem mais rapidamente, e não o 

são pelas taxas de juros Selic, spread de juros, inflação e câmbio. De modo geral, verifica-se 

que no Brasil as empresas tendem aumentar a alavancagem quando há menor crescimento, 

possivelmente por não ter reservas suficientes para sobreviver a queda do crescimento, e 

beneficia-se dos momentos de taxas baixas para obter maior benefício frente aos bancos e 

empresas de fomento.  

Palavras-Chave: Estrutura de Capital. Velocidade de Ajuste. Variáveis Macroeconômicas. 

Dados em Painel. 

Abstract 

Given the broad topic in the field of capital structure, this work aims to contribute to the 

advancement of studies analyzing firms belonging to São Paulo Stock Exchange (BOVESPA), 

from 1995 to 2013. With the focus on identifying the behavior of financial leverage and the 

speed adjustment under different macroeconomic conditions, analogously with Cook and Tang 

(2010) and Mukherjee and Mahakud (2012). Some studies realized in other countries and also 

in Brazil used the macroeconomic variables as part of the company's debt composition, and 

there are, by all stakeholders, the need to improve knowledge on how companies react to 

changes of these macroeconomic variables. From a sample of 334 Brazilian, the panel was used 

in the art, applying the fixed effects method and then using dynamic through the GMM method 

(General Method of Moments) as a way to compare the results obtained in the static model and 

understand the leverage adjustment speed. Our results demonstrate that Brazilian companies 

are influenced by GDP and M4 when there is an unfavorable moment in the economy, adjusting 

their leverage faster, unlike in the case of the Selic interest rate, interest spread, inflation and 

exchange. In general, it appears that in Brazil companies tend to increase leverage when there 

is less growth for not sufiencientes reserves to survive the fall of the growth, and benefits from 

the low rates of times to get the most benefit front of banks and companies of development. 

Keywords: Capital Structure; Adjustment Speed; Macroeconomic Variables; Panel  Data  
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1 Introdução 

O nível de endividamento das empresas brasileiras segue constantemente entre os mais altos dos países emergentes, o que interfere no crescimento 

econômico no país. Contudo, ao se financiarem, as empresas estão sujeitas aos fatores macroeconômicos usuais, taxas de juros de curto e longo 

prazo, ao nível de inflação e taxas câmbio, que podem aumentar os custos ou até impossibilitar a captações de recursos, e conseqüentemente limitar 

o crescimento.  A decisão da melhor composição de capital de terceiros e capital próprio, ou seja, a estrutura de capital é portanto fundamental. 

Uma pergunta que se coloca é se os trabalhos formulados internacionalmente se aplicariam a empresas no Brasil. Contudo, existem vários estudos 

brasileiros sobre a estrutura de capital focados na Pecking Order e Trade-off. Mas ainda há poucos estudos que ligam estas teorias com mais de 

duas variáveis macroeconômicas. 

Pretende-se contribuir no avanço dos estudos da estrutura de capital analisando empresas de capital aberto do Brasil entre 1995-2013. Com a 

contribuição principal de identificar o comportamento da alavancagem financeira em diferentes condições macroeconômicas analogamente à Cook 

e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) onde concluiram que a determinação de alavancagem financeira se altera de acordo com diferentes 

condições econômicas. De forma exploratória, foram incluídas também variáveis monetárias como fatores determinantes da estrutura de capital.  

De forma resumida, a questão central deste artigo foi tentar analisar a influência das variáveis macroeconômicas e da política monetária, na 

composição da estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto no período pós plano real no Brasil.  

 

 2. Referencial teórico 

Teoria de Estrutura de Capital  

Os estudos seminais de estrutura de capital de Modigliani e Miller (1958,1963), no qual argumentaram que uma empresa não é capaz de alterar o 

valor de seus títulos mudando as proporções da estrutura de capital, e depois considerando o efeito dos impostos no endividamento inauguraram a 

era de estudos científicos sobre o tema. Jensen e Meckling (1976) elaboram a teoria de agência, onde a segregação entre capital e comando geraria 

custos complementares por parte dos prepostos agindo em seu benefício próprio e reduzindo portanto o potencial de valor da empresa. 

Myers (1984) deu corpo à Static Trade-off Theory. A Trade-off sugere que cada empresa tenha uma estrutura ótima de capital ou uma proporção 

que maximize o seu valor, determinada pelo equilíbrio entre o benefício fiscal da dívida e os custos de falência, sendo assim a organização contrapõe 

os ganhos e os riscos potenciais do endividamento, buscando um valor que maximize o retorno dos acionistas sem aumentar o risco do negócio.  

Se ao determinar a alavancagem ótima, equilibra-se o benefício fiscal do endividamento e os custos de falência, tanto o benefício e o custo da 

dívida dependem das condições macroeconômicas. O benefício fiscal da dívida obviamente depende do nível dos fluxos de caixa, que por sua vez 

depende se a política monetária é expansionista ou contracionista. Além disso, os custos esperados de falência dependem da probabilidade de 
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default e perda pelo incumprimento, o que deverá depender do estado atual da economia. Como resultado, as variações nas condições 

macroeconômicas devem induzir variações na alavancagem ótima (HACKBARTH ET AL., 2006).  

Leland e Pyle (1977) e Ross (1977) incorporaram a seguir os efeitos do mercado e a assimetria de informação. O fenômeno ocorre quando, em 

uma negociação, uma parte tem mais e/ou melhor informação do que a outra, e com isso obtém vantagem na negociação. Os problemas da assimetria 

de informação são tratados pela teoria da sinalização, uma vez que os sinais que a empresa dá funcionam como mecanismos de discriminação, 

capazes de alterar as crenças e transmitir informações a outros indivíduos. 

Porém o comportamento dos agentes decisórios também pode ir além da maximização de lucros do acionista ou de riqueza da empresa, e segundo 

a teoria da assimetria de informação os agentes podem optar pela obtenção de recursos financeiros de modo hierárquico. Esta é a teoria proposta 

por Myers e Majluf (1984), a Pecking Order hypothesis, onde as organizações fazem uma hierarquia do financiamento com menor custo decorrente 

de sinalização e de assimetria de informações. Segundo Myers e Majluf (1984), as empresas deveriam preferir financiamento interno a externo e 

se o financiamento externo fosse necessário, as empresas deveriam preferir emissão de dívida à emissão de ações.  Desta maneira, quanto maior o 

lucro da empresa, menos ela se endivida ao reservar caixa para futuras operações, evitando a necessidade de recorrer a empréstimos ou a emissão 

de valores mobiliários. 

Miller (1977) defende que as variações anuais na proporção da dívida refletem os movimentos cíclicos da economia, uma vez que a proporção da 

dívida tende a cair em períodos de expansão econômica, devido a não distribuição dos dividendos que aumentaria o capital próprio da empresa.  

Os estudos empíricos foram internacionalizados com Rajan e Zingales (1995) no qual aplicaram uma regressão entre a variável dependente 

“endividamento” e as variáveis independentes nos aspectos das características da empresa: tangibilidade, lucratividade, oportunidade de 

crescimento, e tamanho, verificando a hipótese da Trade-off theory.  E assim com o passar do tempo foram sendo incluídas novas variáveis, tais 

como as macroeconômicas para explicar o comportamento da teoria da estrutura de capital. 

Já DeAngelo e Masulis (1980) consideraram a existência de deduções fiscais no imposto de renda da pessoa jurídica e explicaram que a inflação 

leva a mais dívidas, pois uma vez que a inflação reduz o custo real da dívida, a demanda para títulos corporativos aumenta durante os períodos 

inflacionários. E Kim e Wu (1988), também descobriram que os efeitos da inflação têm relação com nível de endividamento da empresa. 

Anos mais tarde, Wald (1999), além de estudar a inflação incluiu a variável crescimento do PIB na qual demonstrou ser mais um fator determinante 

da estrutura de capital. Para Booth et al. (2001) e De Jong et al. (2008) além do PIB e da inflação, o desenvolvimento do país também influencia a 

estrutura de capital. Cooley e Quadrini (2006) apresentaram um modelo de equilíbrio geral dinâmico em que a heterogeneidade no patrimônio 

líquido endógeno provoca respostas diferenciadas aos choques monetários. E no Brasil, segundo Bekaert et al. (1995) e Grôppo (2006) as variáveis 

monetárias se relacionam com o índice da bolsa de valores (Ibovespa), e concluem que as empresas em países em desenvolvimento precisam se 

atentar as condições macroeconômicas. 

De acordo com Korajczyk e Levy (2003), Hackbarth et al. (2006), Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) as empresas tendem ajustar 

sua alavancagem para o alvo, mais rapidamente em boas condições macroeconômicas. Logo, as empresas não podem ignorar que condições 

macroeconômicas impactam seus modelos de políticas de financiamento existentes.  
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Estudos Macroeconômicos e Estrutura de Capital 

O mercado financeiro internacional foi afetado por três sucessivas crises importantes: a crise do México com reflexos em 1995, a crise asiática 

com reflexos em 1998 e a crise da Rússia com reflexos no início de 1999. Nesse momento elevou-se o déficit externo e a taxa de juros alta já não 

surtia efeito (BACEN, 2011). Segundo Giambiagi (2006), devido às crises internacionais, o Brasil foi afetado pelo efeito contágio associado à 

redução dos empréstimos aos países emergentes. No entanto, em contraste com as desvalorizações nos países asiáticos, a crise no Brasil não afetou 

o seu crescimento ligeiramente positivo do PIB naquele período.  

A tabela 1 abaixo apresenta as das taxas de crescimento, juros, câmbio, inflação e o meio monetário M4, no período pós plano real até 2013. 

 

Tabela 1 – Série histórica das variáveis macroeconômicas1 

Ano PIB 
Juros 

Selic 
TJLP Câmbio IPC M4 

1995 4358,746 0,53372 17.72 0,9730 25,91 2.595514,5310 

1996 5133,848 0,27451 11.02 1,0394 11,34 3.611609,1380 

1997 5626,144 0,25003 9.89 1,1164 7,21 4.436617,7280 

1998 5778,381 0,29501 18.06 1,2087 1,66 5.259404,0650 

1999 6191,630 0,26261 12.50 1,7882 9,12 6.128808,6122 

2000 6759,019 0,17588 9.75 1,9546 6,21 7.183162,7303 

2001 7358,022 0,17467 10.00 2,3196 7,94 8.520093,5115 

2002 8237,867 0,19113 10.00 3,5325 12,18 9.280438,0728 

2003 9353,070 0,23366 11.00 2,8884 8,93 10.405434,3393 

2004 10551,030 0,16244 9.75 2,6536 6,27 12.411664,8706 

2005 11535,464 0,19123 9.75 2,3399 4,93 14.438009,1664 
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2006 12594,640 0,15278 6.85 2,1372 2,05 17.173603,0149 

2007 14007,297 0,11979 6.25 1,7705 4,60 20.804950,9771 

2008 15812,031 0,12355 6.25 2,3362 6,07 24.757064,4503 

2009 16741,891 0,10063 6.25 1,7404 3,95 28.692150,3577 

2010 19312,955 0,09801 6.25 1,6858 6,24 33.508526,5913 

2011 21037,452 0,11664 6.00 1,8588 6,36 39.356390,1287 

2012 22161,609 0,08476 5.50 2,0483 5,74 46.388181,7062 

2013 24180,318 0,08178 5.00 2,3538 5,63 51.361975,5456 

Fonte: A autora, a partir de dados do IBGE, FMI e Banco Central. 

Pode-se observar pela tabela 1 que enquanto a série do PIB e do agregado monetário M4 é crescente no período, a de juros Selic e de Juros de 

Longo Prazo é decrescente, sendo o câmbio e a taxa de inflação medida pelo IPC oscilantes.  

Diversos estudos que utilizam variáveis macroeconômicas como variáveis explicativas e discriminantes da estrutura de capital. 

Kim e Wu (1988) foram pioneiros ao incluir nos estudos da estrutura de capital o efeito da inflação. Os autores verificaram três efeitos da inflação 

sobre a estrutura de capital: o primeiro efeito mostra que o aumento da inflação impactando no retorno sobre os títulos corporativos, o segundo 

efeito afirma que o aumento da inflação impacta em um maior retorno sobre os títulos da dívida em relação às ações, e o terceiro efeito refere-se 

ao aumento da inflação impactando em uma maior taxa de depreciação. 

Enquanto isso, no Brasil, o trabalho de Bekaert et al. (1995) estudou os pontos inflacionários e as variáveis monetárias, analisando qual a relação 

para alocação de recursos nas empresas. Ao observar e analisar a dinâmica entre Ibovespa e as variáveis de política monetária, Bekaert et al. (1995) 

abordaram que após a implementação do Plano Real o mercado acionário teve um grande desenvolvimento, tanto em termos de volume dos 

negócios quanto na eficiência de alocação de recursos. O estudo abrangeu diversos países em desenvolvimento, e os autores concluíram a 

importância do desenvolvimento dos mercados financeiros como sendo o principal responsável pela melhora na eficiência de alocação de recursos, 

pois permite uma redução nos custos do capital e facilita a captação de recursos no exterior. 

Diferentemente destes estudos anteriores o trabalho de Wald (1999) foi estudar a ligação entre as decisões da estrutura de capital e suas diferenças 

legais e institucionais a partir de uma amostra de 4404 empresas, no Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Além de abordar a 

relação do efeito inflacionário, o autor também comparou o endividamento com o crescimento do PIB e a participação da empresa de capital aberto 

na economia.  



39 
 

39 
 

Os achados de Wald (1999) mostraram que o crescimento do PIB, a participação na economia das companhias de capital aberto e o tempo médio 

de abertura de um negócio no país possuem relação negativa, porém a inflação possui relação positiva com o endividamento. 

Wald (1999) concluiu que há diferenças nos fatores institucionais que influenciam nos determinantes da estrutura de capital conforme o país 

analisado, e que as diferenças em políticas fiscais e problemas de agência explicam as características individuais dos países. Essas diferenças são 

observadas por meio dos resultados do estudo de Wald (1999), que verificou que as proxies das variáveis tangibilidade dos ativos, substitutos do 

benefício fiscal da dívida, P&D e lucratividade mostraram-se consistentes. Mas as proxies para risco, crescimento, tamanho e estoques 

apresentaram efeitos diferentes sobre a alavancagem. 

Booth et al. (2001) analisaram a estrutura de capital de empresas em 10 países em desenvolvimento. E abordaram que o estudo de estrutura de 

capital se aplica tanto para países desenvolvidos (Estados Unidos e países da Europa) quanto para os países em desenvolvimento, encontrando 

evidências que sustentam que as decisões sobre o endividamento são afetadas pelas mesmas variáveis, apesar da grande diferença de fatores 

institucionais entre os países em desenvolvimento.  

Dos resultados importantes de Booth et al. (2001) apontam que as empresas nos países em desenvolvimento têm maior grau de endividamento, e 

verificaram que é mais importante saber o país de origem do que a dimensão das variáveis independentes específicas de cada empresa, pois as 

decisões de endividamento das empresas estão relacionadas com a taxa de crescimento do PIB, taxas de inflação, e desenvolvimento do mercado. 

Korajczyk e Levy (2003) incluíram um ponto importante, destacando como as empresas reagem ao ciclo da economia. Através de uma amostra de 

4.913 companhias de capital aberto, constataram que as empresas com restrições financeiras emitem títulos para os períodos de condições 

macroeconômicas favoráveis, porém as empresas sem restrições financeiras têm comportamento anticíclico. Neste estudo o PIB foi negativamente 

relacionado com alavancagem, e ambas as teorias Pecking Order e Trade-off foram consistentes. 

Igualmente ao estudo anterior, foram os achados de Glen e Singh (2004) no qual concluíram que as empresas em economias emergentes usam 

níveis inferiores de dívida de longo prazo em relação as sediadas em mercados desenvolvidos. Neste estudo que abrangeu 22 países desenvolvidos 

e 22 países emergentes, no período de 1994 a 2000, os autores reforçam que a alavancagem média das organizações de todos os países tem caído 

com o tempo.  

A fim de contrapor os modelos existentes sobre políticas de financiamento das empresas, Hackbarth et al. (2006) abordam que as condições 

macroeconômicas têm um grande impacto não apenas sobre o risco de crédito, mas também nas decisões de financiamento. Os autores encontraram 

que as empresas devem ajustar a sua estrutura de capital com mais frequência em “booms” do que em recessões, logo, quanto maior o PIB menos 

as empresas se endividam. Os índices de alavancagem que o modelo contingente gera estão de acordo com os índices de alavancagem observados 

na prática, e ainda prevê que a alavancagem é anticíclica, afirmação consistente com a evidência relatada por Korajczyk e Levy (2003). De acordo 

com Hackbarth et al. (2006) se a taxa de recuperação é pró-cíclica, a capacidade de endividamento da empresa em um “boom” pode ser até 40% 

maior do que a capacidade de endividamento da mesma empresa em um período de contração.  

Nos Estados Unidos, Cooley e Quadrini (2006) desenvolveram um modelo de equilíbrio geral estudando as decisões financeiras das empresas que 

são heterógenas. Os autores justificam o estudo apontando que a estrutura de capital das empresas muda endogenamente ao longo do tempo devido 

as suas decisões financeiras e devido aos choques idiossincráticos.  
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Cooley e Quadrini (2006) constataram que o resultado das decisões financeiras das empresas é influenciado pelos choques monetários, e apontam 

que os choques monetários levam à considerável volatilidade no retorno do mercado de ações. A maior sensibilidade das empresas aos choques de 

política monetária deriva do fato de que as empresas assumem mais dívidas. 

Contudo no Brasil, Grôppo (2006) analisou qual seria a relação entre a política monetária e o mercado acionário brasileiro, e encontrou que as 

taxas de juros de curto e longo prazo e a taxa de câmbio impactam o Ibovespa. A maior sensibilidade que afeta as empresas de capital aberto é a 

relação com a taxa de câmbio, e a taxa básica de juros, pois mais impacta o índice da Bovespa. O autor mostra que as variáveis macroeconômicas 

realmente têm efeito sobre o mercado acionário ao afetar a habilidade das empresas em gerar fluxos de caixa, os pagamentos futuros de dividendos 

e a taxa de desconto, tornando-se fatores de risco sobre o mercado de ações. 

De Jong et al. (2008), apontaram a importância dos fatores específicos da empresa juntamente com os fatores específicos do país sobre o 

endividamento de empresas, e apresentaram médias para variáveis selecionadas para um grupo de 42 países (desenvolvidos e em desenvolvimento), 

no período de 1997 à 2001. Dentre os resultados encontrados, os autores apontam que empresas em economias emergentes usam muito mais o 

passivo circulante e menos o passivo de longo prazo do que as empresas em países desenvolvidos.  

De Jong et al. (2008) concluíram que os fatores específicos da estrutura de capital da empresa diferem entre os países, dando valor a análise do 

ambiente econômico, segundo os autores as teorias tradicionais sobre a estrutura de capital, desenvolvido com empresas dos Estados Unidos, 

funcionam bem em economias semelhantes e que tenham o mesmo sistema legal e alto nível de desenvolvimento econômico.  

Além de explicar as condições macroeconômicas, Cook e Tang (2010) estudaram a velocidade de ajuste para o alvo de alavancagem, em uma 

amostra de 30 anos, em empresas dos Estados Unidos. Os autores definiram o bom e o mau estado econômico e encontraram que as empresas 

ajustam seu alvo de alavancagem mais rápido em bons estados do que em maus estados da economia, e concluem que o crescimento do PIB tem 

efeito significativo no endividamento. 

Os resultados de Cook e Tang (2010) são consistentes com os resultados de Hackbarth et al. (2006), pois também apoiam a teoria da Pecking 

Order, em que as empresas menos alavancadas ajustam mais rapidamente do que as empresas que são mais alavancadas.  

Analogamente aos estudos de Korajczyk e Levy (2003) e Cook e Tang (2010), o trabalho de Mukherjee e Mahakud (2012) teve como objetivo 

investigar o papel da condição econômica na determinação da alavancagem financeira e a velocidade de ajuste para atingir o alvo da alavancagem. 

Os autores selecionaram as empresas fabricantes com dados contínuos para o período de 1993 a 2008, que é o período de liberalização na Índia. 

Os autores utilizaram as variáveis macroeconômicas: spread de juros e PIB, e igualmente Cook e Tang (2010) apontaram os anos de bons e maus 

períodos econômicos, a partir de uma média das taxas de spread e crescimento econômico entre os anos.  

Os autores consideram que um alto termo de Spread é uma boa condição econômica, confirmando a afirmação de Stock e Watson (1998) no qual 

indicam que o spread é visto como um forte preditor da condição econômica.  

Mukherjee e Mahakud (2012) encontraram prova de que para as empresas indianas, as condições macroeconômicas têm papel importante para a 

determinação da alavancagem financeira, e que a velocidade de ajuste para atingir alavancagem mostrou-se pró-cíclica. E que o comportamento 

de financiamento das empresas é diferente em boas e más condições econômicas tanto para a alavancagem de livro como de mercado.  
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Conclui-se, portanto que todos os estudos acima fornecem um forte argumento para a continuidade de estudos sobre as variáveis macroeconômicas 

na determinação da estrutura de capital das empresas nos países em desenvolvimento, uma vez que proporcionam um campo de estudos 

significativos e justificativos para a existência de uma relação entre essas variáveis e estrutura de capital.  

 

Modelos teóricos, variáveis e proxies 

 

Neste tópico, primeiramente foram abordadas as variáveis que determinam a estrutura de capital: tamanho, tangibilidade, razão de Market-to-book, 

benefícios fiscais não relacionados à dívida, rentabilidade, e liquidez. Posteriormente foram acrescentadas variáveis endógenas de controle, que 

são as variáveis macroeconômicas: PIB, inflação, taxa de câmbio, taxa de juros e meio monetário M4.  

 

Tabela 2 – Variáveis e Proxies 

Variável Sigla Medida / Proxy 

Tamanho TAM Log (𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡) 

Tangibilidade TANG Ativo Imobilizado / Ativo Total 

Market-to-book MB Valor de Mercado / Patrimônio Total 

Benefícios fiscais não 

relacionados à dívida 

BFND Depreciação / Ativo Total 

Lucratividade LUCR EBITDA (earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization) / Ativo Total 

Índice de Liquidez Corrente ILC Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Crescimento Econômico  PIB PIB anual per capita 

Taxa de juros de Curto 

Prazo 

TJS Juros Selic 

Spread de juros Spread Juros de Curto Prazo – Juros de Longo Prazo 
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Inflação IPC Índice de Preço ao Consumidor 

Câmbio CAM Taxa de Câmbio Compra/Venda 

Política monetária  M4 Títulos federais + quotas de fundos 

depositários + operações compromissadas 

registradas no Selic + depósitos em poupança 

+ títulos emitidos por instituições depositárias 

+ papel-moeda em poder do público e 

depósitos à vista no sistema bancário. 

Fonte: A autora. 

No que tange a variável dependente a definição mais ampla de alavancagem é a razão entre o total do passivo ao longo de ativos totais, 

porém, seguindo Rajan e Zingales (1995) essa medida não fornece uma boa indicação, pois essa medida não mostra se a empresa está em risco de 

default, e não proporciona as opções de financiamento do passado, por ser muito influenciado por fatores não financeiros.  

Sendo assim, a medida de alavancagem definida é a relação entre dívida total sobre capital total, onde o capital é definido como a dívida 

total mais patrimônio total (RAJAN; ZINGALES, 1995; WALD, 1999). Esta medida de alavancagem leva em conta o capital social empregado, e 

assim, dá uma melhor representação dos efeitos das decisões de financiamento do passado.  

Tabela 3 – Hipóteses de pesquisa sobre os fatores específicos das empresas 

Variável 
Statistic Trade-off 

(STT) 

Assimetria de 

Informação (AI) 

Pecking Order 

(POT) 
Teoria de Agência (TA) 

TAM + + - + 

TANG + + + + 

MB - - +/- +/- 

BFND - Indefinido + Indefinido 

LUC + + - - 
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ILC + - - Indefinido 

PIB + - - Indefinido 

TJS + Indefinido - Indefinido 

Spread + Indefinido - Indefinido 

IPC - - - - 

CAM - - - - 

M4 Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 

Fonte: A autora. 
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Tabela 4 – Hipóteses de pesquisa sobre os fatores específicos das empresas segundo os autores estudados 

Variável Autores Efeito 

TAM 

 

Rajan e Zingales (1995), Booth et al. (2001), De Jong et al. (2008), e Ross, Westerfield e Jaffe (2002) + 

Mukherjee e Mahakud (2012) - 

TANG Rajan e Zingales (1995), Wald (1999), Booth et al. (2001), e Mukherjee e Mahakud (2012) + 

Harris e Raviv (1991) - 

MB Rajan e Zingales (1995), e Mukherjee e Mahakud (2012) - 

BFND Rajan e Zingales (1995), Wald (1999), e De Jong et al. (2008) - 

Mukherjee e Mahakud (2012) + 

LUC Mukherjee e Mahakud (2012) + 

Myers (1984), Rajan e Zingales (1995), e Wald (1999) - 

ILC Rajan e Zingales (1995) + 

Mukherjee e Mahakud (2012) - 

PIB Booth et al. (2001), De Jong et al. (2008), Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) + 

Wald (1999), Korajczyk e Levy (2003), e Glen e Singh (2004) - 

TJS Grôppo (2006) - 

Spread Mukherjee e Mahakud (2012), Cook e Tang (2010) + 

Stock e Watson (1998), Korajczyk e Levy (2003), e Grôppo (2006). - 

IPC Kim e Wu (1988), e Wald (1999)  + 
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Booth et al. (2001) - 

CAMB Grôppo (2006) - 

M4 Bekaert et al. (1995), Cooley e Quadrini (2006), e Groppo (2006) + 

Fonte: A autora. 

Aprimorando os estudos de Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) as variáveis macroeconômicas foram utilizadas como 

dummy, na qual foram nomeadas como SUPERIOR, quando o valor estava acima da média, e INFERIOR quando o valor estava a baixo da média.   

Com base neste critério, observa-se na tabela 5 abaixo, que o período econômico favorável na taxa de crescimento do PIB per capita e no 

meio monetário M4, são os valores superiores à média de variação 10,04% e 18,19% respectivamente, contudo os períodos econômicos 

desfavoráveis são os valores inferiores à média.  

Já, para as variáveis taxa de juros Selic (TJS), Spread, câmbio (CAM) e inflação (IPC) o período de condição econômica favorável são 

aqueles anos para o qual a variação situa-se inferior à média: -7,60%, 3,33%, 6,97%, 20,14%, respectivamente, enquanto que os anos desfavoráveis 

são aqueles cuja variação são superiores ao valor da média.  
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Tabela 5 – Variáveis Macroeconômicas entre 1995-96 a 2012-13 



47 
 

47 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do BACEN, Ipeadata e FMI. 

Ano PIB 

Δ(%) 

Condição 

PIB 

Juros Selic 

Δ(%) 

Condição 

Juros 

Selic 

Spread de 

Juros 

Δ(%) 

Condiçã

o Spread 

de Juros 

Câmbio 

Δ(%) 

Condição 

Câmbio 

IPC 

Δ(%) 

Condição 

no IPC 

M4 

Δ(%) 

Condição 

M4 

1995-1996 17,78 Superior -48,57 Inferior 10,76 Superior 6,82 Inferior -56,23 Inferior 39,15 Superior 

1996-1997 9,59 Inferior -8,92 Inferior -1,34 Inferior 7,41 Superior -36,42 Inferior 22,84 Superior 

1997-1998 2,71 Inferior 17,99 Superior 64,62 Superior 8,27 Superior -76,98 Inferior 18,55 Superior 

1998-1999 7,15 Inferior -10,98 Inferior -19,80 Inferior 47,94 Superior 449,40 Superior 16,53 Inferior 

1999-2000 9,16 Inferior -33,02 Inferior 11,02 Superior 9,31 Superior -31,91 Inferior 17,20 Inferior 

2000-2001 8,86 Inferior -0,69 Superior 3,26 Inferior 18,67 Superior 27,86 Superior 18,61 Superior 

2001-2002 11,96 Superior 9,42 Superior -9,42 Inferior 52,29 Superior 53,40 Superior 8,92 Inferior 

2002-2003 13,54 Superior 22,26 Superior -12,26 Inferior -18,23 Inferior -26,68 Inferior 12,12 Inferior 

2003-2004 12,81 Superior -30,48 Inferior 19,12 Superior -8,13 Inferior -29,79 Inferior 19,28 Superior 

2004-2005 9,33 Inferior 17,72 Superior -17,72 Inferior -11,82 Inferior -21,37 Inferior 16,33 Inferior 

2005-2006 9,18 Inferior -20,11 Inferior -9,63 Inferior -8,66 Inferior -58,42 Inferior 18,95 Superior 

2006-2007 11,22 Superior -21,59 Inferior 12,83 Superior -17,16 Inferior 124,39 Superior 21,14 Superior 

2007-2008 12,88 Superior 3,14 Superior -3,14 Inferior 31,95 Superior 31,96 Superior 19,00 Superior 

2008-2009 5,88 Inferior -18,56 Inferior 18,56 Superior -25,50 Inferior -34,93 Inferior 15,89 Inferior 

2009-2010 15,36 Superior -2,60 Superior 2,60 Inferior -3,14 Inferior 57,97 Superior 16,79 Inferior 

2010-2011 8,93 Inferior 19,00 Superior -23,01 Inferior 10,26 Superior 1,92 Inferior 17,45 Inferior 

2011-2012 5,34 Inferior -27,33 Inferior 19,00 Superior 10,19 Superior -9,75 Inferior 17,87 Inferior 

2012-2013 9,11 Inferior -3,51 Superior -5,58 Inferior 14,91 Superior -1,92 Inferior 10,72 Inferior 

Média 10,04% -7,60% 3,33% 6,97% 20,14% 18,19% 
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5 Procedimentos metodológicos 

Para a elaboração da base de dados relacionada foram utilizadas as fontes da Bloomberg e 

Economática para coletar as informações que compõem a estrutura de capital das empresas de 

capital aberto, além das fontes do Banco Central, BM&F, IBGE, IPEA, e FMI para coletar 

informações sobre os dados macroeconômicos no Brasil. 

A base de dados coletada recebeu tratamentos para uniformizar a informação contábil, 

analogamente aos estudos de Rajan e Zingales (1995) excluiu-se as empresas financeiras pois 

a política de financiamento é determinadas por diversos fatores exógenos. A princípio foram 

encontrados no total 495 empresas, porém ao excluir empresas financeiras e bancos, e ao 

calcular certas variáveis, dados em alguns anos foram perdidos. Portanto o número da amostra 

para empresas com dados contínuos foi reduzido, contendo 334 empresas. 

O período de estudo deste trabalho segue o período pós-plano real, com dados de 1995 a 2013, 

com o propósito de observar os dados de forma longitudinal e com seus efeitos durantes os 

anos. Internacionalmente há alguns estudos que abordam esse tema, sendo eles o trabalho de 

Korajczyk e Levy (2003) que destacaram que as empresas reagem contra o ciclo da economia, 

o trabalho de Cook e Tang (2010) no qual explica que as condições macroeconômicas 

influenciam na velocidade de ajuste para o alvo de alavancagem, e Mukherjee e Mahakud 

(2012) que encontraram que a velocidade de ajuste para atingir a alavancagem é pró-cíclica, e 

concluíram que o comportamento de financiamento das empresas é diferente em boas e más 

condições econômicas.  

Para este estudo, foi escolhida a técnica econométrica que satisfizesse o rigor metodológico e 

o tipo de problema que tem características de corte e de tempo (longitudinal), a técnica de dados 

em painel. Portanto a primeira etapa do tratamento dos dados compreende a construção de um 

modelo de dados em painel. Essa técnica tem sido amplamente utilizada como ferramenta para 

o estudo de fenômenos inter-relacionados cuja relação seja temporalmente dependente.  

De acordo com Hsiao (2006) a utilização desta técnica é vantajosa, pois expande o tamanho da 

amostra, captura variações de corte e o comportamento dinâmico, leva em conta as diferenças 

individuais específicas, tem menor nível de multicolinearidade, gera possibilidades para reduzir 

variáveis omitidas, e melhora a precisão dos parâmetros de estimação. Porém a técnica pode ter 

uma desvantagem, que diz respeito a um problema de dados iniciais e parâmetros incidentais 

de natureza complexa quando há dados com grande número de unidade de corte em pouco 

espaço de tempo (HSIAO, 2006). Desvantagem esta que não se aplica neste trabalho, por ser 

um período de dezoito anos de observação, para que assim possa melhorar as estimativas dos 

parâmetros obtidos. 

O procedimento econométrico irá utilizar um período de dezoito anos (1995-2013). O modelo 

a ser testado segue a equação abaixo, proposta primeiro por Mukherjee e Mahakud (2012), no 

qual assume uma relação linear entre o índice de alavancagem, as condições macroeconômicas 

e outros determinantes da alavancagem, (calculadas através de modelos de regressão 

agrupados), de acordo com:  

Equação 1: 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
= 𝑎 + 𝑏𝑋′ + 𝑐𝑀𝐸𝐶𝐷 + 𝑢𝑖,𝑡        (1) 

Onde,  
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
 = Grau de alavancagem,  

𝑎 = Intercepto;  

𝑏 = Coeficientes de regressão dos determinantes de alavancagem;  

𝑋′= Variáveis afetando a alavancagem; 

𝑐 = Coeficiente de regressão associado às variáveis macroeconômicas; 

𝑀𝐸𝐶𝐷= Variável Dummy de condição macroeconômica; 
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𝑢𝑖,𝑡 = Termo erro  

A variável macroeconômica (MECD) levou o valor de 1 se a variação for SUPERIOR à média, 

e 0 se a variação for INFERIOR à média. Mukherjee e Mahakud (2012) sugerem controlar todas 

as variáveis da estrutura de capital pela Dummy de condições macroeconômicas (MECD), o 

modelo pode ser especificado como segue:  

Equação 2: 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
= 𝑎 + 𝑏𝑋′ + 𝑐𝑀𝐸𝐶𝐷 + 𝑑𝑀𝐸𝐶𝐷∗𝑋′ + 𝑢𝑖,𝑡     (2) 

Onde,  

d = coeficiente de regressão com as condições de interação de condição macroeconômica e variáveis 

específicas da empresa; 

𝑀𝐸𝐶𝐷∗𝑋′ = condições de Interação de MECD e outras variáveis. 

As condições de interação de MECD e outras variáveis específicas da empresa (MECD*X) são 

usadas para controlar o modelo pela condição macroeconômica. Assim assume maior influência 

das condições macroeconômicas em determinação da alavancagem em cima das variáveis 

específicas da empresa, e espera-se os sinais opostos para a interação dos termos coeficientes 

de regressão como predito pelas variáveis tradicionais.  

Dado o índice de alavancagem alvo para a empresa i, no tempo t denotado com 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
, foi 

especificado como uma função de um vetor de variáveis específicas da empresa: 

Equação 3: 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
∗ = b X’𝑖,𝑡          (3) 

Onde,  
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
∗ = razão de influência designada  

X’𝑖,𝑡 = variáveis específicas da empresa. 

A equação a seguir provê uma estimativa da razão de influência do objetivo de cada empresa 

que foi definida como a razão da dívida que empresas escolheriam na ausência de assimetrias 

de informação, despesas de transação e outras despesas de ajuste. Porém, em um mercado 

imperfeito, na presença do custo de ajustamento as empresas podem não ajustar o quociente do 

alvo da dívida. Portanto, foi utilizado uma variável da alavancagem defasada para medir a 

velocidade de ajuste da estrutura de capital no painel dinâmico. A velocidade de ajuste para o 

alvo da alavancagem foi estudada por Hackbarth et al. (2006), Cook e Tang (2010) e Mukherjee 

e Mahakud (2012). Estes trabalhos encontraram que as empresas ajustam seu alvo de 

alavancagem mais rápido em bons estados do que em maus estados da economia. Sendo assim, 

os resultados de Cook e Tang (2010) e Hackbarth et al. (2006), apoiam a teoria da hierarquia, 

em que as empresas menos alavancadas ajustam mais rapidamente do que as empresas que são 

mais alavancadas. 

Então, Mukherjee e Mahakud (2012) sugerem um modelo padrão parcial de ajustamento que é 

especificado como segue:  

Equação 4: (
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
 – 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡−1
) = λ(

𝐷

𝐸𝑖,𝑡
∗ – 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡−1
) + ε𝑖,𝑡       (4) 

Onde,  

(
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
 – 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡−1
) = influência para a empresa i em períodos t e t-1; 

λ = a velocidade de ajuste, e este parâmetro de ajuste representa a magnitude do ajuste desejado 

entre dois períodos subsequentes ou a taxa de convergência de 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
 para seu nível alvo 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡
∗.  

Os efeitos dos custos de ajustamento são representados pela restrição que |λ|<1, que é uma 

condição que 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡−1
 tende para 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡
∗, assim como 𝑡 → ∞. Valores de alavancagem que desviem 

do seu nível de destino serão consideradas subótima. Se λ=1, então o processo de ajustamento 

é completado dentro de um período e a empresa no tempo t está no seu nível de alavancagem 
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designado. Se λ<1, então o ajuste de ano t-1 para t fica aquém do ajuste necessário para estar 

no nível alvo. Se por outro lado λ>1, a empresa está superajustada, fazendo mais ajuste que o 

exigido. Como argumentação, temos que Hackbarth et al. (2006) e Cook e Tang (2010) 

abordaram que as empresas devem ajustar a sua estrutura de capital com mais frequência em 

“booms” do que em recessões. 

A equação pode ser escrita como: 

Equação 5: 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
 = λ 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡
∗ + (1–λ) 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡−1
 + ε𝑖,𝑡        (5) 

E assim colocando o valor de 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
∗ na equação, através da estimação utilizando o método 

generalizado dos momentos, pode-se obter:  

Equação 6: 
𝐷

𝐸𝑖,𝑡
 = (1-λ) 

𝐷

𝐸𝑖,𝑡−1
 + λ βX’𝑖,𝑡 + ε𝑖,𝑡        (6) 

A equação 1, 2 e 5 são estimadas pelo modelo Pooled regression. A equação 6 é estimada 

usando a técnica generalized method of moments (GMM) como sugerido por Arellano e Bond 

(1991). 

 

 RESULTADOS EMPRÍRICOS  

Inicialmente foi realizada uma análise a partir da estatística descritiva (tabela 6 abaixo). 

Algumas variáveis apresentaram menor número de observações, como por exemplo Market-to-

Book e Benefício fiscal não relacionado a dívida, o que conduz a um painel não balanceado. A 

amostra apresenta que as empresas de capital aberto possuem alavancagem total média de 

21,88%.  
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Tabela 6 – Estatística descritiva da amostra 

Variável 
 

Média 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Máximo Observações 

Alavancagem Geral 0,2188989 0,1144476 0,1158 0,9347 N =       4256 

Entre   0,0941478 0,03615 0,7839529 n =        333 

Dentro   0,0690385 -0,1153344 0,7698673 T-bar = 12,7808 

Tamanho 

 

 

 

Tangibilidade 

Geral 9,00127 0,9352324 3,301 11,9962 N =       4382 

Entre   0,8811116 3,958611 10,9501 n =        334 

Dentro 
  

0,3775157 
3,293545 13,80771 

T-bar = 13, 

1198 

Geral 0,3198294 0,2225614 0,102 0,9973 N =        4216 

Entre   0,1761418   0,136 0,8802  n =        334 

Dentro   0,141882 -0,3700873 1,218935 T-bar = 12,6228 

         

Market-to-

book 

Geral 0,4070786 0,2483731 0,103 1,7889 N =       3720 

Entre   0,1458395 0,096394 0,9623 n =        279 

Dentro   0,2097419 -0,4105214 1,751497 T-bar = 11,2786 

         

Benefício 

fiscal não 

relacionado à 

dívida 

Geral 0,1445652 0,165356 0,1049 1,7963  N =      3832 

Entre   0,12315 0,1022 0,72411  n =       314 

Dentro   0,1213908 -0,4572459 1, 336647 T-bar = 12,5347 

         

Lucratividade Geral 0,0737964   0,1546697 -5,609 1,847 N =       4076 

 Entre   0,0989491 -0,623467 0,5929429 n =        334 

 Dentro   0,1302904 -5,165904 1,776866 T-bar = 12,2036 

         

Índice de 

Liquidez 

Corrente 

Geral 0,8285609 0,7183042 0,124 4,9333 N =       4234 

Entre   0,468425 0,17026 2,85382 n =        333 

Dentro 

  

0,5665689 

-1,734831 4,088311 

 T-bar = 

12,7147 

Fonte: A autora. 
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A matriz de correlação apresentada na Tabela 7 mostra que as variáveis independentes 

não estão altamente correlacionadas. As variáveis que se apresentaram mais correlacionadas 

foram tamanho (TAM) e índice de liquidez corrente (ILC), cujo coeficiente de correlação foi -

16,93. 

Tabela 7 – Correlação da amostra 

Variável TAM TANG MTB BFND LUCR ILC 

TAM 1,0000      

TANG 0.1188 1,0000     

MTB 0, 2083    0, 0371    1,0000    

BFND -0, 0113    0, 0682   -0, 0061    1,0000   

LUCR 0, 1657   -0, 0010    0, 0256   -0, 0763    1,0000  

ILC -0, 1693   -0, 1397   -0, 0481    0, 0295   -0, 0081    1,0000 

Fonte: A autora. 

Foram rodadas a seguir as equações 1 e 2 para verificação de efeito fixo, cujos resultados estão 

resumidos nos dados da tabela 8 abaixo.  A consistência com os artigos internacionais foi 

resumida na tabela 9 a seguir, comparando com os autores. De certa forma, esse trabalho 

complementa os estudos atuais pois trabalha de forma inédita com as variáveis taxa de juros 

Selic, a inflação medida pelo IPC, o Spread de Juros, e o meio monetário M4, relacionando 

assim com as variáveis da alavancagem.  

Posteriormente foi rodado o painel de efeitos fixos estático segundo a condição 

macroeconômica para analisar o efeito específico das variáveis.  
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Tabela 8 – Condições Macroeconômicas e Estrutura de Capital 

Variáveis 

Condição econômica 

com base no PIB 

(1)                   (2) 

Condição econômica com 

base no TJS 

(3)                   (4) 

Condição econômica 

com base no Spread 

(5)                   (6) 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

(7)                   (8) 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

(9)                   (10) 

Condição 

econômica com 

base no M4 

(11)                   

(12) 

TAM 
0,0163*** 

(4,17) 

0,0164*** 

(4,10) 

0.0158*** 

(4.03) 

0.0195*

** 

(4.78) 

0.0153*** 

(3.94) 

0.0171*

** 

(4.22) 

0.0168

*** 

(4.34) 

0.0223

*** 

(5.17) 

0.0153*

** 

(3.93) 

0.01611

*** 

(4.03) 

0.0174*

** 

(4.31) 

0.0174*

** 

(4.18) 

TANG 
-0,0985*** 

(-10,57) 

-0,1005*** 

(-10,16) 

-0.1002*** 

(-10.72) 

-

0.1054*

** 

(-9.69) 

-

0.0997*** 

(-10.68) 

-

0.0938*

** 

(-9.45) 

-

0.0970

*** 

(-

10.45) 

-

0.1046

*** 

(-9.08) 

-

0.0992*

** 

(-10.63) 

-

0.1014*

** 

(-10.35) 

-

0.1011*

** 

(-10.80) 

-

0.0920*

** 

(-9.03) 

MTB 
0,0004** 

(2,10) 

0,0009*** 

(2,91) 

0.0004** 

(2.21) 

0.0004 

(1.39) 

0.0004** 

(2.19) 

0.0007*

** 

(2.64) 

0.0004

** 

(2.08) 

0.0002 

(1.06) 

0.0004*

* 

(2.22) 

0.0004*

* 

(2.08) 

0.0004*

* 

(2.20) 

0.0008*

* 

(3.16) 

BFND 
-0,0193 

-(0,81) 

-0,0138 

(-0,57) 

-0.0205 

(-0.86) 

-0.0167 

(-0.57) 

-0.0208 

(-0.88) 

-0.0223 

(-0.80) 

-0.0210 

(-0.89) 

-0.0611 

(-1.61) 

-0.0201 

(-0.85) 

-0.0213 

(-0.89) 

-0.0182 

(-0.77) 

-0.0223 

(-0.94) 

LUCR 
-0,0303*** 

(-4,00) 

-0,0329*** 

(-3,83) 

-0.0299*** 

(-3.95) 

-

0.0220*

* 

(-2.42) 

-

0.0302*** 

(-3.98) 

-

0.0331*

** 

(-4.23) 

-

0.0306

*** 

(-4.06) 

-

0.0294

*** 

(-3.64) 

-

0.0299*

** 

(-3.95) 

-

0.0336*

** 

(-3.89) 

-

0.0299*

** 

(-3.94) 

-

0.0565*

** 

(-4.80) 
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Variáveis 

Condição econômica 

com base no PIB 

(1)                   (2) 

Condição econômica com 

base no TJS 

(3)                   (4) 

Condição econômica 

com base no Spread 

(5)                   (6) 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

(7)                   (8) 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

(9)                   (10) 

Condição 

econômica com 

base no M4 

(11)                   

(12) 

ILC 
-0,0336*** 

(-17,83) 

-0,0337*** 

(-15,04) 

-0.0334*** 

(-17.75) 

-

0.0358*

** 

(-14.20) 

-

0.0335*** 

(-17.76) 

-

0.0317*

** 

(-14.57) 

-

0.0336

*** 

(-

17.91) 

-

0.0334

*** 

(-

13.07) 

-

0.0335*

** 

(-17.76) 

-

0.0338*

** 

(-15.44) 

-

0.0335*

** 

(-17.76) 

-

0.0325*

** 

(-14.56) 

MECD 
0,0060** 

(2,76) 

-0,0469** 

(-1,84) 

-0.0031 

(-1.46) 

0.0078 

(0.52) 

0.0026 

(1.21) 

0.0079 

(0.32) 

-

0.0115

*** 

(-5.42) 

0.0281 

(1.14) 

0.0018 

(0.84) 

-

0.0464* 

(-1.75) 

0.0050*

* 

(2.15) 

-

0.1013*

** 

(-3.91) 

TAM X 

MECD 
- 

0,0057** 

(2,09) 
- 

-0.0017 

(-1.07) 
- 

0.0001 

(0.07) 
- 

-

0.0046

* 

(-1.75) 

- 
0.0047* 

(1.66) 
- 

0.0127*

** 

(4.53) 

TANG X 

MECD 
- 

0,0069 

(0,66) 
- 

0.0110 

(1.11) 
- 

-0.0149 

(-1.44) 
- 

0.0114 

(1.11) 
- 

0.0108 

(1.00) 
- 

-

0.0278*

* 

(-2.55) 
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Variáveis 

Condição econômica 

com base no PIB 

(1)                   (2) 

Condição econômica com 

base no TJS 

(3)                   (4) 

Condição econômica 

com base no Spread 

(5)                   (6) 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

(7)                   (8) 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

(9)                   (10) 

Condição 

econômica com 

base no M4 

(11)                   

(12) 

MTB X 

MECD 
- 

-0,0007** 

(-1,97) 
- 

0.0001 

(0.46) 
- 

-0.0005 

(-1.43) 
- 

0.0006 

(1.59) 
- 

0.0000 

(0.11) 
- 

-

0.0008*

* 

(-2.32) 

BFND X 

MECD 
- 

-0,0627 

(-1,47) 
- 

-0.0083 

(-0.25) 
- 

0.0061 

(0.19) 
- 

0.0472 

(1.22) 
- 

0.0016 

(0.04) 
- 

-0.0025 

(-0.05) 

LUCR X 

MECD 
- 

0,0045 

(0,30) 
- 

-0.0274* 

(-1.90) 
- 

0.0229 

(1.03) 
- 

-0.0193 

(-1.13) 
- 

0.0070 

(0.46) 
- 

0.0368*

* 

(2.55) 

ILC X 

MECD 
- 

0,0004 

(0,15) 
- 

0.0044 

(1.54) 
- 

-0.0045 

(-1.48) 
- 

-0.0008 

(-0.27) 
- 

0.0015 

(0.49) 
- 

-0.0012 

(-0.40) 

Constante 
0,1173** 

(3,16) 

0,1163*** 

(3,05) 

0.1260*** 

(3.41) 

0.0956*

* 

(2.49) 

0.1276*** 

(3.46) 

0.1083*

** 

(2.83) 

0.1210

*** 

(3.30) 

0.0740

** 

(1.83) 

0.1277*

** 

(3.44) 

0.1221*

** 

(3.23) 

0.1078*

** 

(2.81) 

0.1065*

** 

(2.70) 

Teste F 

F(7,2680) 

71,70 

(0,00) 

F(13,2662) 

39,93 

(0,00) 

F(7,2680) 70.78 

(0,00) 

F(13,26

62)         

39.10 

F(7,2680)     

70.66 

(0,00) 

F(13,26

62)      

38.86 

F(7,268

0) 

75.39 

F(13,26

62) 

41.68 

F(7,268

0) 70.54 

(0,00) 

F(13,26

62) 

38.60 

F(7,268

0) 71.20 

(0,00) 

F(13,26

62) 

42.28 
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Variáveis 

Condição econômica 

com base no PIB 

(1)                   (2) 

Condição econômica com 

base no TJS 

(3)                   (4) 

Condição econômica 

com base no Spread 

(5)                   (6) 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

(7)                   (8) 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

(9)                   (10) 

Condição 

econômica com 

base no M4 

(11)                   

(12) 

 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

NOB 2954 2941 2954 2941 2954 2941 2954 2941 2954 2941 2954 2941 

Fonte: Os autores.  

Notas: *, ** e *** mostram o nível de significância a 10%, 5% e 1% respectivamente, Estatística T é dada em parênteses. 
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Tabela 9 – Equivalência dos resultados com artigos internacionais. 

 

 

Variável CAMB Autores IPC Autores 

TAM +*** Grôppo (2006) +*** Kim e Wu 

(1988), Wald 

Variável PIB Autores Spread Autores 

TAM +*** 

De Jong et al. 

(2008) e  Booth 

et al. (2001) 

+*** Grôppo (2006) 

TANG -*** 

De Jong et al. 

(2008) e  Booth 

et al. (2001) 

-*** 
Mukherjee e 

Mahakud (2012) 

MTB +*** 

Cook e Tang 

(2010) e Wald 

(1999) 

+*** 

Cook e Tang 

(2010) e 

Mukherjee e 

Mahakud (2012) 

BFND     

LUCR -*** 
Mukherjee e 

Mahakud (2012) 
-*** 

Cook e Tang 

(2010) e 

Mukherjee e 

Mahakud (2012) 

ILC -*** 
Mukherjee e 

Mahakud (2012) 
-***  
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(1999) e Booth 

et al. (2001) 

TANG -***  -*** 
Booth et al. 

(2001) 

MTB   +***  

BFND     

LUCR -*** Grôppo (2006) -***  

ILC -***  -***  

Fonte: Os autores. 

 

Tabela 10 – Efeito da variável macroeconômica sobre a variável específica da empresa sem considerar o efeito cruzado da variável. 

Variáveis PIB TJS Spread CAMB IPC M4 Teoria 

TAM +*** +*** +*** +*** +*** +*** 
STT, AI, 

TA 

TANG -*** -*** -*** -*** -*** -*** Indefinido 

MTB +***  +***  +** +** POT 

BFND        

LUCR -*** -** -*** -*** -*** -*** AI, POT 

ILC -*** -*** -*** -*** -*** -*** AI, POT 

Fonte: A autora. 

Notas: *, ** e *** mostram o nível de significância a 10%, 5% e 1% respectivamente.  
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A tabela 10 indica que a variável tamanho é influenciada de forma positiva e significativa pelo PIB quando há momentos econômicos desfavoráveis, 

e é influenciada pela taxa de juros Selic, spread de juros, câmbio e inflação em momentos econômicos favoráveis. Logo quando há um menor 

crescimento no PIB, e baixas nas taxas de juros, câmbio e inflação, há maior influência das variáveis macroeconômicas sobre o tamanho das 

empresas.  De acordo com teoria dos custos de falência (ROSS, 1977), empresas grandes, normalmente são mais diversificadas, e assim estão 

menos sujeitas a dificuldades financeiras e possuem custos de falência menores. No mercado brasileiro quanto maior a empresa menos ela sofrerá 

com o baixo crescimento econômico, e maior será o acesso a créditos por meio de Bancos de Desenvolvimento. Assim, quando há uma queda nas 

taxas e custos de financiamento as empresas grandes tendem a se endividar mais. 

Observamos que a variável tangibilidade é influenciada de forma negativa e significativa pelo PIB quando há momentos de má condição econômica, 

e influencia pela taxa de juros Selic, spread de juros, câmbio e inflação em momento de boa condição econômica. Tendo em vista a realidade 

brasileira, espera-se que as empresas com ativos que possam ser usados como garantia emitam menos dívida devido ao risco bancário do país. 

Já o market-to-book não apresentou significância para todas as variáveis, foi significante apenas quando relacionado com o PIB e o M4, ou seja, 

quando há momentos de má condição econômica o market-to-book é influenciado de forma positiva com baixo crescimento econômico e pela 

condição monetária favorável, e é influenciado pelo Spread de Juros, taxa de câmbio e inflação. Rajan e Zingales (1995) encontram evidência 

empírica de que o market-to-book está negativamente correlacionado com o endividamento, porém nossos resultados comprovam os achados de 

Bekaert et al. (1995), Cooley e Quadrini (2006), e Grôppo (2006) no qual abordam que a políticas monetárias restritiva reduz o índice market-to-

book, isto é consistente com o fato de que no Brasil tem maiores oportunidades de crescimento quando há menor taxa de juros, câmbio e inflação, 

e em situação monetária expansionista. Além disso, segundo a teoria dos custos de agência de Jensen e Meckling (1976) considera que as empresas 

em crescimento possuem maior flexibilidade para escolher seus investimentos e, por isso em momentos de baixa na taxa de juros e inflação as 

empresas tendem a se endividar mais, mesmo com os altos custos de agência de falência.  

No caso da lucratividade, segundo a tabela 10, podemos observar que o PIB influência inversamente (coeficiente negativo) os lucros da empresa, 

logo em momentos de baixo crescimento econômico maior o lucro da empresa (GLEN E SINGH, 2004). Conjuntamente, a juros Selic, o Spread, 

e a inflação influenciam o lucro quando há um momento de queda em suas taxas. Confirmando os estudos de Booth et al. (2001) no qual apontam 

que em momentos inflacionários há redução no lucro das empresas em países em desenvolvimento, e confirma os achados de Korajczyk e Levy 

(2003), quanto ao termo de spread, no qual apontam a alta influencia na rentabilidade da empresa. 

Por fim, o índice de liquidez corrente apresenta ser negativo e significante quando relacionado com o PIB, taxa de juros, inflação e câmbio. Neste 

caso, podemos entender que o baixo crescimento econômico, porém baixa na taxa de juros e inflação e câmbio, favorece a liquidez, ou seja, maior 

é a folga disponível para uma possível liquidação das obrigações.  
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Aprofundando-se no estudo, foi elaborada a tabela 11, no qual procura identificar o efeito das variáveis (negativo ou positivo) nas relações entre 

alavancagem e os determinantes das condições macroeconômicas. 
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Tabela 11 – Condições Macroeconômicas e Estrutura de Capital com base na relação Superior e Inferior2 

Variável 
Condição econômica 

com base no PIB 

Condição econômica 

com base no TJS 

Condição 

econômica com 

base no Spread 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

Condição 

econômica com 

base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superior 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

TAM 
-0,0671 

(-0,10) 

0,01162** 

(2,42) 

0,0184 

(1,19) 

0,0205*** 

(3,24) 

0,81301 

(1,13) 

0,0162**

* 

(3,16) 

0,3197 

(0,67) 

0,0257**

* 

(3,35) 

-0,1077 

(-0,16) 

0,0158**

* 

(3,41) 

0,3336 

(0,51) 

0,0076 

(1,43) 

TANG 
0,6914 

(1,05) 

-

0,1002*** 

(-8,63) 

-0,2673 

(-0,83) 

-0,1242*** 

(-7,79) 

-0,6616 

(-0,92) 

-

0,0868**

* 

(-7,34) 

0,0631 

(0,13) 

-

0,1024**

* 

(-6,02) 

-0,01783 

(-0,26) 

-

0,1131**

* 

(-9,99) 

0,3168 

(0,48) 

-

0,0924**

* 

(-7,67) 

MTB 

 

0,0451 

(0,07) 

0,0009*** 

(2,92) 

-0,1251 

(-0,50) 

0,0002 

(0,76) 

0,3652 

(0,51) 

0,0009**

* 

(3,04) 

0,0700 

(0,14) 

0,0002 

(0,81) 

0,1849 

(0,27) 

0,0006** 

(2,41) 

0,2328 

(0,36) 

0,0009**

* 

(3,50) 

BFND 
0,2325 

(0,29) 

-0,0126 

(-0,44 ) 

-0,7553 

(-1,26) 

-0,0030 

(-0,07) 

1,5339 

(1,89) 

-0,0238 

(-0,78) 

-0,2307 

(-0,41) 

-0,1704 

(-1,78) 

0,5623 

(0,70) 

-0,0141 

(-0,45) 

1,1607 

(1,53) 

-0,0265 

(-1,04) 

                                                           
2 PIB e M4, quando superior à média, considera-se momento de boa condição econômica, e quando inferior à média, considera-se momento de má condição econômica. 
TJS, Spread, CAMB e IPC, quando superior à média, considera-se momento de má condição econômica, e quando inferior à média, considera-se momento de má condição 
econômica. 
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Variável 
Condição econômica 

com base no PIB 

Condição econômica 

com base no TJS 

Condição 

econômica com 

base no Spread 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

Condição 

econômica com 

base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superior 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

LUCR 
-0,2345 

(-0,36) 

-0,0126** 

(-2,42) 

0,2624 

(0,66) 

-0,0204** 

(-2,01) 

0,5653 

(0,80) 

-

0,0335**

* 

(-3,98) 

0,9099 

(1,70) 

-0,0103 

(-1,17) 

0,0095 

(0,01) 

-

0,0248**

* 

(-2,68) 

0,5435 

(0,85) 

-0,0504 

(-4,07) 

ILC 
-0,6423 

(-0,98) 

-

0,0341*** 

(-13,76) 

-0,0064 

(-0,07) 

-0,0384*** 

(-12,05) 

-0,3425 

(-0,47) 

-

0,0312**

* 

(-12,76) 

0,3447 

(0,70) 

-

0,0335**

* 

(-10,70) 

-0,6274 

(-0,93) 

-

0,0341**

* 

(-13,98) 

-1,4911 

(-2,24) 

-0,0336 

(-13,72) 

MECD - - - - - - - - - - - - 

TAM X 

MECD 

0,0861 

(0,13) 
- 

-0,0060 

(-0,41) 

0,0010 

(0,05) 

-0,8011 

(-1,11) 
- 

-0,3036 

(-0,63) 
- 

0,1186 

(0,17) 
- 

-0,2891 

(-0,44) 
- 

TANG X 

MECD 

-0,7965 

(-1,21) 
- 

-0, 1801 

(0,56) 

0,0090 

(0,02) 

0,5222 

(0,72) 
- 

-0,1468 

(-0,30) 
- 

0,0924 

(0,14) 
- 

-0,4476 

(-0,68) 
- 

MTB X 

MECD 

-0,0449 

(-0,07) 
- 

0,1259 

(0,50) 

-0,0248 

(-0,11) 

-0,3652 

(-0,51) 
- 

-0,0690 

(-0,14) 
- 

-0,1847 

(-0,27) 
- 

-0,2328 

(-0,36) 
- 
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Variável 
Condição econômica 

com base no PIB 

Condição econômica 

com base no TJS 

Condição 

econômica com 

base no Spread 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

Condição 

econômica com 

base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superior 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

BFND X 

MECD 

-0,4418 

(-0,55) 
- 

0,7247 

(1,21) 
- 

-1,5283 

(-1,89) 
- 

0,2195 

(0,39) 
- 

-0,5939 

(-0,72) 
- 

-1,3910 

(-1,83) 
- 

LUCR X 

MECD 

0,27649 

(0,42) 
- 

-0,3209 

(-0,81) 
- 

-0,5759 

(-0,82) 
- 

-0,9299 

(-1,88) 
- 

0,0746 

(0,11) 
- 

-0,5701 

(-0,90) 
- 

ILC X 

MECD 

0,6075 

(0,93) 
- 

-0,0251 

(-0,26) 

0,0018 

(0,01) 

0,3015 

(0,41) 
- 

-0,3776 

(-0,77) 
- 

0,5938 

(0,88) 
- 

0,4568** 

(0,89) 
- 

Constante 
0,1035 

(1,39) 

0,1586*** 

(3,49) 

0,1488**

* 

(2,84) 

0,0971 

(1,62) 

0,1812**

* 

(2,79) 

0,1131** 

(2,34) 

0,1095** 

(2,38) 

0,0434 

(0,60) 

0,1624** 

(2,00) 

0,1253** 

(2,84) 

-0,1089 

(-1,45) 

0,1934 

(3,84) 

Teste F 

F(12,787

)         

14,81 

(0,00) 

F(6,1635) 

49,14 

(0,00) 

F(12,139

3)      

20,00 

(0,00) 

F(10,1004)       

25,03 

(0,00) 

F(12,752

)          

18,07 

(0,00) 

F(6,1649

)          

44,58 

(0,00) 

F(12,147

62)2,50 

(0,00) 

F(6,946)           

31,79 

(0,00) 

F(12,683

) 

    11,37 

(0,00) 

F(6,1740

)          

56,82 

(0,00) 

F(12,820

)             

21,55 

(0,00) 

F(6,1620

)          

46,93 

(0,00) 

NOB 1034 1907 1667 1274 1024 1917 1750 1191 929 2012 10,49 1892 

Fonte: Os autores. 

Notas: *, ** e *** mostram o nível de significância a 10%, 5% e 1% respectivamente. 
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Verifica-se que há consistência nas relações independentemente da condição macroeconômica 

estudada. Também se destaca que as variáveis Market-to-book, lucratividade e índice de 

liquidez corrente apresentam as relações descritas pela Pecking Order, corroborando os 

achados de Myers e Majluf (1984). Para as variáveis TAM, LUCR e ILC também nota-se a 

presença da teoria de assimetria de informação, apontada por Leland e Pyle (1977) e Ross 

(1977). 

A única exceção foi tamanho que teve um comportamento inverso ao esperado pela teoria da 

Pecking Order, na qual o efeito positivo é descrito na teoria da Static Trade-off e Teoria de 

Agência (MODIGLIANI E MILLER, 1963; MYERS, 1984; JENSEN E MECKLING, 1976). 

Uma possível explicação é que no Brasil o acesso às fontes de financiamento é bem maior para 

as grandes empresas devido ao relacionamento com bancos, instituições financeiras e de 

fomento governamental em relação as empresas menores. 

Na sequência, foi analisada a relação dinâmica da alavancagem e seus determinantes nas 

diferentes condições macroeconômica. De modo análogo à Cook e Tang (2010) e Mukherjee e 

Mahakud (2012) foi estimada a equação 6, usando o Método Generalizado dos Momentos 

(GMM), técnica na qual determina o ajuste real para direcionar a estrutura de capital em 

momentos favoráveis e desfavoráveis na economia.  

A Tabela 12 mostra o painel dinâmico GMM, e diferentemente dos achados de Cook e Tang 

(2010) e Mukherjee e Mahakud (2012), os resultados demonstram que piores condições do PIB 

as empresas ajustam sua alavancagem mais rapidamente para um alvo no Brasil. Entretanto, 

similarmente a Cook e Tang (2010) e Mukherjee e Mahakud (2012), a variável termo de spread 

influencia para que as empresas ajustem mais rapidamente para o alvo de alavancagem quando 

está em um bom período econômico.  

Os resultados também apontaram que a taxa de juros Selic, o câmbio e a inflação influenciam 

o ajustamento das empresas e a velocidade na qual a empresa se endivida em períodos de boa 

condição econômica, ou seja quando essas taxas estão inferiores à média.  

A variável M4 também influencia o endividamento em momentos abaixo da média, ou seja, 

quando há menos dinheiro disponível no mercado, forçando com que as empresas ajustem mais 

rápido a sua alavancagem para um alvo. Confirmando a afirmação de Cooley e Quadrini (2006): 

“o resultado das decisões financeiras das empresas é influenciado pelas restrições monetárias, 

contribuindo para que empresas assumam mais dívidas”. 
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Tabela 12 – Condições Macroeconômicas e Estrutura de capital com base na relação Superior e Inferior, modelo dinâmico3 

Variável 

Condição 

econômica com 

base no PIB 

Condição 

econômica com 

base no TJS 

Condição 

econômica com 

base no Spread 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

Condição 

econômica com 

base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superi

or 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

(Lev)-1 
0,0257 

(0,25) 

0,1165** 

(2,36) 

-0,0313 

(-0,38) 

0,1356** 

(2,30) 

-0,0697 

(-0,76) 

0,2183**

* 

(3,74) 

0,0946 

(1,22) 

0,1048** 

(1,97) 

-0,0951 

(-0,77) 

0,1316**

* 

(2,65) 

-0,0960 

(-0,95) 

0,1020** 

(2,21) 

TAM 
-0,0218 

( -0,62) 

0,0145 

(0,81) 

0,0110 

(0,33) 

-

0,0486** 

(-2,21) 

0,0393 

(1,03) 

-

0,0494** 

(-2,28) 

-0,0084 

(-0,35) 

0,0140 

(0,80) 

-0,0600 

(-1,51) 

0,0202 

(1,18) 

-

0,0775** 

(-1,92) 

-

0,0269** 

(-2,19) 

TANG 
-0,0230 

(-0,24) 

-

0,2219**

* 

(-5,91) 

-0,0715 

(-0,72) 

-

0,2632**

* 

(-6,24) 

-0,0050 

(-0,04) 

-

0,2792**

* 

(-6,48) 

-0,0076 

(-0,09) 

-

0,2167**

* 

(-5,82) 

0,0986 

(0,78) 

-

0,2086**

* 

(-5,47) 

0,1874 

(1,35) 

-

0,2214**

* 

(-6,70) 

                                                           
3 Colunas 1, 3, 5, 7, 9, 11, mostram o resultado quando o estado de condição macroeconômica é definido por valores superiores à média. Colunas 2, 4, 6, 8, 10, 12, mostram 

os valores inferiores à média. Todas as estatísticas de teste apoiam o uso de Método Generalizado dos Momentos, no qual aponta a especificação do modelo (Teste Wald) e 
validade das variáveis instrumentais (Teste Sargan) para a estimação de modelos dinâmicos da estrutura de capital.  
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Variável 

Condição 

econômica com 

base no PIB 

Condição 

econômica com 

base no TJS 

Condição 

econômica com 

base no Spread 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

Condição 

econômica com 

base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superi

or 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

MTB 
0,0039** 

(2,04) 

0,0025* 

(1,90) 

-0,0012 

(-0,56) 

0,0022* 

(1,90) 

-0,0003 

(-0,10) 

0,0018 

(1,53) 

0,0008 

(0,70) 

0,0029 

(0,94) 

-0,0044 

(-1,10) 

0,0029** 

(2,52) 

-0,0011 

(-0,56) 

0,0015 

(1,22) 

BFND 
-0,9359 

(-1,58) 

0,3071**

* 

(3,18) 

1,2278** 

(2,38) 

0,0397 

(0,39) 

1,1832

** 

(2,30) 

0,0715 

(0,68) 

-0,4583 

(-0,89) 

0,2849**

* 

(3,04) 

-1,496** 

(-2,31) 

0,2939**

* 

(2,96) 

-0,8640 

(-0,43) 

0,1576** 

(2,22) 

LUCR 
-0,0100 

(-0,62) 

-0,0185 

(-1,43) 

0,0029 

(0,18) 

-0,0411* 

(-1,89) 

-0,0210 

(-1,15) 

-0,0034 

(-0,26) 

0,0014 

(0,10) 

-

0,0693**

* 

(-3,28) 

-0,0061 

(-0,35) 

-0,0198* 

(-1,90) 

0,0011 

(0,07) 

-

0,0400** 

(-2,03) 

ILC 

-

0,0556**

* 

(-3,97) 

-

0,0272** 

(-2,55) 

-

0,0506**

* 

(-3,10) 

-

0,0522**

* 

(-5,29) 

-

0,0452

** 

(-2,44) 

-

0,0454**

* 

(-4,67) 

-

0,0681**

* 

(-4,66) 

-

0,0302**

* 

(-3,01) 

-

0,0826**

* 

(-4,94) 

-

0,0304**

* 

(-3,05) 

-

0,0553**

* 

(-3,57) 

-

0,0450**

* 

(-5,06) 

             

Teste 

Wald 

X²(7) = 

25,28 

X²(7) = 

80,19 

X²(7) = 

20,06 

X²(7) = 

95,24 

X²(7) = 

21,59 

X²(7) = 

97,33 

X²(7) = 

27,06 

X²(7) = 

104,39 

X²(7) = 

28,61 

X²(7) = 

79,05 

X²(7) = 

21,60 

X²(7) = 

102,35 
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Variável 

Condição 

econômica com 

base no PIB 

Condição 

econômica com 

base no TJS 

Condição 

econômica com 

base no Spread 

Condição 

econômica com 

base no CAMB 

Condição 

econômica com 

base no IPC 

Condição 

econômica com 

base no M4 

 
Superior 

(1) 

Inferior 

(2) 

Superior 

(3) 

Inferior 

(4) 

Superi

or 

(5) 

Inferior 

(6) 

Superior 

(7) 

Inferior 

(8) 

Superior 

(9) 

Inferior 

(10) 

Superior 

(11) 

Inferior 

(12) 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,000) 

             

Teste 

Sargan 

X²(46)= 

55,6810 

X²(95) = 

148,7553 

X²(56) = 

63,1854 

X²(92) = 

105,6006 

X²(43) 

= 

34,203

9 

X²(100) 

= 

112,4083 

X²(59) = 

79,3943 

X²(83) = 

118,6298 

X²(40) = 

32,5539 

X²(103) 

= 

149,4484 

X²(41) = 

51,4627 

X²(106) 

= 

192,8964 

             

NOB 928 1881 1164 1645 1887 922 1081 1728 905 1904 936 1873 

Fonte: o Autor. 

Notas: Para GMM cada variável está em sua primeira diferença, Os valores na faixa são as estatísticas t, *, ** e *** mostram o nível de significância 

a 10%, 5% e 1% respectivamente, Estatística T é dada em parênteses, (1) autocorrelação de segunda ordem de resíduos (estatística 𝑍2), que são 

distribuídos como padrão normal N (0,1) sob a hipótese nula de número de série correlação, (2) teste de Wald é um teste de significância conjunta 

dos coeficientes estimados que são assintoticamente distribuído como qui-quadrado sob a hipótese nula de nenhuma relação (3) teste de Sargan é 

sobre identificação de restrições, que são assintoticamente distribuída como qui-quadrado sob a hipótese nula de validade instrumental, Os números 

na parêntese para as estatísticas de teste são os graus de liberdade. 
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As colunas 2 e 12 mostram os resultados significantes da estimativa GMM na qual as estimativas 

defasada (1 - λ) para a alavancagem de mercado influenciada pelo PIB foi de 0,1165**, e quando 

influenciada pelo M4 foi de 0,1020**, ambas para o período desfavorável. O que implica que as 

empresas ajustam sua alavancagem em 88% (1-0, 1165) e 90% (1-0,0960) quando há uma condição 

desfavorável. Assim em períodos de baixo crescimento no PIB e em períodos de restrição na oferta 

monetária, as empresas brasileiras endividam-se mais e em uma velocidade maior, apontando uma 

antecipação ao ciclo econômico.  

As colunas 4, 6, 8 e 10 os resultados significantes na qual as estimativas significantes defasada (1 - 

λ) para a alavancagem de mercado quando influenciada pela taxa de juros é 0,1356**, pelo spread 

de juros é 0,2183***, pelo câmbio é 0,1048**, e pela inflação é 0,1316**, sendo todos para o 

período econômico favorável. O que implica que as empresas possuem uma velocidade de ajuste de 

86% (1-0,1356) quando influenciada pela taxa de juros, de 78% (1-0,2183), pelo spread de juros, de 

90% (1-0,1048) quando influenciada pelo câmbio, e de 87% (1-0,1316) quando influenciada pelo 

IPC, as empresas se endividam mais e com maior velocidade. 

Verifica-se na tabela 12 que as condições macroeconômicas têm efeito diferente quando em 

momentos desfavoráveis ou favoráveis, na decisão da alavancagem financeira das empresas. 

Enquanto que em situações desfavoráveis de PIB ou volume inferior à média de M4 as empresas 

ajustam sua alavancagem com velocidade, nas situações favoráveis de juros, spread de juros, 

inflação e câmbio é que elas se ajustam. 

Confirmamos então a hipótese de Korajczyk e Levy (2003), Hackbarth et al. (2006), Cook e Tang 

(2010) e Mukherjee e Mahakud (2012) onde as empresas tendem a ajustar sua alavancagem para o 

alvo, mais rápido em boas condições macroeconômicas quando relacionado com as taxas de juros, 

spread, inflação e câmbio. Logo, as empresas não podem ignorar que condições macroeconômicas 

impactam seus modelos de políticas de financiamento existentes.  

7 Conclusão e considerações finais 

Esse trabalho buscou verificar a influência das variáveis macroeconômicas na composição da 

estrutura de capital das empresas brasileiras de capital aberto, no período Pós Plano Real e 

posteriormente encontrando qual a velocidade do ajustamento para as empresas se alavancarem.  

Os resultados obtidos, pela técnica de painel dinâmico apontam que o PIB e o meio monetário M4 

influenciam as variáveis da alavancagem das empresas em momentos desfavoráveis na economia, 

ajustando a sua alavancagem mais rapidamente. De outra forma, em momentos de baixo crescimento 

no PIB, ou em momentos em que há menor oferta de dinheiro, as empresas brasileiras se antecipam 

ao ciclo econômico, aumentando o seu endividamento, como forma de minimizar os efeitos da 

economia. Contudo, quanto mais endividada a empresa, menor a busca por novos empréstimos e 

maior a cautela dos bancos em conceder empréstimos, gerando uma redução no endividamento 

quando o período econômico está favorável. 

De modo oposto os resultados apontaram que as empresas tendem a se endividar mais e com maior 

velocidade de ajustamento para um alvo na alavancagem, quando as taxas de juros Selic, o spread de 

juros, a inflação e o câmbio estão em baixa, proporcionando um momento favorável na economia. 

Isso ocorre, pois com a queda nas taxas de juros há maior possibilidade da empresa tomar recursos 

emprestados junto aos bancos de desenvolvimento, instituições financeiras e de fomento. E quando 

há uma valorização do real frente ao dólar maior a valorização da empresa no mercado exterior 

favorecendo o investimento e consequente endividamento para manter o padrão dos produtos e 

serviços das empresas no Brasil. 

De modo geral, tanto o painel estático como o dinâmico indicaram a presença da teoria da Pecking 

Order e da Assimetria de informação para explicar a determinação da estrutura de capital nas 

empresas brasileiras. Market-to-book, lucratividade e índice de liquidez corrente foram as variáveis 

mais significativas, prescrevendo que as empresas que têm maior market-to-book, são menos 

lucrativas e tem menor índice de liquidez.  Assim nota-se que no Brasil os custos do financiamento 

por terceiros extrapolam qualquer benefício fiscal, concluindo que não há grau de alavancagem ótimo, 

o que torna a dívida mais atrativa, e a teoria do trade-off inaplicável. 
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As consequências dos achados nesse artigo, são a constatação empírica que política monetária, 

cambial e de taxas de juros de fato alteram o padrão de financiamento empresarial, principalmente 

em movimentos anticíclicos de forma mais efetiva para ambientes econômicos crescentes do que 

decrescentes.  Os gestores tendem entretanto a ser mais conservadores no uso dos recursos e menos 

maximizadores, o que se deve provavelmente aos grandes movimentos de oscilação das variáveis no 

país e no mundo.  
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Resumo 

O mercado de capitais brasileiro apresentou significativa expansão a partir dos anos de 2006 e 2007, 

impulsionado pela estabilidade econômica, pelo excesso de liquidez internacional e pelo crescimento 

econômico mundial, sobretudo da China. Como decorrência deste cenário favorável, este período foi 

considerado no Brasil como a fase do ¨boom¨ dos IPOs (Initial Public Offering). Por sua vez, o 

mercado de capitais americano vivenciava os primeiros anos após a aprovação da Lei Sarbanes-

Oxley, implantada em 2002, que ampliou os padrões de exigência e os níveis de governança 

corporativa para as empresas emitirem ações.Este trabalho analisa e compara os desempenhos de 

curto e de longo prazos de IPOs ocorridos no Brasil e nos Estados Unidos durante o período de 2006 

a 2011. Procura-se identificar de que forma se deu o fenômeno do ¨underpricing¨, definido como 

sendo a valorização do preço da ação em seu primeiro de negociação e se há ¨underperformance¨, ou 

seja, destruição de valor no longo prazo em relação a seus ¨benchmarks¨. O presente estudo procura 

complementar a literatura já existente a respeito do assunto mediante a utilização de dados mais 

atualizados considerando os eventos macroeconômicos recentes e propiciar uma análise comparativa 

do comportamento dos preços das ações de empresas que fizeram operações de IPO em economias e 

em mercados com diferentes estágios de amadurecimento, como é o caso de Brasil, um mercado 

emergente, e EUA, o principal mercado de capitais do mundo. A relevância do tema se justifica pelo 

crescimento do mercado de capitais brasileiro na última década. A metodologia utilizada é a Wealth 

Relative Buy-and-Hold. A amostra analisada consiste de 253 empresas que fizeram IPOs no período, 

das quais 104 são brasileiras e 149 americanas. Os resultados empíricos revelam com significância 

estatística que houve ¨underpricing¨ nos dois países, sendo que a média verificada nos Estados Unidos 

é bem superior à média brasileira. Com relação aos desempenhos de longo prazo, os comportamentos 

foram opostos. Enquanto que nos EUA os retornos anormais foram positivos e superaram o 

¨benchmark¨ S&P 500, no Brasil houve ¨underperformance¨ e os IPOs não geraram valor para os 

acionistas, apresentando retornos abaixo do índice Ibovespa. Excessão ocorre quando se analisa o 

período pós-crise do ¨Subprime¨, quando as médias dos retornos anormais no Brasil se apresentaram 

positivas, crescentes e até maiores do que nos IPOs americanos, com significância estatística já a 

partir do Mês 3 após as datas de emissão. 

Palavras-chave: IPO, Wealth Relative , retornos anormais, underprincing, ¨underperformance¨.  
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CAPM - Capital Asset Pricing Model  

CAR - Cumulated Abnormal Return (retorno anormal acumulado) 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization  

EMT - Equity Market Timing 

EUA - Estados Unidos da América 

IPO - Initial Public Offering (Oferta Pública de Ações)  

MM: Modigliani-Miller 

NASDAQ -National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

NYSE: New York Stock Exchange  

PIB: Produto Interno Bruto 

ROA: Returno on Assets (retorno sobre os ativos) 

SEC: Securities and Exchange Commission 
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1. Introdução 

A década de 2000 foi marcada por mudanças no fluxo de capitais global. Neste período, marcado 

pelo excesso de liquidez internacional, os mercados emergentes passaram a atrair mais recursos em 

função de boas perspectivas de crescimento. Este movimento levou o Brasil a apresentar um 

significativo aumento das operações de IPOs (Initial Public Offering), ofertas públicas iniciais de 

ações realizadas por empresas brasileiras de capital fechado que passam a ter seus papéis negociados 

em bolsa de valores. Desde 2004 até 2014, foram realizadas 154 operações desta natureza na Bolsa 

de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), o que movimentou recursos da ordem de R$ 153,8 

bilhões. 

Por outro lado, nos Estados Unidos da América (EUA), segundo Bargeron, Lehn e Zutter (2010), a 

lei Sarbanes-Oxley, criada em 2002 após a quebra da Enron e de sua empresa de auditoria, a Arthur 

Andersen, ampliou as exigências e os níveis de governança para que as empresas pudessem ir a 

mercado ofertar suas ações, o que levou a uma redução nas operações de IPOs nos EUA, devido ao 

excesso de regulação e aos altos custos de ¨compliance¨. Enquanto que no período de 1995 a 2001, o 

mercado de IPOs dos EUA representava 20% do total mundial de IPOs, no período de 2002 a 2011, 

este percentual caiu para 11% (JENSEN, MARSHALL e JAHERA, 2012).  

O Brasil foi um dos países que se beneficiou deste cenário, sobretudo a partir de 2006, quando houve 

o fenômeno do ¨boom¨ dos IPOs. Segundo dados da BM&FBovespa, em 2004 foram realizadas 9 

operações de IPOs, totalizando uma captação de R$ 6,2 bilhões; em 2005, também ocorreram 9 IPOs 

num total de R$ 5,4 bilhões; já em 2006, houve 26 novas operações perfazendo R$ 15,4 bilhões; em 

2007, chegou-se a 64 emissões totalizando R$ 55,6 bilhões. Este crescimento foi interrompido pela 

crise internacional de 2008, culminada com a ¨quebra¨ do Banco Leman Brothers. A partir deste 
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evento, o mercado se desacelerou. Somando-se os anos de 2008 e 2009, foram realizadas no Brasil 

somente 10 operações de IPOs no valor total de R$ 31,3 bilhões, sendo que 42% deste volume estava 

concentrado em uma única operação envolvendo o Banco Santander (R$ 13,2 bilhões). 

1.1.O mercado de capitais do Brasil 

O mercado de capitais no Brasil apresentou crescimento significativo entre os anos de 2004 a 2009, 

período em que ocorreu o fenômeno denominado ¨boom¨ dos IPOs, sigla que, em inglês, significa 

¨inicial public offering¨ e que traduzido para o português quer dizer ¨oferta pública inicial¨ de ações. 

Durante o período de 2004 a 2014, foram realizados 152 IPOs, dos quais 116 ocorreram entre 2004 a 

2009 e os 36 restantes aconteceram no período complementar. O volume total de captações na década 

mencionada foi de R$ 153,8 bilhões, o que, convertido em dólares a valores históricos, equivalem a 

USD 79,7 bilhões (BM&FBOVESPA). A evidência deste ¨boom¨ pode ser percebida quando são 

analisados dados anteriores a 2004: entre 2000 e 2003 foram realizados somente 17 IPOs, perfazendo 

um volume total de R$ 2,2 bilhões.  

No final do ano de 2014, a BM&FBOVESPA apresentava 442 empresas listadas, considerando os 

mercados tradicional, Bovespa Mais, Níveis 1, 2 e Novo Mercado. O valor total de capitalização de 

mercado das empresas listadas em Outubro de 2015 era de R$ 2,06 trilhões, o equivalente a USD 

533,4 bilhões (BM&FBOVESPA).  

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), criada em 1998, é o órgão regulador do mercado de 

capitais do Brasil. Até sua criação, quem controlava o mercado era o próprio Banco Central do Brasil. 

Em 2003, o processo de ¨bookbuilding¨ foi regulamentado e, desde então, tem sido o procedimento 

mais utilizado nas operações de IPOs. Segundo Saito e Pereira (2005), este mecanismo começa com 

um levantamento da demanda do papel feito pelos bancos de investimento junto aos investidores 

institucionais (fundos de pensão, gestores de fundos, seguradoras). Uma vez quantificada a demanda, 

o banco estruturador define diferentes faixas de preços para a ação e, para cada uma delas, são 

identificadas as respectivas quantidades de ações que os investidores pretendem adquirir. Quem 

ofertar os maiores preços leva a maior quantidade de ações. 

 

1.2. O mercado de capitais dos EUA 

As duas principais bolsas de valores dos EUA são a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE – New 

York Stock Exchange) e a Nasdaq Stock Market (¨National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations¨). Além da Nyse e da Nasdaq, há uma série de redes de computadores 

denominadas de ¨rede de comunicação eletrônica¨ (¨electronic communication networks¨) que 

conectam os operadores entre si para a negociações de ações. Além das empresas norte-americanas, 

muitas empresas estrangeiras também estão listadas nestas bolsas (BREALEY,  MYERS e ALLEN, 

2013).  

A NYSE foi criada em 1792. É a maior e mais antiga bolsa de valores dos Estados Unidos. Os 

negócios envolvendo compra e venda de ações ocorrem por um sistema de leilão, baseado em pregão 

de viva-voz. 

A NASDAQ é a primeira bolsa de valores eletrônica do mundo e o maior mercado eletrônico dos 

Estados Unidos. Diferentemente da NYSE, não opera por sistema de leilão e não há pregão de viva-

voz. Neste caso, as negociações se dão diretamente entre investidores e um grupo de ¨dealers¨ 

(intermediários) profissionais por meio de sistemas eletrônicos (BREALEY, MYERS e ALLEN, 

2013). 
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Segundo seus respectivos ̈ annual reports¨ de 2014, estão listadas na Nyse 2.410 empresas, com valor 

total de capitalização de mercado da ordem de USD 27 trilhões. Já a Nasdaq é composta por 2.782 

empresas com valor total de capitalização de mercado de          USD 9,1 trilhoes.  

A Securities and Exchange Commission (SEC) é a agência reguladora do mercado de capitais norte-

americano. Foi criada em 1934, logo após a Grande Depressão de 1929. Desde 1994, predomina o 

processo de ¨bookbuilding¨ na definição dos preços de oferta dos IPOs no mercado dos EUA. 

2. Objetivos geral e específicos  

Este trabalho tem por objetivo geral analisar e comparar o desempenho de ações de empresas que 

abriram seu capital no período de 2006 a 2011 nos mercados brasileiro e americano.  

Como objetivos específicos, procurou-se identificar uma ferramenta econométrica adequada para este 

estudo comparativo que envolve operações de abertura de capitais em momentos distintos que 

ocorreram em países com estruturas de mercado de capitais em estágios diferentes.  Uma vez definida 

a metodologia, foram calculados os desempenhos das ações de cada país em bases comparáveis.  

A metodologia utilizada é a do ¨Wealth Relative Buy-and-Hold¨ (WRBH), pela qual os retornos das 

ações são calculados em relação a seus ̈ benchmarks¨, os quais foram definidos como sendo os índices 

Ibovespa para os papéis brasileiros e o índice Standard &Poor´s 500 para o caso americano. Os preços 

das ações utilizados para o cálculo do WRBH são os preços ajustados por proventos (dividendos e 

desdobramentos).  

O presente trabalho procura complementar a literatura já existente a respeito do assunto mediante a 

utilização de dados mais atualizados considerando os eventos macroeconômicos recentes e propiciar 

uma análise comparativa do comportamento dos preços das ações de empresas que fizeram operações 

de IPO em economias e em mercados com diferentes estágios de amadurecimento, como é o caso de 

Brasil e EUA. Assim, procura-se verificar se os diferentes níveis de liquidez, maturidade e eficiência 

destes mercados afetam o desempenho das companhias que são objetos do estudo e se há geração ou 

destruição de valor. 

São analisados os desempenhos de curto e de longo prazos das ações. Os horizontes de tempo 

definidos como sendo de curto prazo são: o 1º. dia de negociação e os primeiros 30, 60 e 90 dias de 

rentabilidades acumuladas; a análise de longo prazo contempla os resultados acumulados referentes 

a 1º., 2º. e 3º. anos após a data do IPO. 

Procura-se identificar: i) o fenômeno do ¨underpricing¨, definido como sendo a valorização do preço 

da ação em seu primeiro de negociação; ii) como se comportam as ações nos primeiros 90 dias de 

negociação; e iii) se há ¨underperformance¨, ou seja, destruição de valor no longo prazo em relação 

a seus ¨benchmarks¨.  

O período escolhido se justifica pelo tamanho da base de dados no mercado brasileiro e coincide com 

a fase do ¨boom¨ do mercado de capitais brasileiros e pode ser dividido em duas fases: pré-crise do 

¨subprime¨, que vai de 2006 até Setembro de 2008 e o pós-crise do ¨subprime¨, compreendendo o 

período de Setembro de 2008 a 2011. Esta crise foi um divisor entre um período de forte crescimento 

econômico mundial, alimentado sobretudo pela forte demanda por commodities pela China, que, até 

então, vinha apresentando elevadas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da ordem 

de 10% a/a.  Após a crise das hipotecas americanas, a economia norte-americana entrou em forte crise 

e a China vem se desacelerando, o que acabou impactando a economia brasileira. Consequentemente, 

o mercado de capitais a partir de 2009 sofreu um declínio e as operações de IPO sofreram redução. 

Nossa contribuição para explicar os fenômenos do ¨underpricing¨ e da ¨underperformance¨ deverá 

estar amparada à luz das teorias de agencia, assimetria de informações, ¨signaling¨ e ¨windows of 
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opportunities¨, uma vez que neste mercado podem existir vários atores com interesses conflitantes: o 

emissor, o ¨underwriter¨, o ¨private equity¨, a BM&FBovespa e os investidores.  

Entender de que forma se comportam as empresas que abriram seu capital numa economia madura 

como a americana é importante para que se analise o que pode estar dando certo ou errado no mercado 

de capitais brasileiro.  

Este trabalho está dividido da seguinte forma: na parte 3 é feita uma revisão da literatura a respeito 

de desempenho de curto e de longo prazos em IPOs. Está subdividida em dois itens: uma visão de 

curto prazo baseada no ̈ underpricing¨ e outra visão de longo prazo que aborda a ̈ underperformance¨. 

Na parte 4, são apresentados a base de dados, a metodologia e os resultados empíricos. Por fim, o 

ítem 5 contém a conclusão do trabalho. 

 

3. Revisão da Literatura 

Uma oferta pública inicial de ações, também denominada de IPO (Initial Public Offering), consiste 

na transformação de uma empresa de capital fechado em aberto, o que implica que a empresa passe 

a ter suas ações negociadas em bolsas de valores. A oferta primária ocorre quando são vendidas novas 

ações para levantar fundos adicionais para as empresas. Já na oferta secundária, os acionistas 

existentes decidem vender uma parte de suas ações e, neste caso, os recursos não entram no caixa da 

empresa (BREALEY,  MYERS e ALLEN, 2013).  

Depois de realizada a oferta inicial, é comum a empresa voltar a acessar o mercado de capitais para 

novas emissões de ações, as chamadas SEOs, sigla que representa ¨seasoned equity offerings¨.  

Segundo Assaf Neto (2000), um IPO possibilita uma redução do risco da empresa em função de uma 

maior participação do capital próprio em sua estrutura de capitais, o que facilita o acesso ao crédito.  

Além disso, ao disponibilizar mais informações ao mercado, melhora sua imagem e reputação junto 

ao mercado. 

Para Brealey, Myers e Allen (2013), a administração de uma empresa de capital aberto envolve 

elevados custos de comunicação junto ao mercado, sobretudo após a aprovação da Lei de Sarbanes-

Oxley, criada nos EUA em 2002 para evitar a repetição de escândalos corporativos que causaram o 

colapso da Enron e da WorldCom. 

A literatura existente relacionada a desempenho de empresas que abriram seu capital nas bolsas 

conclui que, em geral, estas ações apresentam retornos positivos significativos no seu primeiro dia de 

negociação, fenômeno este denominado de ¨underpricing¨. Porém, no longo prazo, o desempenho 

tem sido predominantemente negativo, caracterizando ¨underperformance¨, ou seja, desempenho 

abaixo do índice de mercado. 

Os principais autores que analisaram o ̈ underpricing¨ de curto prazo e a ̈ underperformance¨ de longo 

prazo encontram respostas para estes fenômenos nas Teorias de Agência, Assimetria de Informação, 

¨Signaling¨ e ¨Windows of Opportunity¨.  

A Teoria de Agencia surge em função da separação entre propriedade e gestão das empresas. Segundo 

os autores seminais Jensen e Meckling (1976), por meio de um contrato, gestores assumem o papel 

na tomada de decisões da firma no lugar do acionista. Considerando que acionistas e gestores são 

ambos ¨maximizadores¨ de utilidade, segundo os autores, há boas razões para se acreditar que os 

gestores não irão sempre agir no sentido de fazer o melhor para o interesse do acionista. 

Assim, como forma de minimizar este problema, o acionista deve investir no monitoramento das 

atividades do gestor e estabelecer incentivos adequados para que o mesmo não tome medidas que 

prejudiquem os interesses do dono da empresa. Estes custos são denominados de ¨custos de agencia¨. 
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Num processo de IPO, a existência de assimetria de informações ocorre por que a empresa emissora 

e as instituições envolvidas na operação, os ¨underwriters¨, em geral, possuem mais informações que 

os investidores.  

Segundo Rock (1986), a assimetria de informações ocorre por que há dois tipos de investidores: os 

bem informados e os não informados. Os primeiros, por possuírem maior quantidade de informações, 

se aproveitam deste fato e evitam adquirir papéis de baixa qualidade, concentrando seus 

investimentos em ações com melhores retornos no ¨aftermarket¨. Quanto aos investidores não 

informados, estes irão alocar seus recursos em ambos os papéis, tanto nos de boa qualidade quanto 

nos de qualidade inferior, mas com maior probabilidade nestes últimos.  

Miller (1977) em seu trabalho afirma que os investidores possuem expectativas heterogêneas em 

relação ao valor da firma. Os investidores mais otimistas são os que compram os IPOs. Com o passar 

do tempo, as variações de opiniões decrescem e a avaliação pelo investidor marginal converge em 

direção ao valor médio estimado pelo mercado e, por isto, o preço se ajusta. 

A Teoria da Sinalização (¨Signaling¨), de Spence (1973) está baseada na idéia de que agentes 

transmitem sinais ao mercado que podem alterar a compreensão das variáveis de risco de uma 

empresa. Como por exemplo, pode-se citar como sinais positivos ao mercado e que podem melhorar 

a precificação e a performance dos IPOs a qualidade do ¨underwriting¨, a empresa de auditoria 

contratada, o nível de governança corporativa adotado e a capacitação técnica dos gestores das 

empresas. Segundo Allen e Faulhaber (1989), empresas que abrem seu capital e que sinalizam ao 

mercado ter boa qualidade tendem a voltar ao mercado em operações bem sucedidas de SEO, 

levantando novos recursos em melhores condições do que quando por ocasião do IPO.  

A teoria da ¨windows of opportunity¨ pode, em determinadas situações, contrariar proposições 

clássicas como a teoria do ¨pecking order¨ de Myers (1984), por que pode alterar a hierarquia das 

fontes de financiamentos das empresas em função das oportunidades de mercado. Pode também 

contradizer a ̈ teoria da eficiência de mercado¨ de MM (1958), a qual Ross, Westerfield e Jaffe (1995) 

definem como uma situação em que os preços correntes praticados no mercado de capitais refletem 

o valor presente subjacente dos títulos e não há possibilidades de lucros extraordinários mediante a 

utilização das informações que estão disponíveis a todos os participantes do mercado. 

Ritter (1991) afirma que os gestores das firmas e os bancos de investimento se aproveitam de ¨janelas 

de oportunidade¨ (¨windows of opportunity¨) para vender ações no mercado a preços acima do seu 

real valor, aproveitando-se do otimismo dos investidores. É a denominada teoria do ¨equity market 

timing  ̈(EMT), que, segundo Baker e Wurgler (2000), refere-se à prática de emitir ações a preços 

altos e readquiri-las a preços baixos num segundo momento. 

Dados históricos anuais revelam que a quantidade de IPOs varia significativamente ao longo dos 

anos. Diversos estudos, dentre eles os de Ibbotson e Jaffe (1975) e Ritter (1984), associam este 

fenômeno a existência de períodos denominados ¨hot¨ e ¨cold IPO market¨. Segundo estes autores, 

períodos ¨hot market¨ estão associados a um maior número de emissões e, consequentemente, a um 

maior ̈ underpricing¨. Já os períodos ̈ cold market¨ se caracterizam por um menor número de emissões 

associados a menores ganhos de curto prazo. 

3.1 Underpricing  

Sob a ótica dos retornos de curto prazo em IPOs, há vários estudos que analisam o fenômeno do 

¨underpricing¨, denominação que se dá aos elevados ganhos de capital da ação em seu primeiro dia 

de negociação. Nesta linha podem ser citados Ibbotson (1975), autor seminal, além de Beatty e Ritter 

(1986), Grinblatt e Hwang (1989), Aggarwal, Leal e Hernandez (1993), Neill, Perfect e Wiles (1999), 

Ritter e Welch (2002), Gleason, Johnston e Madura (2008), Sahoo e Rajib (2011) e Uddin e Raj 

(2012). No Brasil, também há alguns trabalhos, dentre os quais se destacam Fama e Silva (2011), 

Eller (2012) e Minardi, Ferrari e Tavarez (2013).  
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Estes estudos revelam que o ganho de capital da ação em seu primeiro dia de negociação tende a ser 

elevado, o que configura uma precificação inicial da ação abaixo do seu valor de mercado. Este 

¨underpricing¨ pode ser calculado pela variação entre o preço de lançamento e o preço final do 

primeiro dia de negociação. Tal constatação suscita questionamentos quanto à eficiência do processo 

de colocação de ações no mercado e nos remetem às Teorias de Assimetria de Informações e de 

Agência.  

Ibbotson (1975) foi pioneiro ao avaliar o fenômeno do ¨underpricing¨ na Bolsa de Nova Iorque ao 

analisar IPOs no período de 1960 a 1969. O resultado encontrado é um deságio no valor da oferta 

inicial da ordem de 11,4% em relação ao preço de fechamento da ação em seu primeiro dia de 

negociações. Segundo o autor, esta evidência revela que há demanda para venda da ação a preços 

superiores aos inicialmente negociados, mas os preços se ajustam no ¨afermarket¨. 

Outro estudo mais recente, o de Ritter e Welch (2002) analisou IPOs realizados nos EUA entre os 

anos de 1980 e 2001, confirmando novamente a existência de ¨underpricing¨. O retorno médio de sua 

amostra no primeiro dia de negociação das ações foi positivo em 18,8%. Cerca de 70% das ações 

apresentaram preço de fechamento superior ao preço de emissão e somente as empresas que 

denominaram de ¨não operacionais¨ é que não apresentaram valorização. Embora não apresentem 

uma explicação para a existência do fenômeno, afirmam que a assimetria de informações não é sua 

principal causa e sugerem que futuros estudos sejam direcionados para entender o problema sob a 

ótica do conflito de agência, que, acreditam, seja o principal responsável para o ¨underpricing¨. 

Seguindo a mesma linha, alguns autores procuram entender as causas que levam à recorrência deste 

fenômeno e apontam a Teoria de Agência de Jensen e Meckling (1976) como uma das principais 

causas.  

Beatty e Ritter (1986) estabelecem uma relação entre ̈ underpricing¨ e posição de mercado dos bancos 

de investimentos. Para manter ou elevar sua participação no mercado de capitais, o agente financeiro 

deve satisfazer tanto o interesse dos investidores quanto o da empresa emissora, sem ferir o seu capital 

reputacional. Argumentam que o ¨underpricing¨ é forçado pelos banqueiros para não correrem risco 

de perda de futuros investidores. Para que tenham sucesso na estruturação, é necessário que haja 

possibilidades de ganhos para os investidores sem depreciar em excesso o valor da ação para os 

emissores. Este aspecto gera custos de agencia devido ao conflito de interesses entre os participantes 

do processo e pode ser explicado pela Teoria de Agência.  

Segundo Grinblatt e Hwang (1989), o preço da ação definido no processo de IPO caracteriza-se por 

estar abaixo do seu valor justo. Para os autores, este fenômeno pode ser entendido como uma moeda 

de troca entre o agente financeiro e a empresa emissora. Também justificando o fenômeno pela ótica 

da Teoria de Agência, afirma que este deságio inicial tem por finalidade favorecer a instituição 

financeira que estrutura a operação e garantir a oferta das ações.  

À luz da Teoria de Assimetria de Informações, Aggarwal, Leal e Hernandez (1993), em seu estudo, 

examinam e comparam a performance de IPOs na década de 80 no Brasil, Chile e Mexico, países da 

America Latina que mais desenvolveram seus mercados de capitais no período. Os resultados 

encontrados confirmam excessos de retornos de curto prazo associados ao evento IPO. Os 

¨underpricings¨ verificados foram de 78.5%, 16.7%, and 2.8%, respectivamente para Brazil, Chile e 

Mexico. Apontam para o problema da assimetria de informação que considera mais crítica em países 

emergentes. Por conta disto, consideram os ̈ underwriters  ̈como os principais responsáveis por elevar 

os descontos iniciais no preço de oferta das empresas com o objetivo de compensar eventuais quedas 

de desempenho no longo prazo, em função da possibilidade das mesmas se revelarem de baixa 

qualidade. 

Outro grupo de autores procuram associar o ¨underpricing¨ ao conceito de risco, justificando o 

fenômeno também sob a ótica da Teoria da Assimetria de Informações.  
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O estudo de Neill, Perfect e Wiles (1999) aponta para a dificuldade de se medir o risco sistêmico de 

uma firma que vai a mercado para um IPO por que não há dados históricos de retornos em momentos 

anteriores ao da oferta. Utilizando como base a amostra de Ritter (1991), seu estudo envolveu firmas 

que abriram seu capital no período de 1975 a 1984. Foram analisados os Betas (β) destas firmas com 

base numa série temporal ao longo de 72 meses no período pós-IPO e verificou-se queda nos Betas 

(β) sobretudo nos primeiros 14 meses. Concluem que o efeito informação propiciado pela abertura de 

capital explica esta redução do risco ao longo do tempo. 

Gleason, Johnston e Madura (2008) também analisam o fenômeno do ¨underpricing¨ sob a ótica de 

riscos e encontraram evidencias de que o Beta (β) da empresa no ¨aftermarket¨ e o ¨underpricing¨ do 

IPO são correlacionados, o que implica que a precificação inicial abaixo do ¨valor justo¨ tem por 

finalidade compensar os riscos associados às incertezas dos investidores.  

Na mesma linha também estão Sahoo e Rajib (2011) que, ao realizarem estudos no mercado de ações 

indiano entre os períodos 2002 a 2007, encontraram evidências de que risco e incerteza em operações 

de IPO afetam o ¨underpricing¨. Afirmam ainda que a existência de assimetria de informações entre 

os investidores bem informados e os menos informados requer um nível de ¨underpricing¨ capaz de 

manter o interesse dos investidores, sobretudo daqueles menos informados e mais sujeitos a perdas 

no mercado de ações.  

Uddin e Raj (2012), também apresentam em seu trabalho uma relação positiva entre risco do IPO no 

¨aftermarket¨ e o ¨underpricing¨ no mercado de capitais do Golfo Persico. O estudo envolveu dados 

de seis países (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kwait, Catar, Bahrain e Oman), com 

empresas listadas durante o período de 2003 a 2010. Baseado na assimetria de informações, este 

estudo evidencia ainda que as incertezas que envolvem uma operação de IPO continuam na fase 

posterior à abertura de capital, até que haja um ajuste nos preços de mercado. No modelo apresentado, 

foi utilizado o Beta (ex-post) como fator de risco de mercado do IPO calculado com base nos retornos 

de 52 semanas pós-IPO, período equivalente a um ano seguinte ao IPO. 

No Brasil, também forma feitos alguns trabalhos a respeito do fenômeno do ¨underpricing¨.  

Fama e Silva (2011) procuraram identificar anomalias no mercado de capitais do Brasil. Em análise 

que envolveu 106 processos de IPOs entre os anos de 2004 e 2007 e aplicando o conceito de 

¨cumulative abnormal returns¨ (CAR), identificaram retornos anormais positivos no primeiro dia de 

negociação entre 4,80% a 9,26%. Segundo os autores, tal comportamento no mercado brasileiro de 

IPOs pode ser atribuído a fatores como o excesso de confiança dos investidores, o que está associado 

à teoria de ¨Windows of Opportunity¨. 

Eller (2012) também segue a mesma linha ao analisar amostra com 126 IPOs ocorridos no Brasil 

entre 2004 a 2011. Também utilizando o conceito de ¨cumulative abnormal returns¨ (CAR), conclui 

que houve ¨underpricing¨ de 3,47%, ao comparar os retornos no primeiro dia de negociação dos 

papéis em relação ao ¨benchmark¨ , o índice Ibovespa.   

Estudo de Minardi, Ferrari e Tavares (2013) envolveu empresas brasileiras que fizeram IPOs entre 

os anos de 2004 e 2008. Utilizando a metodologia baseada no ¨cumulative abonormal return¨ (CAR), 

os resultados apresentados mostram que houve ¨underpricing¨ no curto prazo. A partir desta base de 

dados, ao compararem empresas que eram controladas por fundos de Private Equity ou de Venture 

Capital com as demais empresas, observaram que a presença deste tipo de controle societário em fase 

pré-IPO sinaliza ao mercado melhor qualidade das empresas o que propiciou menores 

¨underpricincings¨. Justificam esta diferença com base nos melhores níveis de governança 

corporativa e de gestão nas empresas que são gerenciadas por estes fundos. 

3.2  Underperformance 

Trabalhos que abordam o conceito de ¨underperformance¨ em IPOs e que são referência obrigatória 

como, por exemplo, os de Ritter (1991), Loughran e Ritter (1995), Ritter e Welch (2002) e Gompers 
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e Lerner (2003) analisam o desempenho de IPOs no longo prazo e concluem que os retornos são, em 

geral, negativos. As razões para tal comportamento também estão amparadas, segundo os autores, 

nas Teorias de Agência, Assimetria de Informações, ¨Signaling¨ e ¨Windows of Opportunity¨.  

Ritter (1991) analisa empresas que abriram capital no mercado dos EUA entre os períodos de 1975 a 

1984 e conclui que houve ̈ underpricing¨ no momento dos IPOs e que estas firmas apresentaram baixa 

performance de longo prazo, com média de retornos inferior em 27% em relação a de empresas de 

mesmo tamanho e segmento que não emitiram ações. As causas apontadas foram; i) excesso de 

otimismo (¨hot market¨) sobretudo com as empresas mais novas com grandes oportunidades de 

crescimento; ii) falhas na mensuração de risco. 

Na mesma linha, Leleux (1993) também cita o excesso de confiança em períodos de ̈ hot market¨ para 

explicar a baixa performance de longo prazo das ações. Os investidores são levados a adquirir ações 

no curto prazo com preços superestimados e o mercado se encarrega de, no longo prazo, efetuar as 

correções de preços levando à ¨underperformance¨. Aponta a negativa correlação entre os preços 

iniciais da ação e a performance de longo prazo. Assim, o que se verifica neste trabalho é que o 

comportamento do mercado de ações francês não difere do verificado em vários outros estudos 

empíricos realizados nos EUA. No período de 36 meses após a emissão das ações, as ações emitidas 

no mercado francês apresentaram retornos em média de 11,2% inferiores em relação aos índices de 

mercado. 

Aggarwal, Leal e Hernandez (1993), ao compararem a performance de IPOs na década de 80 no 

Brasil, Chile e Mexico, verificaram que, no curto prazo, houve ¨underpricing¨ e, no longo prazo, o 

fenômeno da ¨underperformance¨ fica evidente. Calculado pelos retornos médios ajustados a 

mercado com base no acumulado de três anos pós-IPO, os mesmos ficaram  negativos em -47.0% 

(Brasil), -23.7% (Chile) e -19.6% (Mexico). Justificam este comportamento pela ótica da Teoria de 

Assimetria de Informação, que consideram crítica em países emergentes, em função do tamanho do 

mercado de capitais nestes países e pelo fato de serem pouco desenvolvidos. 

Segundo estudo de Loughran e Ritter (1995) feito no mercado dos EUA durante o período entre 1970 

a 1990, empresas que fizeram IPOs e SEOs têm apresentado baixos retornos de longo prazo da ordem 

de 5% a 7% ao ano nos cinco anos após as ofertas de ações, portanto, abaixo de outras empresas não 

emissoras do mesmo porte e segmento, cujos retornos foram maiores no mesmo período, entre 12% 

a 15%. Outra evidencia encontrada no estudo é que firmas que emitem ações em períodos menos 

favoráveis para o mercado de capitais obtém retornos melhores do que firmas que se aproveitam de 

¨janelas de oportunidade¨, expressão em português que remete à teoria baseada em ¨Windows of 

Opportunity¨. Concluem que a explicação para este fenômeno pode estar associada ao aproveitamento 

de momentos de otimismo de mercado que levam a sobrevalorização dos ativos, sobretudo em 

empresas jovens com possibilidades de rápido crescimento, com perfis potenciais semelhantes a de 

empresas bem sucedidas, como é o caso da Microsoft.  

Shultz (2003) segue na mesma linha de pensamento de Loughran e Ritter (1995) e afirma em seu 

artigo que a ¨underperformance¨ é bastante provável de ser observada ¨ex-post¨, mas, este fato, 

segundo o autor, não é um indicador de que o mercado seja ineficiente. Sua premissa também é a de 

que as firmas emitem mais ações quando o mercado está aquecido e com os preços elevados, 

aproveitando-se do ¨market timing¨ sem que se possa prever os resultados futuros. Denomina este 

fenômeno como ¨pseudo market timing¨. Uma outra característica apontada pelo autor é a de que os 

desempenhos dos IPOs ocorridos em períodos de mercado aquecido tendem a apresentar retornos 

inferiores se comparados a outros IPOs que ocorreram em períodos de baixa atividade do mercado de 

capitais. Ainda segundo Schultz (2003), a decisão de ir a mercado coincide com períodos de preços 

elevados e não possui relação com resultados futuros esperados.  

O estudo de Ritter e Welch (2002), ao analisar um portfólio de empresas que fizeram operações de 

IPO entre 1980 a 2001 nos EUA, mostra que o retorno de mercado foi negativo em – 23,4%, 

considerando um horizonte de 3 anos após a abertura de capital. Relatam a irracionalidade dos 
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agentes, a assimetria de informações e os conflitos de agencia como as principais causas para este 

padrão de desempenho. Apontam a dificuldade em se mensurar os fundamentos da firma de maneira 

adequada de tal forma a refletir corretamente os preços dos IPOs. Afirmam ainda que os dados 

contábeis refletem informações do passado enquanto que as precificações dos IPOs devem se basear 

nas oportunidades de crescimento no futuro que são incertas e sujeitas a risco. Concluem que as 

condições de mercado e o aspecto comportamental do investidor são os fatores mais importantes na 

decisão pela abertura de capital. 

O estudo de Gompers e Lerner (2003), que analisou IPOs realizados entre os anos de 1935 a 1972 

nos Estados Unidos, serve como contraponto a estes trabalhos. Embora tenham encontrado evidências 

de ¨underperformance¨ na amostra, o resultado encontrado não apresentou consistência estatística. 

Quando utilizado modelo baseado no ¨Buy-and-hold Abnormal Returns  ̈(BHAR), o desempenho das 

ações foi inferior ao ¨benchmark¨ utilizado, porém, quando da utilização do método baseado no 

¨Cumulative Abnormal Return¨ (CAR), os resultados apontados não se confirmam. Seu trabalho 

aborda o aspecto comportamental como uma das possíveis causas do fenômeno ao questionar a 

racionalidade do investidor e sugere estudos para validação do conceito de eficiência de mercado. 

Sob as óticas das Teorias de ¨Windows of Opportunity¨ e de Assimetria de Informação, Derrien 

(2005) analisa o impacto do comportamento dos investidores na precificação dos IPOs, o que pode 

levar a um processo de sobrevalorização dos ativos no momento da abertura de capital e elevados 

retornos iniciais no pós-IPO, porém seguidos de baixa performance de longo prazo. Relata o período 

de euforia de mercado nos anos 1999 e 2000, quando um grande número de empresas emitiu ações 

nos EUA, captando um total de 123 bilhões de dólares que renderam outros 62 bilhões de dólares de 

retornos iniciais. O autor utiliza a expressão ¨hot issue¨, ao afirmar que as empresas se aproveitam de 

¨janelas de oportunidade¨ que surgem em função de ondas de otimismo dos investidores. O autor 

credita este fenômeno ao comportamento dos investidores, os quais denomina de ¨noise traders¨, 

caracterizados por serem tipicamente pequenos, ocasionais e não bem informados. Sua influência 

sobre a demanda pelos ativos acaba inflacionando os preços das ações, gerando ganhos imediatos aos 

¨flippers¨, operadores de curto prazo.  

Outros autores também abordam o fenômeno da ¨underperformance¨ amparadas nas Teorias de 

Agência e Assimetria de Informações, porém com enfoque em indicadores contábeis. 

Nesta linha, Jain e Kini (1994) afirmam em seu estudo que empresas adotam critérios e procedimentos 

contábeis diferenciados na fase anterior à da abertura de capital, objetivando com isto obter melhores 

preços de emissão nos IPOs. Além de abordarem este aspecto envolvendo a Teoria de Agência, citam 

também a existência do fenômeno da ¨windows of opportunity¨ nas operações de IPOs. Apontam um 

significativo declínio na performance operacional de empresas que abrem seu capital, evidenciado 

nas quedas dos indicadores ¨market-to-book ratio¨, preço sobre lucros, lucros por ação, retorno sobre 

os ativos (ROA) e o índice fluxo de caixa em relação ao total de ativos. Concluem que o problema 

decorre de elevados múltiplos na fase pré-IPO, os quais apresentam queda com o passar do tempo. 

Estes resultados sugerem que os investidores acreditam que a expectativa de crescimento dos ganhos 

continuará ao longo do tempo, o que acaba não ocorrendo. As respostas encontradas neste trabalho 

são: i) o excesso de caixa oriundo do IPO leva a empresa a investir com menor critério em projetos 

que não geram valor, fenômeno este que pode ser explicado pela Teoria de Agencia descrito por 

Jensen and Meckling (1976); ii) as empresas emitem suas ações em períodos caracterizados por bons 

desempenhos e sabem que não conseguirão mantê-los no longo prazo (¨windows of opportunity¨); iii) 

há manipulação de números contábeis na fase anterior à da abertura de capital (assimetria de 

informações). 

Um outro trabalho que também aborda a questão envolvendo a adoção de critérios contábeis 

diferenciados é apresentado por Teoh, Wecj e Wong (1998). Este estudo, que envolveu IPOs no 

período de 1980 a 1992 nos EUA, revela que os retornos das ações apresentaram gerenciamento de 

ganhos na fase pré-IPO. Aponta evidências de que, em períodos anteriores à emissão, os executivos 

buscam reportar excessos de geração de caixa para aumentar o valor de suas ações. Afirmam que as 
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empresas de capital fechado, por serem caracterizadas pela escassez de informações, podem elevar 

sua geração de caixa de diversas maneiras: i) reconhecimento de receitas com base em vendas a 

crédito; ii) postergação da contabilização de despesas ao adotar menores níveis de provisionamento 

de perdas; iii) diferimento de despesas quando o caixa é adiantado a fornecedores. O resultado 

verificado nestas empresas é um desempenho médio da ordem de 20% abaixo das demais firmas do 

mercado, considerando-se um horizonte de três anos subsequentes às ofertas iniciais. O trabalho relata 

que quanto mais elevados são estes critérios contábeis discricionários, menores são os desempenhos 

de longo prazo das ações. Concluem ainda que os investidores tendem a ser guiados por prospectos 

que, na maioria das vezes, podem estar relatando ganhos não usuais por conta de procedimentos 

meramente contábeis. Os autores relatam ainda que estes critérios tendem a persistir no pós-IPO, sob 

pena de risco de perda de reputação e confiança nos ¨underwriters¨.  

Por sua vez, Purnanandam e Swaminathan (2004) realizaram um estudo envolvendo IPOs nos EUA 

durante o período de 1980 e 1997. Constataram que a maioria destas ações estavam sobrevalorizadas 

entre 14% a 50% por ocasião do evento IPO, considerando avaliação por múltiplos (¨price-to-

EBITDA¨, ¨price-to-sales¨ and ¨price-to-earnings¨), quando comparadas com empresas do mesmo 

porte e setor. Este resultado revela projeções de crescimento superestimadas quando as empresas são 

apresentadas em ¨road shows¨. O resultado é que os retornos de longo prazo ficam prejudicados, 

fazendo com que os preços iniciais de oferta sejam corrigidos até atingir um patamar mais baixo 

equivalente ao preço justo. O excesso de otimismo é a causa apontada pelos autores para a não 

concretização das premissas de crescimento e lucros, que acabam ficando aquém do inicialmente 

estimado, no momento da abertura de capital. 

Segundo Demers e Joss (2007), apesar das evidências de anomalias negativas nos retornos de 

empresas que passaram pelo processo de IPOs, pouco tem sido estudado a respeito dos fatores 

específicos das firmas responsáveis por eventuais perdas de valor. Seu modelo consiste sobretudo de 

informações contábeis e financeiras, as quais considera serem fatores determinantes do desempenho 

de empresas. Ao analisar operações de IPO nos EUA no período de 1980 a 2000, conseguem mostrar 

que as informações contábeis e financeiras, quando fielmente apresentadas, desempenham papel 

crítico na captura de riscos relevantes nos diversos setores da economia. Afirmam que um modelo 

consistindo, predominantemente, de variáveis contábeis possui boa capacidade de estimar risco de 

perdas de valor em IPOs. 

Na mesma linha de pensamento, Brav et all (2009), ao analisarem os baixos retornos das ações no 

longo prazo, levantam como possíveis causas as características específicas de risco das empresas 

emissoras como tamanho da firma e índice ¨book-to-market¨, colocando em questionamento o 

¨Capital Asset Pricing Moldel¨ (CAPM) de Sharpe (1964), baseado em uma única variável. Partem 

da hipótese de que firmas de pequeno porte e as que possuem elevados índices ¨book-to-market¨ 

tendem a apresentar maiores taxas de retorno no longo prazo. Examinam esta questão sob a ótica de 

como as instituições financeiras precificam seus empréstimos para as firmas. Concluem que a 

precificação de risco é a mesma para empresas similares, independentemente se a firma é emissora 

ou não de novas ações. Constatam que os retornos esperados sobre títulos de dívida de firmas que 

emitem ações tendem a cair após a oferta de ações, concluindo que o risco da firma após operações 

de IPO e SEO diminui em função do incremento de tamanho da firma por conta da emissão de ações.  

Sob a ótica da Teoria da Assimetria de Informações, Murugesu e Santhapparaj (2010), ao realizarem 

estudo empírico envolvendo IPOs na Bolsa da Malásia, analisam a relação entre o detalhamento dos 

riscos contidos nos prospectos dos IPOs e o valor das ações no momento de seus lançamentos. 

Segundo os autores, os relatórios de risco devem conter informações não somente sobre os riscos 

envolvidos, bem como a capacidade da firma em controlar e influenciar estes riscos. Sem um 

adequado nível de informação, os investidores não podem julgar adequadamente se o potencial de 

ganhos remunera adequadamente os riscos que se espera assumir ao se adquirir aqueles papéis. Isto 

é mais relevante sobretudo nos IPOs, quando o nível de conhecimento das empresas é bem menor do 

que em situações envolvendo SEOs, quando já há registros históricos de negociações e retornos. 
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Desta forma, procuram avaliar até que ponto o prospecto pode sinalizar qualidade e incrementar o 

valor de emissão das ações. Além disto, em seu trabalho, os autores procuram identificar quais 

variáveis de risco melhor explicam a variabilidade nos retornos dos IPOs. Procuram desenvolver um 

modelo de risco e retorno que possa ser utilizado para definir o preço de oferta para os IPOs. Algumas 

variáveis citadas como importantes sinalizações positivas aos investidores são: i) retenção parcial das 

ações em tesouraria por parte da própria empresa; ii) política bem definida de distribuição de 

dividendos; iii) detalhamento da alavancagem financeira; iv) reputação do ¨underwriter  ̈ e dos 

auditores.  

Estudos recentes a respeito da ̈ underperformance¨ em IPOs vem apresentando resultados divergentes 

em relação aos trabalhos acadêmicos que têm sido referência sobre o tema, como por exemplo, os de 

Ritter (1991), Loughran e Ritter (1995) e Ritter e Welch (2002).  

Segundo Johnston e Madura (2009), a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002 impôs novas exigências 

para empresas que vão a mercado emitir ações. Segundo os autores, os objetivos da Lei são melhorar 

os níveis de governança e de transparência das empresas americanas que operam no mercado de 

capitais e, com isto, reduzir os níveis de incerteza a respeito de suas avaliações. Em seu trabalho, com 

base em amostra disponível no período de 1990 a 2006, analisaram e compararam os retornos iniciais 

(¨underpricing¨) e o desempenho no ¨aftermarket¨ de IPOs realizados nos Estados Unidos antes e 

após a vigência da Lei SOX e concluíram que o ¨underpricing¨ diminuiu e o desempenho ao longo 

do primeiro ano aumentou após 2002. O estudo também comparou os desempenhos de IPOs 

americanos e canadenses antes e depois da vigência da Lei, porque os canadenses não estão sujeitos 

às regras SOX.  Os resultados apresentados mostram que os retornos iniciais de IPOs de empresas 

norte-americanas são menores no período pós-SOX (10,6%) do que no período pré-SOX (25,5%), 

enquanto que no Canadá (não sujeitos a SOX) esta variação não aconteceu.   

Para calcular o desempenho no ¨aftermarket¨, foram utilizados os retornos anormais ¨buy-and-hold 

abnormal return¨ referentes a um ano após o IPO.  Os resultados apresentados mostram que o 

desempenho das ações que fizeram IPOs após a SOX foram superiores aos que abriram capital antes 

da Lei. Durante o período pré-SOX, a média dos retornos anormais foram negativos em – 8,5%, 

enquanto que, no período pós-SOX, foi positivo em 5,1%. Concluem que, embora os custos para as 

empresas que operam no mercado de capitais no Estados Unidos tenham aumentado por causa da 

nova Lei, o melhor desempenho das ações das empresas que abriram seu capital após 2002 se deve a 

menores níveis de incerteza, decorrência da melhora nos níveis de transparência, o que leva a uma 

redução dos níveis de otimismo dos investidores. Isto tende a reduzir os retornos iniciais e evita 

correções de preços no ¨aftermarket¨. 

Outro trabalho que contraria a idéia de recorrência de ¨underperformance¨ em IPOs é o de Carter et 

all (2011), que analisou o desempenho de IPOs no período de 1981 a 2005. Concluiram que, em 

particular, IPOs mais recentes, ocorridos entre 1998 a 2005, não apresentaram desempenhos 

inferiores em relação a seus ¨benchmarks¨ e nem em relação a outras empresas de mesmo perfil que 

não emitiram ações. Estes resultados positivos, segundo os autores, foram impulsionados sobretudo 

por grandes empresas. Utilizando os métodos BHAR referente a um período de três anos e CAR de 

um ano após o IPO, concluem que o desempenho de longo prazo de ações que foram objeto de IPO 

é altamente sensível ao período de tempo estudado. Afirmam que o fenômeno da ̈ underperformance¨ 

concentrou-se na década de 1980 e início dos anos 90 e que, em tempos mais recentes, no caso de 

1998 a 2005, o desempenho dos IPOs tem sido equivalente ou superior quando comparados com o 

mercado e com empresas de mesmo perfil (para isto utilizou como variáveis o tamanho da firma e o 

¨book-to-market¨). Enquanto que o CAR das empresas que fizeram IPO foi positivo em 26,6%, a 

amostra de empresas de mesmo perfil apresentou resultado negativo de -12,12%. No mesmo período 

analisado, o retorno médio ajustado ao mercado (BHAR) foi positivo em 25,7%. Quando excluídos 

os anos de 1999 e 2000, marcados pelo fenômeno que ficou conhecido como sendo a ¨bolha de 

internet¨, o resultado continuou positivo, em 13,5%.  
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No Brasil há alguns estudos que se destacam na análise de desempenho de longo prazo das ações. 

Como o mercado de capitais no Brasil é relativamente novo, a predominância é de trabalhos mais 

recentes e em menor quantidade.  

Num dos principais trabalhos realizados no Brasil envolvendo performance de IPOs, Fama e Silva 

(2011) procuraram identificar anomalias no mercado de capitais local. Em análise que envolveu 106 

processos de IPOs entre os anos de 2004 e 2007, conforme já mencionado, identificaram retornos 

anormais positivos no primeiro dia de negociação entre 4,80% a 9,26%. No entanto, nos horizontes 

de 6, 12 e 24 meses, os retornos acumulados se reverteram e ficaram negativos e crescentes, 

respectivamente em - 11,52%, -16,6% e -41,79%, o que indica haver evidências de 

¨underperformance¨ no longo prazo. Segundo os autores, tal comportamento do mercado brasileiro 

de IPOs pode ser explicado pelo excesso de confiança dos investidores à luz da Teoria da ¨Windows 

of Opportunity¨, quando as empresas se aproveitam da forte demanda por parte de investidores que 

buscam novas oportunidades de ganho adquirindo papéis de empresas de médio porte com potencial 

de crescimento futuro. 

O estudo de Eller (2012) avaliou a performance de 126 IPOs ocorridos no Brasil no período de 2004 

a 2011. O objetivo principal de seu trabalho foi verificar se há evidencias de que a presença de fundos 

de ¨private equity¨ ou ¨venture capital¨ no capital social da empresa antes do lançamento de suas 

ações no mercado afeta o seu desempenho de longo prazo.  Utilizando a metodologia do ¨cumulative 

abnormal return¨ (CAR) e considerando um horizonte de tempo de até 3 anos após o IPO, concluiu 

que, embora o retorno anormal médio referente ao primeiro dia tenha ficado positivo em 3,47% 

(¨underpricing¨), os desempenhos destas ações passam a ser negativos já a partir do 1º ano após o 

evento do IPO, com retornos acumulados de -15,27% no primeiro ano, -37,32% no segundo ano e -

36,20% no terceiro ano. 

Verne, Santos e Postali (2009), em linha com estudos internacionais, também abordam a baixa 

performance de longo prazo das ações sob a luz da Teoria de Agência. Em seu trabalho, analisaram 

o fenômeno da ¨underperformance¨ com base na criação das estruturas de propriedade dos IPOs 

realizados no Brasil no período entre 2004 a 2007. Observam que algumas empresas criam estruturas 

com vários níveis de controle societário por meio de ¨holdings¨. Esta estrutura piramidal leva a uma 

expropriação dos direitos dos acionistas minoritários e consequentemente a perdas de valor para as 

firmas.    

Apoiando-se também na Teoria de Agencia para explicarem seus resultados, Schiozer, Oliveira e 

Saito (2009) realizaram estudo envolvendo uma ¨onda¨ de IPOs de instituições financeiras brasileiras 

no período de 2005 a 2007. Os resultados sugerem que a proporção das operações de crédito nos 

ativos destas instituições aumentou, assim como a inadimplência, o que indica uma política de crédito 

mais flexível e mais agressiva do que antes da emissão das ações. Relacionam este fato ao excesso 

de caixa e da ¨folga de liquidez¨ proporcionados pelo IPO como causas das quedas nos desempenhos 

operacionais no médio e no longo prazo.  

A preocupação quanto à reputação dos ¨underwriters¨ e os riscos de perdas de novos mandatos de 

operações de IPO pelos bancos estruturadores são abordados por Tolentino (2008) e por Carvalho e 

Pinheiro (2011). Estes autores analisam em seus trabalhos a atuação do banco de investimento como 

parte interessada quanto à manutenção da liquidez da ação no pós-IPO, bem como a busca pela 

redução da volatilidade nos preços. É o que se denomina ¨afert market short covering¨.  A 

preocupação é prover liquidez ao mercado e evitar a volatilidade nos preços para não prejudicar sua 

reputação e evitar questionamentos quanto à qualidade da precificação dos ativos no momento do 

IPO.  

Tolentino (2008) analisou uma amostra com 106 IPOs emitidos no Brasil entre 2004 a 2007. Utilizou 

como medidas de liquidez as seguintes variáveis: i) o número de transações (média do número de 



 

86 
 

vezes em que a ação foi negociada por mês); ii) volume médio negociado por mês. Os resultados da 

pesquisa confirmam a importância do ¨afert market short covering¨ para manutenção da liquidez de 

longo prazo das ações, importante para a reputação do ¨underwriter¨.  E para mensurar a qualidade 

do ¨underwriter¨ utilizam um ranking que vai de zero a 9, obtido de acordo com a quantidade de vezes 

em que a instituição aparece nos ¨tombstones¨ das empresas objeto de IPOs, escala desenvolvida por 

Carter e Manaster (1990).   

Por sua vez, o estudo de Carvalho e Pinheiro (2011), que analisou IPOs realizados no Brasil entre os 

anos de 2004 a 2008, aponta que no período posterior ao da estabilização de preços promovida pelo 

¨after market short covering¨, os retornos dos IPOs que passaram por este processo apresentaram 

retornos inferiores em relação aos que não tiveram este tipo de cobertura.  
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Tabela n. 1 – Sumário de Estudos Prévios sobre ¨Underprincing¨ em IPOs 

 

Tópicos 

 

Autor 

 

Teoria 

 

Relação esperada com 

desempenho de CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underpricing 

 

Ibbotson (1975) 

 

Assimetria de Informações 

Eficiência de Mercado 

 

(+) 

Beatty e Ritter 

(1986) 

Teoria de Agência (+) 

Grinblatt e Huang 

(1989) 

Teoria de Agência (+) 

 

Aggarwal, Leal e  

Hernandez (1993) 

 

Assimetria de Informações 

 

(+) 

Neill, Perfect e 

Wiles (1999) 

Assimetria de Informações (+) 

 

Ritter e Welch 

(2002) 

 

Teoria de Agência 

Assimetria de Informações 

 

(+) 

 

Gleason, Johnston 

e  

Madura (2008) 

 

Assimetria de Informações 

 

(+) 

Sahoo e Rajib 

(2011) 

Assimetria de Informações (+) 

Udin e Rah (2012) Assimetria de Informações (+) 

Fama e Silva 

(2011) 

Windows of Opportunity (+) 

Eller (2012) Signaling (+) 

 

Minardi, Ferrari e  

Tavares (2013) 

 

Signaling 

 

(+) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela n. 2 – Sumário de Estudos Prévios sobre  ¨Underperfomance¨ em IPOs  

 

 

Tópicos 

 

 

Autor 

 

 

Teoria 

Relação 

esperada com 

desempenho 

de LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underperformance 

Ritter (1991) Windows of Opportunity  

Assimetria de Informações 

 

(-) 

Leleux (1993) Windows of Opportunity (-) 

Aggarwal, Leal e 

Hernandez (1993) 

Assimetria de Informações 

Signaling 

 

(-) 

Jain e Kini (1994) Teoria de Agencia 

Windows of Opportunity 

 

(-) 

Loughran e Ritter (1995) Windows of Opportunity (-) 

Teoh, Wecj e Wong (1998) Assimetria de Informações (-) 

Ritter e Welch (2002) Teoria de Agência 

Assimetria de Informações 

 

(-) 

Schultz (2003) Windows of Opportunity (-) 

Gompers e Lerner (2003) Assimetria de Informações (-) 

Purnanandam e Swaminathan 

(2004) 

 

Windows of Opportunity 

 

(-) 

Derrien (2005) Windows of Opportunity 

Assimetria de Informações 

 

(-) 

Demers e Joss (2007) Assimetria de Informações (-) 

Brav et all (2009) Assimetria de Informações  

Signaling 

 

(-) 

Murugesu e  

Santhapparaj (2010) 

 

Assimetria de Informações 

 

(-) 

Johnston e Madura (2009) Assimetria de Informações (+) 

Carter et all (2011) Assimetria de Informações 

Signaling 

 

(+) 

Tolentino (2008) Teoria de Agência 

Signaling 

 

(-) 

Verne, Santos e 

Postali (2009) 

 

Teoria de Agência 

 

(-) 
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Schiozer, Oliveira e 

Saito (2009) 

 

Teoria de Agência 

 

(-) 

Carvalho e Pinheiro (2009) Teoria de Agência (-) 

Fama e Silva (2011) Windows of Opportunity (-) 

Eller (2012) Signaling (-) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4. Metodologia 

4.1. A base de dados 

As bases de dados consistem de empresas brasileiras e americanas que fizeram operações de IPO no 

período de 2006 a 2011 e foram obtidas na Standard & Poor´s COMPUSTAT. O total de empresas 

analisadas é de 253. No caso da amostra das empresas americanas, a mesma se restringe às Bolsas 

Nasdaq e Nyse. No Brasil, todas as operações foram realizadas na BMFBovespa. 

Segundo a base de dados Standard & Poor´s Compustat, entre os períodos de 2006 a 2011 foram 

realizadas 168 operações de IPOs de empresas com sede nos EUA. Desta amostra inicial de 168 

empresas, foram excluídas 19, das quais 14 por falta de informações e outras 5 empresas por 

inconsistência de dados (Hansen Medical Inc, Echostar Corp, Forestar Group, HFF e Horsehead). A 

amostra final é de 149 empresas. O valor médio de emissão da amostra é de US$ 258,6 milhões. 

No Brasil, os dados foram obtidos da Standard & Poor´s Compustat e Economática. A amostra inicial 

consistia de 122 empresas. Foram excluídas desta amostra as empresas: Agra (incorporada pela 

Cyrella em 2008), ALL America Latina (adquirida pela Cosan, sem dados disponíveis), BM&F e 

Bovespa (foram unificadas por operação de fusão em 2008), Brascan e Company (passaram por fusão 

em 2008), Datasul (adquirida pela Totvs em 2008), Inpar (adquirida pelo fundo Paladin, teve sue 

capital fechado em 2008), Invest Tur (adquirida pela GP Investimentos em 2009), Banco Patagonia 

(por falta de dados, devido à baixa liquidez do papel), Raia (fusão com Drogasil em 2011), Satipel 

(fusão com Duratex em 2009), Tenda (adquirida pela Gafisa), Terna Participações (adquirida pela 

Cemig), Tivit (fechou seu capital em 2010), Vivax (adquirida pela NET em 2007, teve seu capital 

fechado) e Tarpon (outlier devido ao elevado ¨underpricing¨ de 105,21%). A amostra final é de 104 

empresas, cujo valor médio das emissões foi de R$ 956,5 milhões. 

As cotações das ações já estão ajustadas pelos proventos pagos e também por eventuais splits, inplits 

e bonificações. 

Os anos de 2006 e 2007 caracterizaram-se pela fase do chamado ¨boom¨dos IPOs. Este fenômeno 

pode ser verificado no Gráfico n.1 que apresenta a distribuição anual da quantidade de IPOs das 

amostras nos dois países analisados. Se considerarmos toda a amostra de Brasil e EUA (253 empresas) 

28% delas realizaram suas ofertas no ano de 2006 e 44% a fizeram em 2007, perfazendo um total de 

72%. Este percentual total se repete quando analisada somente a amostra americana (72%); a 

brasileira também se encontra praticamente na mesma faixa (71%).   

Porém, se analisarmos a amostra brasileira, há uma concentração maior de IPOs no ano de 2007, que 

representa 52% da amostra total, sendo que no ano anterior este percentual foi de apenas 19%. Já nos 

EUA, esta concentração está mais regularmente distribuída: 34% em 2006 e 38% em 2007. Esta 

diferença de distribuição entre os dois anos fica evidente quando se analisa o número absoluto de 

IPOs em cada ano: enquanto que os EUA aumentaram suas operações de 50 em 2006 para 57 em 

2007 (alta de 14%), as operações no Brasil passaram de 20 em 2006 para 54 em 2007, atingindo 
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praticamente o mesmo nível da amostra americana, com crescimento de 170% na quantidade de 

ofertas. 

Gráfico n.1: – Número de IPOs da amostral por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os Gráficos n.2 e n.3 apresentam, respectivamente, as quantidades anuais de operações de IPOs 

distribuídas em 4 segmentos da economia: agronegócio, indústria, serviços e varejo. Nas duas 

economias, a predominância é de empresas do segmento de serviços. No Brasil, do total de IPOs no 

período analisado, 65% das operações foram realizadas por empresas do setor de serviços. A indústria 

vem em 2º. lugar com 24% dos negócios, seguidos de varejo (6%) e agronegócio (5%). Já nos EUA, 

o segmento de serviços corresponde a 58% do total de operações, seguido também pela indústria com 

34%. O varejo tem 7% e não há nenhuma empresa de agronegócio na amostra analisada. 
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Grafico n. 2 – Número de IPOs por segmento no Brasil  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Grafico n. 3 – Número de IPOs por segmento nos EUA  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os Gráficos n.4 e n.5 apresentam, respectivamente, os valores anuais médios de emissão das 

operações de IPO no Brasil e nos Estados Unidos.  
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Gráfico n.4. Valor médio de emissão dos IPOs por ano no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico n.5. Valor médio de emissão dos IPOs por ano nos EUA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Embora os valores médios de IPOs do Brasil e dos EUA estejam apresentados em valores históricos 

em suas respectivas moedas, pode se perceber que no Brasil as médias são maiores do que nos EUA. 

Isto se explica pela diferença entre os dois mercados. No Brasil, um mercado mais novo e menos 

líquido, o acesso a este tipo de operação é mais restrito às grandes empresas. Nos EUA, um mercado 

mais maduro, há grande contingente de empresas de pequeno e médio porte que conseguem acessar 

o mercado de capitais para fazer emissões públicas de ações, sobretudo na bolsa eletrônica Nasdaq. 

Enquanto que na NYSE o valor médio de emissão entre 2006 a 2011 foi de US$ 387,5 milhões, na 

Nasdaq esta média é de apenas US$ 165,6 milhões. 

No Brasil, os anos de 2008 e 2009 apresentam médias significativamente mais elevadas em função 

de algumas operações que podemos considerar como ¨outliers¨. São elas: OGX     (R$ 6.711,7 

milhões, ocorrida em 2008), Visanet (R$ 8,397,2 milhões) e Santander (R$ 13.182,5 milhões), estas 
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Já nos EUA as três maiores operações ocorreram em 2006: Mastercard (USD 2.399,3 milhões), Sprit 

Aerosystems (USD 1.432,2 milhões) e Douglas Emmett (USD 1.386 milhões).  

As Tabelas 3 e 4 listam os dez maiores valores de oferta individualizados por pais no período do 

estudo, que vai de 2006 a 2011. Observa-se que, enquanto nos EUA a maioria das grandes operações 

de IPO foram realizados entre os anos de 2006 e 2008, no Brasil, este fato se observou sobretudo a 

partir de 2008.   

Tabela n. 3. Dez maiores IPos nos EUA por valor de emissão 

Empresa Data do IPO Segmento Valor de Oferta 

MASTERCARD INC 25/05/2006 FINANCEIRO  $  2,400,000,000.00  

DOUGLAS EMMETT INC 25/10/2006 IMOBILIARIO  $  1,400,000,000.00  

SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS 28/11/2006 INDUSTRIA AERONAUTICA  $  1,400,000,000.00  

INTERACTIVE BROKERS GROUP 02/11/2007 SERVIÇOS FINANCEIROS  $  1,200,000,000.00  

AMERICAN WATER WORKS CO INC 23/04/2008 UTILITIES  $  1,200,000,000.00  

VMWARE INC -CL A 15/08/2007 SERVIÇOS DE TI  $     960,000,000.00  

INTREPID POTASH INC 22/04/2008 QUIMICA  $     960,000,000.00  

NATIONAL CINEMEDIA INC 08/02/2007 SERVIÇOS  $     800,000,000.00  

MEAD JOHNSON NUTRITION CO 11/02/2009 IND NUTRIÇÃO PEDIATRIA  $     720,000,000.00  

AECOM INC 10/05/2007 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  $     700,000,000.00  

EXCO RESOURCES INC 09/02/2006 OLEO E GAS  $     650,000,000.00  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela n. 4. Dez maiores IPos no Brasil por valor de emissão 

Empresa Data do IPO Segmento Valor de Oferta 

SANTANDER BR  07/10/2009 BANCOS  BRL  13,000,000,000.00  

VISANET (atual CIELO) 29/06/2009 SERVIÇOS FINANCEIROS DIVERSOS  BRL    8,400,000,000.00  

OGX PETROLEO 13/06/2008 EXPLORAÇÃO E/OU REFINO  BRL    6,700,000,000.00  

REDECARD 13/07/2007 SERVIÇOS FINANCEIROS DIVERSOS  BRL    4,600,000,000.00  

OSX BRASIL 22/03/2010 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  BRL    2,500,000,000.00  

HRT PETROLEO 25/10/2010 EXPLORAÇÃO E/OU REFINO  BRL    2,500,000,000.00  

MPX ENERGIA 14/12/2007 ENERGIA ELÉTRICA  BRL    2,000,000,000.00  

JBS 29/03/2007 CARNES E DERIVADOS  BRL    1,600,000,000.00  

QGEP PART 09/02/2011 EXPLORAÇÃO E/OU REFINO  BRL    1,500,000,000.00  

ECORODOVIAS 01/04/2010 EXPLORAÇÃO DE RODOVIAS  BRL    1,400,000,000.00  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os Gráficos n.6 e n.7 mostram o comportamento dos índices de mercado que foram utilizados como 

¨benchmark¨ neste trabalho, os índices Ibovespa e o Standard & Poor´s 500.  

Gráfico n.6: Evolução anual do índice Ibovespa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico n.7: – Evolução anual do índice Standard & Poor´s 500 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como se pode observar nos dois gráficos, em 2008, em função da crise do ¨sub-prime¨ os índices 

Ibovespa e S&P 500 apresentaram forte queda. Antes disto, o Brasil vinha de dois anos seguidos com 

forte valorização na bolsa de valores. Em 2006, a alta do Ibovespa foi de 35,4% e em 2007 de 38,4%. 

Por sua vez, nos mesmos períodos, o S&P 500 também apresentou altas, embora mais moderadas, 

respectivamente de 11,6% e 2,1%. 

A crise de 2008 inverteu esta tendência de alta do mercado de capitais. Neste ano o Ibovespa caiu 

35,9% e a S&P500, 35,6%.  
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A partir de então a economia americana entrou em forte período de recessão e iniciou um processo 

de recompra de títulos de dívida com o objetivo de injetar recursos na economia visando estimular o 

consumo e sair da crise. Este excesso de liquidez internacional, associado à política anticíclica do 

governo brasileiro de aumento de gastos públicos, desonerações fiscais e estímulo ao crédito permitiu 

que o Brasil saísse mais rápido desta crise. Em 2009, enquanto o índice S&P 500 recuperou 21,6%, 

o Ibovespa subiu 74%.     

4.2 O modelo  

A metodologia utilizada para avaliação da performance das ações que fizeram operações de IPO é a 

do ¨Wealth Relative Buy-and-Hold¨ (WRBH), utilizada por Brav e Gompers (1997) e Cao e Lerner 

(2006) em seus estudos. Para analisar os dados, foi utilizado o modelo empírico desenvolvido por 

Aggarwal, Leal e Hernandez (1993).  

Segundo Aggarwal, Leal e Hernandez (1993), o retorno total da ação i no período t (𝑅𝑖𝑡)  pode ser 

calculado pela equação (1), em que 𝑃𝑖𝑡 é o preço da ação i no momento t e 𝑃𝑖𝑜 é o seu preço de 

fechamento no dia da oferta. 

                     𝑅𝑖𝑡 =  
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑜
− 1                                                (1) 

O retorno do índice de mercado (¨benchmark¨) no período t  (𝑅𝑚𝑡), por sua vez, pode ser calculado 

conforme a equação (2), em que 𝑃𝑚𝑡  é o índice de mercado no momento t e 𝑃𝑚𝑜 é o índice de mercado 

no dia da oferta.  

 

                  𝑅𝑚𝑡 =  
𝑃𝑚𝑡

𝑃𝑚𝑜
− 1                                                (2) 

Os ¨benchmarks¨ utilizados neste trabalho são o índice Ibovespa para as ações brasileiras e o índice 

Standard & Poor´s 500 para as empresas americanas. 

O retorno anormal ajustado a mercado para cada IPO no momento t  (𝐴𝑅𝑖𝑡 ) é calculado pela equação 

(3): 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡  =  [
(1+𝑅𝑖𝑡)

(1+ 𝑅𝑚𝑡)
− 1 ]  𝑥 100                              (3) 

 

Por fim, o Whealt Relative (𝑊𝑅𝑖𝑡)  é calculado pela equação (4), conforme descrita:  

 

𝑊𝑅𝑖𝑡 =  
1+ 

1

𝑁
 ∑ 𝑅𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1

1+
1

𝑁
 ∑ 𝑅𝑚𝑡

𝑁
𝑖=1

                                                 (4) 

N: total de IPOs da amostra.  
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Se o 𝑊𝑅𝑖𝑡 for maior do que 1, significa que o conjunto de ações que foram objeto de IPOs no período 

analisado superou o desempenho do seu ¨benchmark¨. Por outro lado, se o 𝑊𝑅𝑖𝑡 for menor do que 1, 

conclui-se que este mesmo conjunto de ações teve ¨performance¨ inferior à do mercado no período. 

Para realizar os testes de estatística descritiva, foi utilizado o software Stata. 

4.3 Os Resultados Empíricos 

Como se pode observar no Gráfico n. 8, os índices de Wealth Relative para Brasil e EUA nos 

acumulados de 30, 60 e 90 dias após o IPO estão próximos a 1. Portanto, apresentam comportamento 

bastante similares no ¨aftermarket¨ de curto prazo, considerando até 90 dias após a data da emissão 

do IPO.   

A partir do primeiro ano, os indicadores se descolam e passam a apresentar comportamentos opostos. 

Nos EUA, o indicador apresenta crescimento, passando para 1,23 no 1º.ano, 1,27 no 2º ano, atingindo 

1,31 no 3º. ano, enquanto que no Brasil os resultados apresentam queda, respectivamente para 0,89 

(1º. ano), 0,87 (2º. ano), sendo que no 3º. ano houve uma leve recuperação para 0,92, porém ainda 

bem abaixo do índice de referência igual a 1. Estes resultados revelam que, enquanto as ações que 

foram objeto de IPO nos EUA no período de 2006 a 2001 superaram o seu ¨benchmark¨ de mercado 

(S&P500), no Brasil, as ações que passaram pelo mesmo processo apresentaram destruição de valor, 

gerando retornos abaixo do índice Ibovespa.  
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Gráfico n. 8 : Whealth Relative – Comparativo Brasil x EUA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a análise comparativa do comportamento dos preços das ações nos mercados dos EUA e 

brasileiro, foram estratificados diferentes tipos da amostra integral dos dados com finalidades 

analíticas específicas. Estas sub-amostras estão apresentadas em dez diferentes painéis seguindo 

diversos critérios de análise.  

Em todos os painéis apresentados, são comparadas as médias dos desempenhos dos IPOs nos dois 

países considerando o “underpricing”, bem como as médias dos retornos acumulados anormais 

ajustados a mercado em seis períodos diferentes: 30 dias após o IPO, 60 dias após o IPO, 90 dias após 

o IPO, um ano após o IPO, dois anos após o IPO e três anos após o IPO.  

Na linha do tempo denominada Dia 1 constam os seguintes cálculos: média, mediana, desvio-padrão 

e o teste t do ¨underprincing¨. Nas linhas abaixo onde estão descritos Mês 1, Mês 2, Mês 3, Ano 1, 

Ano 2 e Ano 3, estão calculadas as médias, medianas e desvios-padrão dos retornos anormais 

acumulados desde a data do IPO, utilizando a equação (3).   

Para cada situação analisada está associada um teste – t que avalia a significância estatística da 

diferença de médias em cada período. 

O primeiro painel (Painel A), conforme Tabela 5, contém toda a amostra com os IPOs realizados no 

Brasil e nos EUA. São 253 empresas, sendo 149 americanas e 104 brasileiras.  

Na Tabela 6, consta o segundo painel (B). Através dele, são examinados somente os IPOs ocorridos 

nos anos de 2006 e 2007, que coincidem com a fase do grande “boom” dos IPOs. A amostra consiste 

de 181 empresas, das quais 107 são americanas e 74 brasileiras. 

Nas Tabelas 7 e 8 constam respectivamente os terceiro e quarto painéis (C e D). Nestes painéis a 

amostra integral do painel A foi divida em duas sub-amostras: as empresas que abriram capital na 

fase pré-crise do Subprime e as que fizeram IPO na fase pós-crise do Subprime. No painel C o total 

da amostra é de 194 empresas, sendo 78 brasileiras e 116 americanas; no painel D, a amostra total é 

de 59 empresas, das quais 26 são brasileiras e 33 americanas. A data escolhida como demarcador do 

evento da crise foi o dia em que o Banco Leman Brother quebrou, em 15/09/2008. As Tabelas 9 e 10 

apresentam os painéis E e F, os quais separam os IPOs em duas partes, em função dos volumes de 

oferta de emissão. No painel E (Tabela 9), constam as empresas americanas com operações de valores 
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inferiores a USD 148,5 milhões e as empresas brasileiras com IPOs de valores inferiores a        R$ 

529,2 milhões. O total desta sub-amostra é de 112 empresas, sendo 64 americanas e 48 brasileiras. Já 

no Painel F (Tabela 10), estão as empresas americanas e brasileiras com emissões de valores iguais 

ou superiores a, respectivamente, USD 148,5 milhões e R$ 529,2 milhões. O total desta sub-amostra 

é de 139 empresas, das quais 84 são dos EUA e 55 do Brasil. 

Os painéis G e H são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 11 e 12. Neles a amostra integral 

está extratificada em duas metades: IPOs com menores ¨underpricings¨ no painel G (total de 126 

empresas, sendo 52 brasileiras e 74 amercianas) e no H os maiores (total de 127 empresas, das quais 

52 brasileiras e 75 americanas).  

Por fim, os painéis I e J, representados pelas Tabelas 13 e 14, comparam os desempenhos dos IPOs 

brasileiros com os norte-americanos com base em um mesmo setor da economia. Forma analisados 

os segmentos de indústria (Tabela 13) e de serviços (Tabela 14). No ramo de indústria, a sub-amostra 

é de 76 empresas, sendo 25 brasileiras e 51 americanas. No de serviços, total da sub-amostra é de 155 

empresas, das quais 68 brasileiras e 87 americanas. 

Tabela n. 5. Análise da amostra integral  
PAINEL A: AMOSTRA INTEGRAL 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 
Padrão Teste - t 

Dia 1 Brasil 104 3.33 0.5 9.10 
(5.69)*** 

 EUA 149 16.6 1.1 22.5 
       

Mês 1 Brasil 104 -0.333 0.7 9.298 
(1.35) 

 EUA 149 1.705 0.95 13.26 
       

Mês 2 Brasil 104 0.664 1.07 14.33 
(1.43) 

 EUA 149 3.997 0.78 20.42 
       

Mês 3 Brasil 104 -0.581 -3.42 17.97 
(2.79)* 

 EUA 149 7.350 5.24 24.75 
       

Ano 1 Brasil 104 -10.53 -19.4 43.44 
(3.63)** 

 EUA 149 22.10 9.09 84.15 
       

Ano 2 Brasil 104 -13.05 -36.97 63.98 
(3.90)*** 

 EUA 149 28.45 6.64 94.45 
       

Ano 3 Brasil 104 2.01 -27.10 90.79 
(2.64)** 

 EUA 149 35.13 12.15 102.91 
 Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Tabela n. 5 (Painel A) compara as amostras integrais dos dois países, a qual é composta por 253 

observações, sendo 104 IPOs brasileiros e 149 americanos. O “underpricing” para ambos apresenta 

uma diferença estatística significativamente elevada. Enquanto o retorno médio no primeiro dia das 

empresas brasileiras foi positivo em 3,3%, as empresas americanas tiveram um ganho de 

aproximadamente cinco vezes maior (16,6%). Se analisadas as médias dos “underpricings” do Brasil 

e EUA individualmente para cada ano, conforme Gráfico n. 9, nota-se que o único ano em a média 

deu negativa foi em 2008 e isto ocorreu somente no Brasil. 

Gráfico n. 9: Underpricing médio por ano  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As diferenças de médias deixam de ser estatisticamente significativas quando calculados os retornos 

acumulados médios anormais no Mês 1 e Mês 2 após a abertura de capital. Isto se explica pela grande 

dispersão nos desempenhos das ações em cada país nos primeiros 60 dias após os IPOs. Como 

ilustração para esta dispersão entre os retornos, analisando como exemplo o caso do Brasil no Mês 1, 

embora o retorno anormal médio tenha sido negativo em (-0,33%), a diferença entre os retornos 

mínimo e máximo é elevada (os retornos anormais variaram de 25,4% negativos, no caso da Laep, a 

23,2% positivos no caso da Eztec).  

Esta dispersão das médias dos retornos anormais nos períodos Mês 1 e Mês 2 pode ser melhor 

observada nos Gráficos n. 10 e 11. Em alguns períodos se apresentam positivas; em outros, negativas, 

e este fenômeno ocorre tanto no Brasil quanto nos EUA.  
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Gráfico n. 10: Médias dos Retornos Anormais no Mês 1 para cada ano  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico n. 11: Médias dos Retornos Anormais no Mês 2 para cada ano  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os Gráficos 12, 13, 14 e 15 apresentam, respectivamente, as três empresas com maiores retornos 

anormais e as três empresas com os piores retornos anormais, considerando os períodos Mês 1 e Mês 

2, tanto no caso do Brasil quanto nos EUA.  
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Gráfico n.12. Os 3 Maiores e os 3 menores Retornos Anormais do Brasil – Mês 1 do IPO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico n.13. Os 3 Maiores e os 3 menores Retornos Anormais do Brasil – Mês 2 do IPO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico n.14. Os 3 Maiores e os 3 menores Retornos Anormais dos EUA – Mês 1 do IPO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico n.15. Os 3 Maiores e os 3 menores Retornos Anormais dos EUA – Mês 2 do IPO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Esta grande variação dos retornos anormais explica o fato de que nestes períodos não haja 

significância estatística. 

As médias entre Brasil e EUA voltam a ser significativamente diferentes a partir do Mês 3, e assim 

se mantêm até o Ano 3, com sinais invertidos. No caso brasileiro, com exceção do Ano 3, as médias 

dos retornos anormais acumulados são negativas e crescentes, diferentemente das empresas norte-

americanas que se apresentam positivas e crescentes. Isto mostra uma grande e clara diferença nas 

duas amostras.  

Utilizando as distribuições de Kernel conforme Gujarati (2011), conforme Apêndice 1, a dispersão 

dos retornos de 1 dia (¨underpricing”) nos EUA é maior que a do Brasil. Já no Mês 1 e Mês 2, observa-

se que os valores anormais de ambos os países se sobrepõem e passam a ter distribuições semelhantes, 

o que mostra graficamente por que as diferenças de médias deixam de ser significativas.  

Assim que o período de analise de desempenho vai aumentando, os retornos anormais dos EUA vão 

se deslocando para a direita em relação aos das empresas brasileiras. Este fenômeno começa a ficar 

evidente a partir do Mês 3.  

Quando se estratifica da amostra integral de dados somente os retornos anormais verificados durante 

a fase do ¨boom¨ dos IPOs (anos de 2006 e 2007), conforme Tabela n. 6 (Painel B), a diferença de 

médias passa a se apresentar de forma significativa, já a partir do Mês 2. E as diferenças de médias 

se elevam de maneira consistente, quanto maior o período analisado. Isto ocorre por que o 

desempenho médio das ações brasileiras começa a apresentar perdas crescentes, ao passo que nos 

EUA o movimento é o inverso, ou seja, os retornos anormais dos IPOs americanos crescem.  
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Tabela n.6. Análise da sub-amostra relativa à fase do grande ¨boom¨dos IPOs 

PAINEL B: FASE DO GRANDE BOOM DOS IPOS. 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste - t 

Dia 1 Brasil 74 4.4 1 8.9 
(5.12)*** 

 EUA 107 19.1 13 23.5 
       

Mês 1 Brasil 74 -1.13 0.33 9.20 
(1.89) 

 EUA 107 2.51 1.59 14.64 
       

Mês 2 Brasil 74 -1.59 -3.69 13.61 
(2.23)* 

 EUA 107 4.66 2.53 21.27 
       

Mês 3 Brasil 74 -4.49 -7.04 16.21 
(4.17)*** 

 EUA 107 9.98 6.59 26.58 
       

Ano 1 Brasil 74 -26.55 -34.15 34.04 
(4.54)*** 

 EUA 107 26.25 8.68 95.78 
       

Ano 2 Brasil 74 -38.81 -45.91 40.36 
(5.62)*** 

 EUA 107 33.42 6.45 105.25 
       

Ano 3 Brasil 74 -30.37 -36.49 46.74 
(5.23)*** 

 EUA 107 42.17 21.01 112.67 
Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os Gráficos n. 16 e 17 possibilitam comparar e visualizar o grau de dispersão dos retornos entre as 

empresas de cada país, considerando uma matriz tendo como eixo vertical o retorno de um dia, o 

¨underpricing¨, e, no eixo horizontal, os retornos anormais nos 30 primeiros dias (Mês 1). 
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Gráfico n. 16. Dispersão dos retornos do Dia 1 (¨underpricing¨) e do Mês 1 nos EUA

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico n. 17. Dispersão dos retornos do Dia 1 (¨underpricing¨) e do Mês 1 no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Analisando os gráficos, nota-se que, no caso das empresas americanas (Gráfico n. 16), algumas 

empresas como Chipotle, AthenaHealth e American Public Education apresentaram retornos 

superiores tanto no “underpricing” quanto no primeiro mês de transações em bolsa. Do lado oposto, 

destaca-se a empresa Vonage Holding, com resultados negativos em ambos períodos. Mas são poucos 

os ̈ outliers¨. A grande maioria das empresas concentra-se no quadrante superior direito, com retornos 

positivos nas duas situações. No Brasil, conforme se pode visualizar no Gráfico 17, a dispersão dos 

resultados é bem maior do que no caso das bolsas americanas. Fica mais evidenciada a presença de 

alguns ̈ outliers¨, como é o caso de Gafisa, GVT, MRV, São Martinho e Tegma, todos com resultados 

positivos tanto para ¨underpricing¨ quando para o Mês 1. No outra ponta, destacando-se no quadrando 

inferior esquerdo com resultados negativos em ambos as situações estão LAEP, Agrenco e CR2.  

No quadrante superior esquerdo, apresentando ¨underpricing¨ positivo e retornos anormais negativos 

no Mês 1 estão as empresas Equatorial e Bicbanco. E no quadrante inferior direito, com 

¨underprincing¨ negativo e retornos anormais positivos no Mês 1 estão JBS, Eztec e Even.  

Nas Tabela n. 7 e 8, são extratificados, respectivamente, os IPOs ocorridos antes e depois da crise do 

¨Subprime¨. Neste caso, nota-se grandes diferenças na performance dos IPOs entre os dois países.  

Na fase pré-crise, conforme visualizado na Tabela n. 7, há significância estatística para todas as 

diferenças de médias entre Brasil e EUA, em todos os períodos analisados. Já a partir do primeiro 

mês, as médias dos retornos anormais são negativos e crescentes para o Brasil, ao passo que, nos 

EUA, são positivos e crescentes. 

No entanto, quando se analisa a amostra complementar (Tabela 8), a dos IPOs ocorridos no período 

pós-crise, os resultados são bem diferentes da fase pré-crise. Neste caso, as médias dos retornos 

anormais no Brasil foram positivos e crescentes, com significância estatística já a partir do Mês 3.   
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Tabela n.7. Análise da sub-amostra dos IPOs ocorridos na fase pré-crise do Subprime 

PAINEL C: FASE PRÉ-CRISE DO SUBPRIME 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste – t 

Dia 1 Brasil 78 4.0 1 9.2 
(5.07)*** 

 EUA 116 18.3 13 23.6 
       

Mês 1 Brasil 78 -1.22 0.33 9.19 
(1.97)* 

 EUA 116 2.41 1.59 14.39 
       

Mês 2 Brasil 78 -1.44 -3.14 14.14 
(2.13)* 

 EUA 116 4.47 0.745 21.50 
       

Mês 3 Brasil 78 -4.55 -6.66 16.73 
(3.96)** 

 EUA 116 8.90 5.97 26.65 
       

Ano 1 Brasil 78 -24.88 -32.9 34.39 
(4.48)*** 

 EUA 116 24.70 8.00 93.41 
       

Ano 2 Brasil 78 -34.05 -44.50 48.46 
(5.32)*** 

 EUA 116 32.73 4.26 103.37 
       

Ano 3 Brasil 78 -22.49 -35.64 69.28 
(4.60)*** 

 EUA 116 43.06 20.58 112.09 
Teste t bicaudal. 

Significância estatística: * 

p<0.05; ** p<0.01; *** 

p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo 

autor.       
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Tabela n.8. Sub-amostra dos IPOs na fase pós-crise do Subprime PAINEL 

D: FASE POST-CRISE DO SUBPRIME 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste – t 

Dia 1 Brasil 26 1.2 0 8.7 
(2.54)* 

 EUA 33 10.8 6 17.6 
       

Mês 1 Brasil 26 2.35 1.86 9.27 
(1.41) 

 EUA 33 -0.78 -1.05 7.79 
       

Mês 2 Brasil 26 6.99 5.73 13.20 
(1.18) 

 EUA 33 2.32 3.06 16.27 
       

Mês 3 Brasil 26 11.33 12 16.47 
(-2.25)* 

 EUA 33 1.89 3.66 15.59 
       

Ano 1 Brasil 26 32.50 33.42 39.56 
(-1.98)* 

 EUA 33 12.94 10.1 35.78 
       

Ano 2 Brasil 26 49.95 61.89 64.22 
(-2.44)* 

 EUA 33 13.42 11.71 50.52 
       

Ano 3 Brasil 26 75.56 83.46 108.06 
(-3.18)** 

 EUA 33 7.25 3.27 52.94 
Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quando se analisa em especial o ano de 2008, ano em que ocorreu a crise do ¨Subprime¨, nota-se a 

forte diminuição da quantidade de operações de abertura de capital. Somando-se Brasil e EUA, tem-

se somente 13 IPOs, dos quais 9 nos EUA e 4 no Brasil. Ao se analisar o ¨underpricing¨ desta sub-

amostra (Tabela n. 9), nota-se considerável queda nos retornos do primeiro dia de negociação. 

Enquanto o ¨underpricing¨ médio da amostra integral dos IPOs no Brasil foi positivo em 3,33%, 

naquele ano foi negativo em -2,11%. Nos EUA, de um ¨underpricing¨positivo de 16,6% na amostra 

integral, este desempenho cai para 8,76%.  
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Tabela n. 9. IPOs realizados durante o ano de 2008 

Empresa País Underpricing 

A. H. BELO CORP EUA 0% 

AMERICAN CAPITAL AG.. EUA -3% 

AMERICAN WATER WORK.. EUA -4% 

COLFAX CORP EUA 17% 

ENERGY RECOVERY INC EUA 16% 

GT ADVANCED TECHNOL.. EUA -12% 

HYPERMARCAS Brasil -2% 

INTREPID POTASH INC EUA 58% 

IPC HEALTHCARE INC EUA 28% 

LE LIS BLANC Brasil -20% 

NUTRIPLANT Brasil 5% 

OGX PETROLEO Brasil 8% 

RACKSPACE HOSTING INC EUA -20% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As Tabelas ns. 10 e 11 separam os IPOs em duas partes, com base no tamanho das ofertas. Na primeira 

estão relacionadas as menores ofertas de cada país e na segunda, as empresas restantes, responsáveis 

pelas maiores ofertas.  

Dentre as menores emissões, as diferenças de médias são significativas no ¨underpricing¨ e nos 

retornos anormais acumulados a partir do Mês 3. Enquanto que os retornos anormais no Brasil são 

negativos e crescentes nos dois primeiros anos, os EUA apresentam comportamento contrário, com 

retornos positivos e crescentes.  

Quando se analisa as maiores emissões, devido à heterogeneidade e a alguns ¨outliers¨ sobretudo no 

Brasil (Santander, Visanet e OGX) as diferenças de média verificadas entre os retornos anormais não 

se apresentaram significantes do ponto de vista estatístico (excessão para o Ano 2).  
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Tabela n.10. Sub-amostra com IPOs de valores inferiores 

PAINEL E: ANALISE POR VALOR DE OFERTA BAIXO 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste – t 

Dia 1 Brasil 48 2.2 0 0.080 
(4.78)*** 

 EUA 64 18.2 0.16 0.221 
       

Mês 1 Brasil 48 -1.03 0.605 9.53 
(-1.83) 

 EUA 64 3.36 1.09 14.3 
       

Mês 2 Brasil 48 1.36 3.82 14.22 
(1.03) 

 EUA 64 4.90 1.92 20.14 
       

Mês 3 Brasil 48 -0.55 1.83 17.95 
(2.46)* 

 EUA 64 9.29 5.54 22.92 
       

Ano 1 Brasil 48 -14.36 -20.64 45.44 
(3.96)*** 

 EUA 64 24.83 18.85 55.99 
       

Ano 2 Brasil 48 -23.16 -46.23 64.21 
(3.57)*** 

 EUA 64 25.17 9.68 75.43 
       

Ano 3 Brasil 48 -7.67 -47.05 99.74 
(2.21)* 

 EUA 64 30.70 16.3 83.15 
Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela n.11. Sub-amostra com IPOs de valores superiores 

 
PAINEL F: ANALISE POR VALOR DE OFERTA ALTO 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar 
Teste – 

t 

Dia 1 Brasil 55 4.4 2 10.02 
(3.23)** 

 EUA 84 15 7 22.68 
       

Mês 1 Brasil 55 0.514 1.12 9.01 
(0.03) 

 EUA 84 0.443 0.66 12.38 
       

Mês 2 Brasil 55 0.08 0.6 14.65 
(1.01) 

 EUA 84 3.37 1.65 20.85 
       

Mês 3 Brasil 55 -0.28 -4.64 18.15 
(1.60) 

 EUA 84 6.20 5.23 26.08 
       

Ano 1 Brasil 55 -6.52 -16.44 41.81 
(1.88) 

 EUA 84 20.58 3.51 101.05 
       

Ano 2 Brasil 55 -3.67 -21.33 63.41 
(2.19)* 

 EUA 84 31.62 4.25 107.38 
       

Ano 3 Brasil 55 11.12 -22.21 82.90 
(1.54) 

 EUA 84 39.10 9.76 116.52 
Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As Tabelas n. 12 e 13 estratificam a amostra integral em duas partes: uma sub-amostra com 50% das 

empresas que apresentaram os menores ¨underpricings¨ (Tabela 12) e outra com os 50% restantes, os 

de maiores ¨underpricings¨ (Tabela 13).  
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Tabela n.12. Os 50% IPOs de menores ¨underpricings¨ 

PAINEL G: 50% MENORES UNDERPRICING 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste – t 

Dia 1 Brasil 52 0.48 0 7.5 
(2.69)* 

 EUA 74 6.2 4.5 14.23 
       

Mês 1 Brasil 52 -0.99 0.065 9.76 
(1.10) 

 EUA 74 1.63 -0.07 15.06 
       

Mês 2 Brasil 52 1.38 -0.115 14.27 
(0.41) 

 EUA 74 2.68 3.075 18.91 
       

Mês 3 Brasil 52 -1.41 -4.86 18.19 
(2.14)* 

 EUA 74 7.28 5.14 24.95 
       

Ano 1 Brasil 52 -11.38 26.48 49.94 
(3.47)*** 

 EUA 74 27.58 18.19 69.19 
       

Ano 2 Brasil 52 -8.92 -30.73 71.97 
(2.40)* 

 EUA 74 23.55 8.03 76.36 
       

Ano 3 Brasil 52 22.73 -27.67 113.7 
(0.73) 

 EUA 74 37.24 14.68 105.5 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** 

p<0.001.Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela n.13. Os 50% dos IPOs de maiores¨ underpricings¨ 
PAINEL H: 50% MAIORES UNDERPRICING 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste - t 

Dia 1 Brasil 52 6.2 5 9.7 
(5.74)*** 

 EUA 75 26.9 22 24.6 
       

Mês 1 Brasil 52 0.329 1.39 8.84 
(0.77) 

 EUA 75 1.78 1.59 11.31 
       

Mês 2 Brasil 52 -0.060 1.71 14.48 
(1.54) 

 EUA 75 5.28 0.71 21.86 
       

Mês 3 Brasil 52 0.254 0.355 17.88 
(1.78) 

 EUA 75 7.418 5.39 24.73 
       

Ano 1 Brasil 52 -9.68 -17.25 36.27 
(1.87) 

 EUA 75 16.69 5.16 96.84 
       

Ano 2 Brasil 52 -17.18 -37.38 55.25 
(3.05)** 

 EUA 75 33.29 6.45 109.73 
       

Ano 3 Brasil 52 -18.70 -27.1 53.28 
(3.38)*** 

 EUA 75 33.05 11.15 100.92 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O bloco das empresas com os menores ¨underpricing¨ apresentou diferenças significativas nos dois 

países entre os retornos anormais médios somente nos períodos Mês 3, Ano 1 e Ano 2.  A maior 

diferença verificada ocorreu no Ano 1, quando o retorno anormal acumulado no Brasil atingiu – 

11,38%, contra + 27,58% nos EUA. Na outra metade, a das empresas com maiores ¨underpricings¨, 

as diferenças de médias são significativas somente nos Anos 2 e 3. As Tabelas n. 14 e 15 analisam e 

comparam os desempenhos das ações brasileiras e americanas nos segmentos industrial e serviços, 

respectivamente. 

O comportamento das empresas brasileiras do setor industrial mostra que as empresas que 

apresentaram elevado ¨underpricing¨ perdem força nos três anos posteriores e, consequentemente 

apresentam ¨underperformance¨em relação ao Ibovespa. Por outro lado, empresas com desempenho 

inicial ruim, apresentaram melhora de desempenho nos períodos subsequentes. Estão padrão de 

comportamento pode ser visualizado no gráfico n. 18. Como exemplos de empresas que tiveram 

baixos ¨underpricing¨ e elevados retornos de longo prazo tem-se a Abril Educacional (¨underpricing¨ 

de -7,5% e retorno no Ano 3 de + 120,6%), Autometal (-5,36% e + 92,15%) e Hypermarcas (-1,76% 

e + 152,5%). Por outro lado, empresas com elevados “underpricing” perderam força no desempenho 

de longo prazo. É o caso de empresas como Profarma (+ 14,4% e -61,9%) e Bematech (+12,1% e -

60,9%). 
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Tabela n.14. Sub-amostra – análise de segmento industria 

PAINEL I: ANALISE DO SETOR “INDUSTRIA” 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste - t 

Dia 1 Brasil 25 0.48 0 6.9 
(3.26)** 

 EUA 51 11.8 9 16.6 
       

Mês 1 Brasil 25 0.359 2.15 10.74 
(0.77) 

 EUA 51 2.483 0.86 11.42 
       

Mês 2 Brasil 25 7.79 7.74 15.61 
(0.10) 

 EUA 51 7.37 5.81 17.82 
       

Mês 3 Brasil 25 5.03 9.06 19.68 
(0.84) 

 EUA 51 9.31 5.52 21.39 
       

Ano 1 Brasil 25 -6.59 -16.44 44.38 
(2.04)* 

 EUA 51 27.65 18.48 77.50 
       

Ano 2 Brasil 25 -7.07 -36.96 77.89 
(1.52) 

 EUA 51 24.76 -6.8 89.07 
       

Ano 3 Brasil 25 -25.38 -39.12 65.43 
(2.48)* 

 EUA 51 36.62 10.18 116.03 
Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela n.15. Sub-amostra – análise de segmento serviços 

PAINEL J: ANALISE DO SETOR “SERVIÇOS” 

Tempo Pais N Media Mediana 
Desvio 

Estandar Teste - t 

Dia 1 Brasil 68 4.69 0.5 9.3 
(4.03)*** 

 EUA 87 16.4 1.2 22.5 
       

Mês 1 Brasil 68 -0.662 -0.525 9.04 
(0.98) 

 EUA 87 1.322 0.47 14.59 
       

Mês 2 Brasil 68 -2.47 -3.90 12.85 
(1.56) 

 EUA 87 2.02 -0.79 20.78 
       

Mês 3 Brasil 68 -2.44 -4.86 16.94 
(2.38)* 

 EUA 87 6.26 5.22 26.09 
       

Ano 1 Brasil 68 -11.99 -24.51 43.16 
(2.63)* 

 EUA 87 19.98 4.22 92.43 
       

Ano 2 Brasil 68 -17.27 -36.14 57.33 
(3.36)** 

 EUA 87 28.99 7.97 101.20 
       

Ano 3 Brasil 68 7.60 -24.37 88.74 
(1.74) 

 EUA 87 34.22 11.15 97.95 
Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5. Conclusões 

O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar o desempenho de ações de empresas que abriram 

seu capital no período de 2006 a 2011 entre dois países com estruturas de mercado e estágios de 

desenvolvimento diferentes, como é o caso de Brasil e Estados Unidos.  

Procurou-se verificar se os diferentes níveis de liquidez, maturidade e eficiência destes mercados 

afetam o desempenho das companhias que são objetos do estudo e se há geração ou destruição de 

valor. 

No que se refere ao ¨underpricing¨, os resultados encontrados em relação às duas amostras revelam 

excessos de ganhos no primeiro dia de negociação em ambos os países. A média da amostra 

americana apresentou ¨underpricing¨ de 16,66%, superior à brasileira que foi de 3,33%. Esta 

diferença de médias possui significância estatística. Estes resultados estão em linha com a grande 

maioria dos trabalhos acadêmicos a respeito do tema, como os de Ibbotson (1975), Beatty e Ritter 

(1986), Aggarwal, Leal e Hernandez (1993) e Ritter e Welch (2002). A explicação para este fenômeno 

está associada ao excesso de otimismo em fases de ¨hot market¨ e pode ser amparado pela teoria de 

¨windows of opportunity¨.  

Quando analisado o evento da crise do ¨Subprime¨, a queda nos ¨underpricings¨ no período pós-crise 

em relação ao período anterior evidencia o fenômeno do ¨hot market¨.  Foi o que ocorreu em ambos 

os países. Os ¨underpricings¨ nos EUA caíram de 18,26% para 10,88% e, no Brasil, a redução partiu 

de 4,08% para 1,2%.  
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Com relação ao desempenho de longo prazo, os resultados apontam para diferenças de médias 

significativas nos retornos anormais acumulados entre Brasil e EUA a partir de 90 dias das datas dos 

IPOs e este comportamento continua nos períodos subsequentes para os retornos acumulados de 1, 2 

e 3 anos.  

No Brasil, os IPOs revelam que houve destruição de valor se comparados a seu ̈ benchmark¨, o índice 

Ibovespa. Este resultado também está em linha com estudos mais antigos como os de Ritter (1991), 

Loughran e Ritter (1995), Ritter e Welch (2002), dentre outros, que revelam que as empresas que 

abrem capital apresentam ¨performance¨ negativa no longo prazo. As teorias que relacionam este 

desempenho a uma maior assimetria de informações e a maiores custos de agência em mercado 

imaturos e menos fluidos, como é o caso do Brasil.  

Por outro lado, nos Estados Unidos, os IPOs da amostra analisada apresentaram desempenho superior 

ao índice S&P 500. Este resultado, está em linha com autores que estudaram este evento em períodos 

mais recentes, como Johnston e Madura (2009) e Carter et al (2011). Uma das explicações para esta 

mudança de padrão pode estar na melhora dos níveis de governança corporativa requeridos por conta 

da Lei SOX de 2002, o que tende a melhorar o perfil das empresas que vão a mercado.  

Um outro achado deste estudo é o desempenho positivo das empresas brasileiras que fizeram IPOs a 

partir de 2009, portanto, no pós-crise. As médias dos retornos anormais no Brasil ficaram positivas 

em 32,5% (Ano 1), 49,9% (Ano 2) e 75,6% (Ano 3), superando os retornos da amostra americana que 

foram positivas em, respectivamente, 12,9%, 13,4% e 7,3%. Estas diferenças de médias também são 

significantes do ponto de vista estatístico.  

Esta diferença comportamental nos IPOs ocorridos no Brasil após a crise de 2008 podem ser 

explicadas pelo ambiente macroeconômico favorável pelo qual passava o país, que foi um dos 

primeiros países a sair da recessão mediante a aplicação de políticas de expansão dos gastos públicos, 

desonerações fiscais e estímulo ao crédito e ao consumo. Num cenário de expansão de liquidez 

internacional por conta de políticas monetárias expansionistas criadas para tirar o os EUA da crise, 

os investidores identificaram o Brasil como uma ̈ janela de oportunidade¨ para investimentos naquele 

período o que acabou gerando uma sobrevalorização nos papéis.     

Importante ressaltar que a evidência de ¨underperformance¨ no Brasil e em países emergentes deve 

ser tratada com cautela em função da amostra e das séries temporais que ainda são pequenas.  

Recomenda-se ainda novos estudos no futuro para analisar se o impacto da Lei SOX de fato é efetivo 

e avaliar ate que ponto as variáveis macroeconômicas afetam o desempenho de IPOs. 
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Capítulo 5 – O Impacto do Capital dos Bancos na Rentabilidade e Risco no 

Sistema Financeiro Brasileiro*  
*CARBONARI, A.F., FORTE, D. O Impacto do Capital dos Bancos na Rentabilidade e Risco no 

Sistema Financeiro Brasileiro. Artigo premiado 2º  no Infe Febraban 2015. Mar.2016. 

 

Resumo 

Ao longo dos últimos anos, os bancos sempre estiveram presentes no epicentro das maiores crises 

financeiras. Adotar políticas que reduzam a ocorrência de crises bancárias é importante para garantir 

tranquilidade e segurança para seus depositantes e investidores. Assim, os formuladores de políticas 

adotaram o capital como medida regulatória, o que exigiu dos bancos maior controle na relação com 

seus ativos de riscos. O capital também exerce papel fundamental na solidez e credibilidade dos 

bancos. Outro importante ponto do capital dos bancos é a sua relação com rentabilidade e risco. Com 

aumento de capital, os bancos tornam- se menos vulneráveis a risco, o que acaba reduzindo a 

ocorrência de um banco vir a apresentar problemas. Desta forma, o impacto na rentabilidade se mostra 

positivo nos bancos, pois reduz seus custos de captação e melhora sua percepção junto ao mercado. 

Vários estudos relacionam capital com o risco ou com a rentabilidade. O objetivo deste trabalho, 

porém, foi buscar estudar simultaneamente o impacto do capital na rentabilidade e risco no sistema 

financeiro brasileiro com quatro variáveis dependentes de rentabilidade e de risco. Algumas variáveis 

explicativas tais como as que são especificas para bancos, uma medida de concentração bancária e 

variáveis macroeconômicas. O estudo foi realizado com os 50 maiores bancos brasileiros 

considerando o volume de ativo, por meio de um modelo de método generalizado dos momentos 

sistêmicos (GMM) entre o período de 2006 a 2014. As hipóteses levantadas relacionando o efeito do 

capital no risco e com a rentabilidade dos bancos, apresentaram resultados favoráveis. Os bancos são 

beneficiados quando aumentam  seu capital com impacto positivo nas variáveis de rentabilidade. 

Além disso, a partir do momento em que bancos aumentam seu risco, há um ajuste no nível de capital 

para cima. Considerando a importância desse setor para qualquer economia, o estudo confirma a 

capacidade de os bancos brasileiros se mostrarem sólidos e ao mesmo tempo lucrativos, tendo o 

capital como um importante fator dessas conquistas. 
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ABSTRACT 

 

Over the past few years, banks have always been present at the epicenter of the biggest 

financial crises. Adopting policies that reduce the occurrence of banking crises is important to 

ensure peace and security for its depositors and investors. Thus, policymakers adopted the 

capital as regulatory measure, which required banks greater control in relation to its risk  assets. 

The capital also plays a fundamental role in the soundness and credibility of banks. Another 

important aspect of bank capital is its relationship with profitability and risk. With  the capital 

increase, banks become less vulnerable to risk, ultimately reducing the occurrence of problems 

in a bank. Thus, the impact on profitability is positive in the profitability of  banks, as it reduces 

their cost of funding and improve its perception in the market. Several studies relate capital to 

risk or profitability. The aim of this study, however, was to simultaneously analyze the impact 

of capital on profitability and risk in the Brazilian financial system. Four dependent variables 

of profitability and risk were used, and other explanatory variables such as those specific to 

banks, a measure of bank concentration and macroeconomic variables were also used. The 

study was conducted with the 50 largest banks considering the asset volume through a 

Generalized Method of Moments technique (GMM) between the period 2006-2014. The 

hypotheses relating the effect of capital on risk and profitability of banks showed positive 

results. Banks are benefited when they increase their capital with a positive impact on 

profitability variables. Furthermore, from the moment banks increase their risk, there is an 

adjustment in the level of capital upwards. Considering the importance of this sector for any 

economy, the study confirms the ability of Brazilian banks to prove themselves solid and 

profitable and at the same time taking the capital as an important factor of these achievements. 

 

 

 

Keywords: Capital, Profitability, Risk, GMM, Brazilian Bank 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O setor bancário desempenha importante papel nas economias devido às características 

específicas de suas atividades, que se estendem desde a intermediação financeira entre agentes 

deficitários e superavitários até a ação de facilitador dos meios de pagamento. Dessa forma, as 

instituições financeiras permitem ao mercado criar condições de liquidez e desenvolvimento, 

contribuindo para a dinâmica dos negócios. 

Estudos demonstram que a existência de um sistema financeiro sólido e eficiente é fundamental 

para o crescimento da economia. Segundo Silva e Porto Junior (2006), o sistema financeiro 

influencia o crescimento econômico por meio da mobilização e alocação dos recursos no espaço 

e no tempo, administração de risco pela seleção e monitoração de empresas, bem como pela 

produção e divulgação de informações. 

As recentes crises econômicas, principalmente a crise do subprime de 2008, mostram que não 

foram os fundamentos econômicos e sim a fragilidade do sistema bancário que provocou a 

instabilidade dos mercados. Segundo Caprio e Klingebiel (2003), desde 1970 ocorreram 117 

crises bancárias em 93 países. 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, hoje é possível operar no sistema bancário 

de qualquer lugar em tempo real. Dessa forma, valores podem ser transferidos para qualquer 

lugar em busca de ganhos financeiros. Assim, os bancos vêm buscando aprimorar seus 

portfólios de produtos para atender clientes cada vez mais exigentes em busca de rentabilidade 

e liquidez. 

Os bancos passam a adotar cada vez mais estratégias de ganhos voltadas principalmente a 

inovações financeiras. Eles incorporam em seu portfólio operações bem mais estruturadas como 

a securitização de ativos e derivativos de crédito. 

Com a crescente busca de inovações financeiras, os reguladores passam a adotar novos critérios 

de avaliação. A exigência de um capital mínimo adotada pelas regras de Basileia I, introduziu 

um novo conceito de regulação dos bancos que até então estava centrada na administração de 

seu passivo. 

As regras de Basileia II vieram suprir algumas deficiências encontradas no primeiro acordo. 

Nesse novo conjunto de regras, os reguladores instituíram, além do requerimento mínimo de 

capital, dois novos pilares, como maior controle por parte dos órgãos reguladores e maior 

transparência das instituições financeiras. 
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Apesar dos avanços ocorridos com as regras de Basiléia na regulação dos bancos,  elas foram 

incapazes de evitar a crise de 2008. Assim surgiu Basileia III, com uma série de requisitos que 

os bancos deverão adotar principalmente com o aumento da exigência de capital. Os bancos 

passam então a ter que manter um nível maior de capital principalmente em épocas de crises 

econômicas. 

A função primordial do capital é de estabelecer um colchão de liquidez contra possíveis perdas. 

Além disso, ele aumenta a confiança por parte de seus depositantes e demonstra a capacidade 

dos bancos em assumir risco. Portanto, o tema capital em bancos exerce um caráter de grande 

importância para a sociedade e os órgãos reguladores. 

O risco é outro tema importante nos estudos relacionados a bancos. Considerando sua principal 

função de intermediador financeiro, os bancos utilizam-se dos recursos de seus depositantes 

como matéria prima para seus tomadores de recursos. Portanto, criam liquidez a partir de seus 

passivos, que são recursos passíveis de serem sacados a qualquer momento e transformam-se 

em ativos com diferentes prazos de maturidade. 

Além dessa característica, outra função igualmente importante com relação à gestão de risco 

por parte dos bancos é a administração de sua carteira de crédito. Uma carteira de crédito 

administrada de forma incoerente por parte dos bancos, pode trazer graves prejuízos a toda 

sociedade, como ocorreu durante a crise de 2008. 

O tema da rentabilidade é igualmente relevante por seu aspecto negativo e positivo. Os bancos 

envolvidos na busca de maiores lucros não levam em consideração, às vezes, certas 

externalidades negativas que podem acontecer quando ocorre algum efeito adverso na estratégia 

de seus ganhos. A última crise sistêmica de 2008 mostrou os efeitos deletérios no erro da 

estratégia de ganhos de alguns desses bancos com a deterioração dos principais indicadores 

econômicos em muitos países, tais como desemprego, retração da atividade econômica e outros 

indicadores que criam uma serie de distúrbios sociais que até o momento ainda repercutem na 

maioria desses países. 

Porém, estudos demonstram que a lucratividade permite maior estabilidade ao setor a partir do 

momento que causa um aumento do nível de seu capital. Dessa forma, os bancos mais bem 

capitalizados e mais rentáveis tendem a apresentar menores custos de financiamentos com a 

redução do seu custo de falência.
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral examinar a relação entre o capital e 

rentabilidade/risco dos bancos brasileiros. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar e padronizar os dados financeiros dos principais bancos brasileiros a 

partir de seus relatórios contábeis-financeiros. 

 Identificar os principais indicadores financeiros e suas proxies utilizadas no setor 

bancário. 

 Identificar as principais variáveis macroeconômicas que interferem na análise do 

risco e retorno do setor bancário. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

Maior nível de capital próprio dos bancos pode significar uma redução do seu risco? Essa questão 

é tão relevante que fez surgir uma série de discussões nos meios acadêmicos e principalmente 

por parte dos órgãos reguladores. Outro ponto importante com relação ao nível de capital é até 

que ponto ele pode contribuir com as estratégias adotadas pelos gestores dos bancos com relação 

a sua lucratividade. 

A justificativa para este trabalho é propor, de maneira inédita no Brasil, o estudo desses temas 

em conjunto, ou seja, capital, rentabilidade e risco. Essa relação torna-se controversa pelos 

resultados obtidos. 

A concorrência bancária, principalmente em países desenvolvidos como Estados Unidos e 

Europa, provocam uma busca por operações mais arriscadas com o intuito de elevar a 

rentabilidade dos bancos. Apesar do aumento do risco de suas operações não necessariamente 

há um aumento de capital por parte dos bancos. Os bancos acabam sendo levados por uma 

situação de risco moral, pois partem do princípio de que seus depositantes estão garantidos pelo 

seguro contra perda, cobertos pelos bancos centrais. 

Porém, outros autores, como Berger (1995), enfatizam que os bancos buscam aumentar seu 

nível de capital quando há maior exposição de risco e, assim, criam condições para que haja 

melhor percepção por parte do mercado. Dessa forma, conseguem reduzir seu custo de captação 

e melhoram seus indicadores operacionais refletindo diretamente na sua rentabilidade. 
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Assim sendo, considerar o impacto entre o nível de capital com a rentabilidade e risco dos 

bancos pode significar um importante indicador para clientes e investidores como sinalizador 

de solidez e de sua capacidade de gerar resultado consistente com suas operações. Além disso, 

esse estudo pode ainda indicar ao governo direcionadores para a implementação de políticas 

econômicas mais adequadas, permitindo a preservação da estabilidade do setor. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CAPITAL 

 

Um dos objetivos principais dos órgãos reguladores é assegurar solidez e segurança do sistema 

financeiro de um país. Uma preocupação por parte dos governantes é a de que a falência de um 

banco, especialmente um grande, venha erodir a confiança no sistema financeiro e também 

ocasionar, em algumas das vezes, o congelamento de algumas das suas operações mais 

tradicionais, como a oferta de crédito. Assim, os reguladores atuam tentando limitar a magnitude 

e o alcance da falência de um banco e garantir a sua confiança, com a aplicação da 

regulamentação sob a forma de requisitos mínimo de capital. 

O conceito de capital para bancos, definido como capital econômico é, segundo o BCBS (2009) 

os métodos e práticas que permitem aos bancos atribuírem capital para cobrir os efeitos 

econômicos de atividades de riscos. Para estabelecer aquilo que os bancos entendem como 

capital necessário para cobertura de risco e aquilo que os órgãos reguladores determinam, foi 

criado o capital regulamentar pelo acordo de Basileia. 

Para Saunders (2000), o capital de uma instituição financeira consiste em: 

• Proteger de eventuais riscos de insolvência e liquidação os depositantes que  não 

estão assegurados pelos seguros garantia. 

• Adquirir instalações e outros ativos reais necessários para a atividade de 

prestação de serviços financeiros. 

• Absorver perdas inesperadas com margens suficientes para inspirar confiança e 

permitir que uma instituição financeira continue operando. 

Segundo Kisin e Manela (2014), o capital dos bancos desempenha um papel importante na 

regulação das instituições financeiras. Para os autores, quando os bancos elevam sua 

alavancagem, aumentam os riscos de insolvência e custos de capitalização por parte dos bancos 

centrais. 

Para Choudhry (2012), o capital dos bancos é o seu capital próprio e atua como um amortecedor 

para absorver perdas inesperadas. Para o autor, a função de amortecedor permite aos bancos 
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continuar operando durante períodos de crise econômica ou qualquer outra correção de 

mercado. 

Assim, o capital dos bancos permite aos reguladores, investidores e supervisores uma análise 

das condições de resiliência financeira. 

Apesar da importância do capital de uma instituição financeira, há muita controvérsia com 

relação ao seu nível ótimo. Há uma exigência por parte dos órgãos reguladores com relação ao 

requerimento mínimo de capital. A avaliação de qual deve ser o montante acima desse valor, 

cabe à administração de cada banco determinar a melhor relação entre risco e o retorno, bem 

como encontrar o seu nível ótimo de capital. 

Porém, evidências demonstram que bancos têm preferência por escolher um nível de capital 

bem acima do que é realmente exigido pelos órgãos reguladores (PEURA E KEPPO, 2006, 

BOOTH ET AL., 2001 E FURLONG E KEELEY, 1989). 

Berger et al. (2008) encontram evidências de que, desde os anos de 1990, os bancos americanos 

operam com seu nível de capital acima do exigido. Segundos os autores, três hipóteses podem 

explicar esta situação. 

A primeira, diz respeito aos lucros retidos pelos bancos. Segundo a teoria de capital pecking 

order (MYERS, 1984 E MYERS E MAJLUF, 1984) as firmas têm uma ordem, com relação à 

preferência pelas fontes de financiamento. Para Damodaran (2001), as empresas optam por 

financiar suas necessidades, considerando-se a seguinte ordem: lucros retidos, dívidas e emissão 

de novas ações. 

A segunda hipótese é o benefício econômico. Os bancos optam por manter um nível mais 

elevado, tendo-os em conta em quatro situações: aqueles que apresentam mais volatilidade em 

seus ganhos, aqueles que detêm clientes mais sensíveis ao risco de falência,   os que possuem 

elevado charter value e, por último, o capital dos bancos que tende a ser inversamente 

relacionado ao tamanho do seu ativo. Com relação a este último aspecto, permanece a sensação 

de que os bancos centrais sempre agirão como garantidores dos  maiores bancos. (“too big to 

fail”). 

A terceira hipótese está relacionada ao plano de aquisição de outros bancos. Assim, segundo a 

legislação americana, os bancos devem deter um nível de capital próprio que permita adquirir 

outras instituições. 

Berger, Herring e Szego (1995) definem alguns pontos importantes com relação ao papel do 

capital dos bancos. Mostram que, diferente de outras firmas, o capital dos bancos é afetado por 

dois aspectos: 

 

 Por uma rede de proteção, que dá segurança aos bancos. 
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 Pelo requerimento mínimo de capital, que exige um nível mínimo de capital



 

128 
 

para os bancos. 

Ainda segundo Berger, Herring e Szego (1995), o requisito para que ocorra uma exigência 

mínima de capital por parte dos bancos está relacionada primeiramente a sua rede de proteção, 

principalmente aos bancos centrais que são, em última instância, os maiores credores de alguns 

bancos. Eles garantem aos correntistas proteção, caso algum banco apresente problema de 

liquidez. Além disso, o capital protege a economia de eventuais externalidades negativas 

causadas pela falha no sistema, como por exemplo, o risco sistêmico. A ocorrência de uma crise 

sistêmica é demasiadamente custosa para a sociedade e, por isso, deve ser adequadamente 

controlada pelos órgãos reguladores. 

Outros autores, como Kisin e Manela (2015), Kashyap, Stein e Hanson (2010), Baker e Wurgler 

(2013) mostram a relação que há entre o aumento do capital mínimo requerido e o custo para 

os bancos. Segundo Kisin e Manela (2015), o aumento marginal no requerimento mínimo de 

capital teria um efeito modesto sobre a lucratividade dos bancos. Por sua vez, para Kashyap, 

Stein e Hanson (2010), o aumento do capital das instituições financeiras teria pouco impacto 

nas taxas de juros, pois caso a exigência mínima de capital aumentasse para 10%, o impacto 

nas taxas de juros seria de 25 a 45 basis point. Os autores ressaltam que há um benefício para a 

estabilidade do sistema quando os bancos buscam um nível acima do que é exigido com relação 

ao seu capital. Baker e Wurgler (2013), mostram que os bancos mais  bem capitalizados 

apresentam baixo risco sistemático (beta) e idiossincrático. Para eles, o retorno desses bancos 

tem permanecido igual ou superior aos que apresentam maiores níveis de risco. 

Para que uma instituição financeira opere, há necessidade de um mínimo de capital. O valor 

determinado como capital mínimo requerido serve como um colchão para fazer frente aos seus 

riscos, possibilitando assim maior estabilidade ao setor bem como segurança aos recursos de 

terceiros e dos acionistas. 

O capital mínimo requerido foi introduzido a partir de um acordo, conhecido como Acordo de 

Basileia, firmado entre os bancos centrais dos países do G 10 (Bélgica, Canadá, França, 

Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, Luxemburgo e Inglaterra) em 1988  na cidade de 

Basileia, localizada na Suíça. O intuito do referido acordo foi de fortalecer o  sistema financeiro 

com a melhora dos padrões de fiscalização e ainda adotar uma regulamentação prudencial mais 

rígida. 

O Brasil aderiu ao acordo em 1994 por meio da resolução no 2.099 do Conselho Monetário 

Nacional. Desde então, foram regulamentados os limites mínimos de capital e 
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patrimônio líquido para o sistema financeiro de acordo com o que se estabelecera pelos países 

signatários do acordo em 1988. Desta forma, o Brasil passou a ter padrões internacionais de 

controle do seu mercado financeiro. 

Os bancos passaram a ter seu controle de risco não mais com base no seu passivo e sim por 

meio da alavancagem de seu ativo ponderado pelo risco de cada componente. À medida de risco 

ponderada pelo seu ativo denominou-se de Índice de Basileia e é calculado considerando o risco 

de crédito de operações ativas e de swap, bem como o risco de mercado de taxas de juros e de 

câmbio. 

 

 

2.2 ACORDOS DE BASILEIA 

 

As instituições financeiras estão sujeitas a uma série de regulamentações e controles, cuja 

principal preocupação é com o nível de capital mantido pelos bancos. 

Por muitos anos, a principal função de um banco foi a de servir como intermediador financeiro, 

ou seja, de captador de recursos dos poupadores (os chamados agentes superavitários) para os 

que necessitam desses recursos (denominados agentes deficitários). Porém, para Freixas e 

Rochet (1997), os bancos também passam a serem responsáveis por: 

 

 oferecer sistemas de pagamentos; 

 transformar seus passivos em ativos com diferentes características e 

maturidades; 

 gerenciar risco principalmente de crédito, de taxa de juros e de liquidez; 

 processar informações e monitorar seus tomadores de empréstimos; 

 

Segundo Tobin (1987), os bancos também exercem a função de multiplicador de moedas. Isto 

é possível, já que os bancos como intermediadores financeiros emprestam aos seus tomadores 

recursos, antes de conseguirem obter retorno desses valores, ou seja, emprestam antes mesmo 

que eles tenham alcançado lucro. Esta característica do sistema financeiro é conhecida na teoria 

como widow cruse e representa uma analogia à passagem bíblica, em que a personagem tinha 

sua jarra de óleo sempre cheia. 

Para garantir a estabilidade e a solidez dos bancos e dessa forma proteger seus depositantes  e  

investidores,  Freixas  e  Rochet  (1997)  propõem  seis  modos  diferentes   de 

controle: 
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1. Impor restrições aos juros que os bancos ofertam aos seus depositantes. 

2. Restrições para novos entrantes, novas agências e para operações de aquisição. 

3. Restrições de portfolio de investimentos dos bancos. 

4. Proteção aos seus depositantes e investidores considerando os instrumentos de 

seguro de deposito. 

5. Requerimento de capital. 

6. Monitoramento do mercado. 

Dewatripont e Tirole (1993) enfatizam que a proteção aos pequenos depositantes é, a princípio, 

o objetivo para que haja uma forte regulamentação dos bancos. Para os autores, a justificativa 

se dá tendo em conta que os pequenos depositantes carecem de sofisticação para interpretar a 

saúde financeira dos bancos e/ou por não demonstrarem interesse em fazê-lo. 

Outro aspecto importante com relação à regulamentação dos bancos é seu caráter regulatório. 

Segundo Goodhart et al. (1998), o caráter regulatório dos bancos é classificado em estrutural e 

prudencial. O estrutural tem como finalidade manter a solidez do sistema bancário e adota como 

instrumentos a quantidade do número de bancos, a carta patente como restritivo para entrada de 

novos bancos e a restrição a algumas atividades bancárias. Outros aspectos são as medidas 

prudenciais que envolvem atividades voltadas ao monitoramento das atividades bancárias, 

como: qualidade dos ativos, adequação de capital e restrição de portfólio com grandes 

exposições. 

As regras de Basileia foram criadas com medida de regulamentação prudencial e adotadas a 

partir da década de 80 por causa da crise bancária ocorrida nesta época. Em 1988 firmou-se o 

Acordo de Basileia com os países do G-10 através do documento International Convergence 

on Capital Measurement and Capital Standards. 

Ao longo dos anos, foram sendo criadas novas formas de medidas prudenciais com diferentes 

regras para manter a saúde financeira das instituições bancárias. 

A primeira medida adotada foi o estabelecimento de um capital mínimo exigido pelos bancos. 

O capital mínimo exigido foi de 8%, baseado na relação entre o total do capital próprio e seus 

ativos, ponderada pelo risco. 

Com a restrição imposta através dessa medida, os bancos passaram a adotar outras estratégias 

de ganhos, com maior exposição em risco de mercado. Uma delas foi a securitização de ativos, 

criada para diluição de risco dos tomadores e, em contrapartida, a obtenção de recursos para 

novos empréstimos. 
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Pelas falhas apontadas nas regras acima, o Comité de Basileia elaborou em 1999 um novo 

conjunto de regras. Adotado com o nome de Novo Acordo de Capital de Basileia ou Basileia 

II, agora os bancos seriam monitorados através de uma nova metodologia com ênfase ao 

gerenciamento de risco dos bancos com maior sensibilidade aos aspectos envolvendo o risco 

das operações. 

Porém, as regras de Basileia I e II não foram suficientes para impedir as operações dos bancos 

que deflagraram a crise do subprime em 2008. Segundo Bhattacharyya e Purnanandam (2012), 

a maioria dos grandes bancos americanos acabaram assumindo riscos, especialmente em 

operações voltadas ao mercado imobiliário, a fim de obterem maiores ganhos e aumentarem os 

bônus de seus gestores e os dividendos de seus acionistas. Assim, em 2010 foram aprovadas 

novas regras prudenciais a serem implementadas até o final de 2019, às quais denominou-se 

Basileia III. 

 

2.2.1 BASILEIA I 

 

O acordo de Basileia I foi firmado com a presença dos maiores bancos dos 10 países participantes 

do G 10 e contou com a supervisão do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, órgão ligado 

ao Banco para Compensações Internacionais (BIS)1. O principal objetivo do acordo foi 

estabelecer um padrão para o cálculo do requerimento mínimo de capital requerido para os 

bancos. Para determinar o mínimo de capital exigido, os bancos deveriam seguir os seguintes 

passos: 

 Fatores de Ponderação de Risco dos Ativos - a exposição a Risco de Crédito dos 

ativos (dentro e fora do balanço) é ponderada por diferentes pesos estabelecidos, 

principalmente, o perfil do tomador. 

 Índice Mínimo de Capital para Cobertura do Risco de Crédito (Índice de Basileia 

ou Razão BIS) - quociente entre o capital regulatório e os ativos (dentro e fora do balanço) 

ponderados pelo risco. Se o valor apurado for igual ou superior a 8%, o nível de 

 

1 O Banco de Compensações Internacionais ou Banco de Pagamentos Internacionais (em inglês:vc Bank for 

International Settlements) é uma organização internacional responsável pela supervisão bancária. Visa à promover 

a cooperação entre os bancos centrais e outras agências na busca de estabilidade monetária e  financeira. Sediado 

em Basileia, na Suíça, reúne 55 bancos centrais de todo o mundo. Já, o comitê de Supervisão Bancária é uma 

organização que congrega autoridades de supervisão bancária, visando a fortalecer a solidez dos sistemas 

financeiros. Ele foi estabelecido em 1974 pelos presidentes dos bancos centrais dos países do grupo do G 10.
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capital do banco está adequado para a cobertura de Risco de Crédito; 

O BIS estabeleceu um padrão para o tipo de capital regulatório que seria composto para 

determinar o coeficiente mínimo de 8% exigido para o montante de ativo. Assim, foi adotado o 

patrimônio líquido ajustado (PLA), que serviu para indicar quais seriam os componentes de 

capital aceito. O PLA foi composto pelos capitais Nível 1 e Nível 2, sendo que: 

 Nível 1: foi representado pelas contas: capital social, reserva de capital, reserva 

de lucros (excluídas as reservas para contingências e as reservas especiais de lucros relativas a 

dividendos obrigatórios não distribuídos) e lucros ou prejuízos acumulados, ajustados pelo 

valor líquido entre receitas e despesas, deduzindo os valores referentes a ações em tesouraria, 

ações preferenciais cumulativas e ações preferencias resgatáveis; 

 Nível 2: representado pelas reservas de reavaliação, reservas para contingências, 

reservas especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios não distribuídos, ações 

preferenciais cumulativas, ações preferências resgatáveis, dívidas subordinadas2 e instrumentos 

híbridos de capital e dívida3. 

O Índice de Basileia corresponde à relação entre o patrimônio líquido existente, neste 

caso o PLA, e o patrimônio líquido exigido (PLE). O PLE é encontrado considerando a 

ponderação dos riscos existentes de cada classe de ativo. Dewatripont e Tirole (1993) 

descrevem esta relação como: 

 

Capital (Nível 1 + Nível 2) ≥ 0,08 {∑ij ai ativos poderados pelo risco  

Onde i representa a natureza do empréstimo. Os ativos foram divididos em diferentes 

graus de risco: 

 1  = 0% Caixas e títulos de membros pertencentes à OCDE4  . São as   reservas 
 

2 Dívidas subordinadas são aquelas não cobertas por garantias reais ou flutuantes. As dívidas subordinadas, quando 

elegíveis a capital, são destinadas à captação de recursos financeiros para a capitalização das instituições 

financeiras, por isso, fazem parte do Patrimônio de Referência. 

3 Os instrumentos híbridos são títulos que possuem, ao mesmo tempo, características de dívida e de capital próprio. 

4 Fundada em 1960, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é uma organização 

de cooperação internacional composta por 34 países. Sua sede fica na cidade de Paris (França) 
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dos bancos centrais. 

 2 = 10% Títulos governamentais de prazos inferiores a 1 ano. 

 3 = 20% Empréstimos ou títulos garantidos por empréstimos a organizações 

internacionais, regiões e municípios de países pertencentes à OCDE. 

 4 = 50% Empréstimos hipotecários. 

 5 = 100% Demais empréstimos e obrigações. 
 

QUADRO 1 – EXEMPLO DE CÁLCULO DE ÍNDICE DE BASILEIA 

 

Ativo Fator de Risco Total do Ativo Total Ponderado 

Disponibilidade 0% 6000 0 

Empréstimos à OCDE 20% 1200 240 

Empréstimos Hipotecários 50% 4400 2200 

Empréstimos Corporativos 100% 5000 5000 

Total Ativo ponderado pelo Risco   7440 

TOTAL APR * 0,08   595,20 

PLA – Nível 1   610 

PLA – Nível 2   90 

Total PLA   700 

Cálculo do Índice de Basileia 

PLA 

Total APR * 0,08% 

PLE 

Índice de Basileia (PLA*100)/PLE*0,08 

   
700 

595,20 

595,20 

9,40 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Portanto, o Índice de Basileia corresponde à seguinte relação: 

 

PLA ∗ 100 

PLE 

 

∗Fator F 
(2) 
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No exemplo hipotético, a instituição teria um Índice de Basileia acima do mínimo exigido (9,40), 

pois seu patrimônio líquido ajustado é de 700 para um patrimônio líquido exigido de 595,20. 

O comitê de Basileia recomenda a relação mínima de 8% (denominada de Fator F) entre o 

patrimônio líquido ajustado e o seu patrimônio líquido exigido, porém no Brasil a relação 

mínima exigida é de 0,11 (11%), conforme resoluções n.o 2.099 de 17 de agosto de 1994 e n.o 

2.891 de 26 de setembro de 2001. 

A grande crítica com relação ao acordo de Basileia I é que havia somente a preocupação com 

controle de risco de crédito. Outros riscos, como de taxa de juros, de liquidez e operacional 

foram ignorados. 

 

2.2.2 BASILEIA II 

 

Apesar do avanço com o acordo de Basileia I no gerenciamento de risco de crédito, vários foram 

os autores que apontaram falhas surgidas no decorrer da implantação deste primeiro acordo. 

Para Balin (2008) as principais falhas são: 

 Seu principal pilar era sustentado na avaliação de risco de crédito e tinha como 

alvo apenas os países pertencentes ao G10. Em vista dessa situação, o acordo foi visto como 

muito estreito em seu escopo, para garantir a estabilidade financeira adequada ao sistema 

financeiro internacional. 

 Outro ponto de discórdia estava relacionado aos incentivos desalinhados que o 

acordo deu aos bancos. Os bancos passaram a adotar mecanismos que pudessem incrementar 

sua carteira de crédito e dessa forma encontraram meios de burlar os termos propostos pelo 

acordo. Operações de securitizações de ativos, permitiram aos bancos alavancar suas operações 

sem que houvesse mudança no seu capital ponderado pelo risco. 

Outro ponto de crítica é que independente do prazo de vencimento ou grau de riscos, os 

empréstimos recebiam a mesma ponderação de risco (SANTOS, 2008). 

Em resposta às críticas surgidas e para que houvesse melhor adequação do capital ao 

risco, o Comitê de Basileia decidiu, em 3 de junho de 1999, propor um novo acordo  conhecido 

como A Revised Framework on International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards ou Basileia II. O referido acordo acabou sendo  finalizado em junho de 2004. 

Diferente  de  Basileia  I,  que  tinha  como  único  pilar  o  requerimento  de  capital, Basileia II 

introduziu dois novos pilares: processo de revisão de supervisão e disciplina de mercado. 
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O primeiro pilar mantém o controle de requerimento mínimo de capital para o risco de crédito 

incluindo também o risco operacional e de mercado. O segundo pilar estabelece uma série de 

princípios que devem ser seguidos pelos órgãos reguladores no controle da solidez e solvência 

dos bancos. O terceiro pilar sustenta maior transparência por parte das instituições financeiras. 

Para o cálculo do requerimento de mínimo de capital, além de incluir o risco operacional e de 

mercado, foram consideradas também duas formas para a ponderação de risco de crédito. A 

primeira abordagem faz uso da classificação de crédito utilizada pelas agências externas, tais 

como Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch etc. A segunda abordagem considera as classificações 

internas de cada banco ou Internal Rating Based (IRB). 

Nesse segundo modelo, os bancos podem escolher entre duas metodologias. A primeira utiliza 

a probabilidade de inadimplência de cada tomador, sendo que os órgãos reguladores 

disponibilizarão os demais componentes de risco. A segunda utiliza critérios próprios tanto para 

a probabilidade de inadimplência quanto para os demais componentes de risco, tais como: o 

percentual que efetivamente não é recuperado quando um cliente entra em inadimplência, risco 

potencial de crédito (valor tomado somado ao potencial de crédito disponibilizado pelos 

bancos) no momento da inadimplência e prazo até o vencimento da operação. No Brasil, 

conforme comunicado no 12.746/04, o Bacen não utilizará rating divulgados pelas agências 

externas de classificação de risco de crédito para fins de apuração do requerimento de capital. 

O Brasil implementou o acordo de Basileia II, por meio da resolução no 3.490/07, revogado pela 

resolução no 4.193, no qual o Bacen definiu alguns seguintes critérios, como o cálculo do 

patrimônio de referência exigido (PRE)5 : 

 O Valor do Patrimônio de Referência (PR)6 deve ser superior ao valor do 

Patrimônio de Referência Exigido (PRE), considerando, no mínimo, a soma das seguintes 

parcelas: 

 

PRE = PEPR + PCAM + PJUR + PCOM + PACS + POPR (3) 

 

 

 

5 Na Basileia I esse conceito foi definido com PLE. 

6 Patrimônio de Referencia (PR): composto pelo capital nível 1 e 2. Na Basileia I foi definido como PLA. 
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Sendo que: 

PEPR – parcela referente à exposição ao risco de crédito. 

PCAM – parcela referente à exposição ao risco das exposições em ouro, em 

moeda estrangeira sujeitas à variação cambial. 

PJUR – parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros 

PCOM – parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de 

mercadorias (commodities). 

PACS – parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de 

ações. POPR – parcela referente ao risco operacional. 

Com relação ao risco de mercado, o Bacen definiu pela resolução no 3464/07 como 

sendo a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado 

de posições detidas por uma instituição financeira. Para o cálculo do risco de mercado, serão 

adotadas a metodologia “marcação a mercado” e a “técnica estatística VaR (Value at Risk) “ 

utilizada para calcular as perdas potencias. 

Por sua vez o risco operacional foi definido pela resolução no 3.380/06 como sendo a 

possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Entre os eventos de risco 

operacional, incluem-se: 

 

 fraudes internas; 

 fraudes externas; 

 demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

 práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

 danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 

 aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição; 

 falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

 falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na 

instituição; 
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2.2.3 BASILEIA III 

 

Segundo Minsk (1986), para se obter lucros é necessário que haja inovações financeiras, bem 

como inovações em novos produtos, técnicas de produção e de marketing. Para o autor, as 

grandes fortunas foram sendo constituídas a partir do momento em que foram incorporadas 

inovações financeiras, independente de serem tomadores ou fornecedores de empréstimos. 

Quando uma inovação é bem-sucedida, existe um processo rápido de transmissão desta 

inovação que é incorporado rapidamente no mercado (MINSK, 1986). 

A crise de 2008 mostrou ao mundo que a regulamentação do sistema financeiro, apesar dos 

acordos de Basileia I e II, não foi suficiente para impedir que algumas inovações financeiras 

arriscadas realizadas pelos bancos fossem impulsionar seus resultados e, ao mesmo tempo, 

provocaram graves consequências à economia mundial. Assim, em  2010 foram propostas 

novas regras prudenciais que serão adotadas em fases, sendo necessário que todos os bancos 

passem a adotá-las a partir de 2019. 

Conhecido como Basileia III, trata-se de um conjunto de emendas à Basileia II, para melhorar 

os pontos falhos encontrados durante a crise de 2008. As novas regras terão como objetivo 

preservar ainda mais a estabilidade do sistema financeiro bem como evitar a ocorrências de 

crises financeiras. 

Neste novo acordo, foram introduzidas novas regras com relação ao nível de capital. Há maior 

exigência com relação ao capital de alta qualidade7 e ainda um colchão de proteção do capital. 

O intuito do regulador, nesse caso, foi o de preservar a estabilidade do setor, adotando critérios 

mais rigorosos com relação ao capital dos bancos. Para o comitê (BASEL III, 2010), a principal 

razão da crise de 2007 originou-se devido ao nível elevado de alavancagem, principalmente 

com operações fora do balanço (off-balance) e por uma gradual erosão no nível do capital de 

alta qualidade. 

Os principais pontos encontrados neste documento foram: 

 

 Aumento dos requerimentos mínimo de capital. O capital de alta qualidade 

aumenta de 2% para 4,5%. 

 Criação de um colchão de conservação de capital equivalente em 2,5%. Dessa 

forma, a exigência mínima de capital passa para 10,5% (8%+2,5%) e o capital de alta qualidade 

para 7% (4,5% + 2,5%). 

 

 

7 O capital mínimo de qualidade inclui apenas ações ordinárias e lucros retidos. 
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 Criação de um colchão contracíclico de capital de alta qualidade com um 

percentual entre 0% a 2,5%. Dependendo das condições de mercado, o capital mínimo poderá 

chegar a 13% (10,5% + 2,5%). 

 Introdução de uma medida de liquidez para período de curto e longo prazo8. Para 

o período de curto prazo, os bancos deverão constituir ativos líquidos suficientes para cobertura 

de seus passivos vincendos em até 30 dias. Para a medida de liquidez de longo prazo, os bancos 

deverão possuir financiamento de longo prazo com prazo igual ou maior que os ativos de longo 

prazo. 

 Intensificação da cobertura de risco incluindo atividades de trading, 

securitização, exposições fora do balanço e derivativos. 

Outro ponto destacado em Basileia III foi com a preocupação das práticas adotadas 

por alguns bancos, durante a crise de 2008. Mesmo com graves dificuldades financeiras, alguns 

bancos mantiveram sua política de pagamentos e dividendos (PRAGER, 2013). 

Assim, os bancos deverão reduzir a distribuição de lucros e dividendos caso o nível de 

capital esteja próximo do mínimo aceitável. 

O Bacen, com o comunicado no 20.615/11, divulgou as orientações preliminares 

atinentes à implementação das recomendações do Acordo de Basileia III, sendo seus principais 

pontos: 

 O patrimônio de referência (PR) permanecerá composto de dois níveis, I e II. O 

capital nível I passará a ser composto de duas parcelas: capital principal e capital adicional, este 

último sendo constituído de elementos que demonstrem a capacidade de absorver perdas 

durante o funcionamento da instituição financeira. O nível II será constituído de elementos 

capazes de absorver perdas em caso de ser constatada a inviabilidade do funcionamento da 

instituição. 

 Capital principal. O capital principal será composto pelo capital social, 

constituído por cotas ou ações ordinárias e ações preferenciais não resgatáveis e sem mecanismo 

de cumulatividade de dividendos, e por lucros retidos, deduzidos os valores referentes aos 

ajustes regulamentares. 

 Capital de conservação. Será constituído de elementos aceitos para compor o 

capital principal e terá como objetivo absorver perdas das instituições financeiras além do 

 

8 Liquidity Coverage Ratio (LCR) para curto prazo e Net Stable Funding Ratio (NSFR) para longo prazo. 
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mínimo exigido em períodos favoráveis do ciclo econômico, para que o capital 

acrescido possa ser utilizado em períodos de estresses. Segundo o cronograma estabelecido pelo 

Bacen, o capital de conservação deverá ser constituído a partir de janeiro/2016. 

 Capital contracíclico. Busca assegurar que capital mantido pelas instituições 

financeiras contemple os riscos decorrentes de alterações no ambiente macroeconômico. O 

capital contracíclico também deverá ser constituído com elementos aceitos no capital  principal 

e será requerido em caso de crescimento excessivo do crédito associado ao potencial de 

acumulação de risco sistêmico. 

 Índice de liquidez de curto prazo (LCR). Tem como finalidade exigir das 

instituições recursos de alta liquidez para resistir a um cenário de estresse financeiro agudo com 

duração de um mês. Sua relação é: 

 

 

LCR = 

Estoque de ativos de alta liquidez 

Saída líquida no prazo de até 30 dias 

(4) 

 

 Índice de liquidez de longo prazo (NSFR). Tem como objetivo fazer com que  

as instituições financiem suas atividades com fontes mais estáveis de captação. Sua relação é:

 

NSFR = 

Total de captações estáveis disponíveis 

Total de captações estáveis necessárias 

(5)

Uma das críticas com relação a Basileia III é que não há nenhuma regulamentação com os 

chamados shadow banking. Segundo Cintra e Farhi (2008), essas instituições, que funcionam 

como banco, sem nenhuma regulamentação, possuem estrutura altamente alavancada com a 

captação de recursos no curto prazo e aplicações em investimentos de longo prazo e sem liquidez. 

Para os autores, algumas das operações realizadas no mercado de balcão9 americano, com a venda 

de títulos de alto risco, foram conduzidas por essas estruturas que não estão sujeitas às normas 

prudências de Basileia. 

 

 

 

9 O mercado de balcão é um segmento do mercado de capitais. Ele representa um mercado de títulos 

autorregulado, sem local físico definido para transações e mantido pelos próprios participantes. 
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2.3 RISCO 

 

O conceito de risco vem sendo, ao longo dos anos, um dos mais importantes tópicos na literatura 

de finanças. Para alguns autores, como Brigman, Capenski e Ehrdart (2008), o risco refere-se à 

chance de que algum evento desfavorável venha a ocorrer. Quanto maior a probabilidade desse 

evento ocorrer, maior será o risco. 

O risco dos bancos está na incerteza de seu negócio, ou seja, na intermediação financeira. Os 

bancos conseguem de seus depositantes recursos para suas operações. Esses, por sua vez, estão 

confiantes de que no momento certo terão seus recursos de volta. Já os bancos utilizam esses 

recursos na concessão de empréstimos. Os bancos terão de honrar seus compromissos com seus 

depositantes, seja pelo fluxo de caixa recebido dos empréstimos concedidos, seja pela venda de 

algum ativo líquido ou na tomada de empréstimos. Essa dinâmica faz com que os bancos 

assumam compromissos futuros mesmo considerando a incerteza do recebimento de seus 

empréstimos, na possibilidade de liquidez de seus ativos e obtenção de dívidas. Os banqueiros 

buscam ajustar seus passivos e ativos de modo a aproveitar as oportunidades de ganhos e assim 

construir suas fortunas (MINSKY, 1986). 

Minsky (1986) apresenta o conceito de banqueiro prudente. Para o autor, este conceito está 

relacionado à capacidade de um banco aceitar apenas uma quantidade correta de risco. Esta 

quantidade, segundo Minsky (1986), depende da seleção de seus ativos, obrigações e 

alavancagem, ou seja, da composição de seu portfólio. Porém, não há nesta seleção uma 

probabilidade objetiva e sim uma avaliação cercada de avaliações subjacentes (MINSKY, 

1986). 

De Bandt e Hartmann (2000) identificam três características que tornam os bancos mais 

vulneráveis a riscos do que outros setores: a estrutura de seus balanços, a complexa rede de 

exposição entre os participantes desse mercado e sua estrutura intertemporal relacionada a seus 

contratos financeiros. Com relação à estrutura de seus balanços, os bancos trabalham  com 

recursos oriundos de seus depositantes que podem ser sacados a qualquer momento e os 

emprestam a prazos mais longos. Uma complexa rede entre os diversos participantes do sistema 

financeiro desempenha um papel importante no sistema de pagamentos e, na ocorrência de 

problema de um dos seus participantes, pode gerar um eventual efeito dominó, afetando o 

sistema como um todo10. A relação que ocorre entre o tomador de recursos e sua 

 

10 No Brasil, a adoção do Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB) em abril de 2002 possibilitou a redução dos 

riscos de liquidação nas operações interbancárias, com consequente redução também do risco sistêmico, isto é, o 

risco de que a quebra de uma instituição financeira provoque a quebra em cadeia de outras, no chamado efeito 
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necessidade pode não corresponder no futuro e provocar, portanto, um efeito do não 

comprimento de suas obrigações com o banco. 

A preocupação do gerenciamento de risco dos bancos, com relação à intermediação financeira, 

também está presente no trabalho de Santomero (1984). O autor classifica a função de um banco 

em: modelo de alocação de ativo, modelo de escolha de passivo e modelo dos dois lados do 

balanço ou modelo completo da firma bancária. 

No modelo de alocação de ativo, a estrutura de seu passivo é definida exogenamente, cabendo 

aos bancos a tarefa de alocar esses recursos nas opções disponíveis em seu ativo.  Esse modelo 

pode ser dividido em dois tipos: 

 Modelo de gerenciamento de reserva: determina a quantidade ótima que um 

banco deve deter entre os ativos líquidos (reserva) e a quantidade de empréstimos (ativos 

lucrativos e com maior risco) devido às incertezas que existem com relação ao nível de seus 

depósitos. 

 Modelo de gerenciamento do seu portfólio de alocação entre ativo de risco: 

considera-se a relação entre risco e retorno. Neste modelo aparecem dois pressupostos. O 

primeiro, de que os bancos são detentores de um controle monolíticos sobre os preços de seus 

empréstimos. Os bancos buscam então maximizar a relação ótima entre o tamanho de seus 

empréstimos com o fim de maximizar o seu lucro. O segundo, de que os bancos atuam em 

mercado perfeitamente competitivo e assim devem buscar a melhor relação entre risco e 

retorno, considerando as diferentes características de cada empréstimo. 

No modelo de escolha de passivo, a hipótese leva em conta que os ativos mantêm uma estrutura 

definida. Assim, neste modelo, considera-se a composição do lado de seu passivo com relação à 

determinação da estrutura de seus depósitos e decisão de capital. A estrutura de seus depósitos 

corresponde à captação de recursos de terceiros, seja pelo deposito à vista ou a prazo (KLEIN, 

1971). Para Klein (1971), os depósitos à vista, como não são passíveis de remuneração, fazem 

com que os bancos busquem compensar seus depositantes de outras formas, como acesso a linha 

de crédito mais barata e isenção parcial ou total de tarifa, a fim atrair seus recursos. Portanto, há 

uma remuneração implícita para os depositantes, considerada pelos bancos como um custo 

econômico. Além desse custo, os bancos também remuneram seus depositantes com relação aos 

depósitos a prazo, que é uma função da lucratividade dos empréstimos concedidos (KLEIN, 

1971). 
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Com relação à decisão de capital, o modelo busca encontrar uma relação ótima entre o tamanho 

do capital próprio e sua alavancagem. Os bancos devem buscar encontrar um equilíbrio frente 

a uma crise de liquidez, quando os seus ativos líquidos forem insuficientes para cobrir os saques 

de seus depositantes e o capital próprio é utilizado para cobrir essa deficiência. Essa relação de 

equilíbrio será o ponto em que o custo marginal com aumento de seu capital próprio iguale a 

receita marginal de redução de seus custos de iliquidez. 

No modelo dos dois lados do balanço ou completo da firma bancária, o modelo busca encontrar 

a estrutura ideal do ativo, do passivo e da relação entre ambos e do tamanho ideal de um banco. 

São considerados dois tipos de modelo: 

 Modelo de monopólio: Os bancos detêm o monopólio de fixar o preço pelo 

menos em um dos mercados em que ele opera. Para Klein (1971), os bancos escolhem onde 

aplicar os recursos de seus depositantes em disponibilidade, títulos públicos ou empréstimos. 

Em contrapartida, suas obrigações são seus depósitos à vista, a prazo e aos seus acionistas com 

relação ao capital próprio. A relação entre ativo e passivo mostra que, com exceção dos títulos 

públicos nos quais os bancos não detêm o controle do preço (definido exogenamente), nos 

outros dois os bancos têm o poder de monopólio de fixar preço. Assim, os bancos determinam 

a sua estrutura de operação bem como sua relação entre ativo e passivo. 

 Modelo de recursos reais: Considera os custos reais de cada atividade bancária 

para determinar o tamanho da operação bem como a estrutura de seu ativo e passivo. 

Oldfield e Santomero (1995) argumentam que os riscos enfrentados por todas as 

instituições financeiras podem ser divididos em três tipos: 

 Riscos que podem ser eliminados ou evitados com o emprego de práticas de 

negócios. 

 Riscos que podem ser transferidos. 

 Riscos que devem ser gerenciados de forma ativa. 

 

No primeiro caso, a prática de prevenção de risco envolve ações para reduzir as chances de perdas 

idiossincráticas de atividades bancárias padrão, eliminando riscos supérfluos para a finalidade 

de negócio da instituição. Algumas dessas práticas padrão incluem por exemplo a padronização 

de processos, contratos e procedimentos para prevenir ineficiência ou decisões financeiras 

incorretas. No segundo caso, há alguns riscos que podem ser eliminados, ou reduzidos 

substancialmente com técnicas de transferência de risco. Risco de taxa de juros pode ser evitado 

com produtos que oferecem proteção, tais como swap11 ou outro tipo de derivativo. Por último, 
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os bancos podem comprar ou vender créditos financeiros para diversificar ou se concentrar em 

riscos que resultam na sua base de clientes. 

Estudos apontam para a tomada de risco pelos bancos com o grau de competição bancária. 

Keely (1990) demonstrou que a desregulamentação bancária provocou um aumento da 

competição no mercado americano durante as décadas de 70 e 80, levando aos bancos a tomada 

de riscos excessivos com o objetivo de maximizar o seu lucro. O autor mostra que parte do risco 

excessivo tomado pelos bancos originou-se da segurança dada pelo governo com relação à 

garantia dos depositantes pelo seguro-depósito. Beck, Demirgüç-Kunt e Levine (2003) também 

encontram evidências de que a concentração bancária tem um efeito estabilizador e permite aos 

bancos serem menos vulneráveis a crises sistêmicas. Para  Hellman, Murdock e Stiglitz (2000), 

a liberação do mercado financeiro aumenta a competição e este por sua vez corrói os lucros. 

Lucros mais baixos implicam a redução do seu franchise value, o que estimula o problema de 

risco moral nos bancos. 

Freixas e Rochet (1997) definem três fontes de risco que afetam os bancos: risco de crédito, de 

liquidez e de taxa de juros ou de mercado. O risco de crédito vai depender, na maioria das vezes, 

dos ciclos econômicos. Segundo Bernanke, Gertler e Gilchrist (1998), o risco de crédito é 

impulsionado pela expansão da economia em momentos de grande liquidez. Dessa forma, 

haverá uma tendência de grande liquidez com o aumento das receitas das empresas e com uma 

redução do índice de inadimplência. Essa subestimação do risco de crédito, pelo aumento da 

base de crédito, faz com que os bancos reduzam suas provisões de capital para ocorrência de 

inadimplência (BORIO, FURFINE E LOWE 2001). Para Borio, Furfine e Lowe (2001), o risco 

de crédito é muitas vezes subestimado em momentos de  grande expansão e superestimado em 

recessões. A maioria das crises bancárias é precedida  por uma rápida expansão de crédito por 

subestimar a ocorrência de não pagamento (GOURINCHAS, VALDÉS E LANDERRETCHE, 

2001). 

O índice de liquidez está relacionado com a capacidade de uma instituição financeira de fazer 

frente à demanda de saque por parte de seus depositantes em relação a suas disponibilidades 

(ASSAF NETO, 2010). Existe uma forte preocupação por parte dos órgãos reguladores de cada 

país com relação a esse indicador. A grande preocupação por parte dos 

 

11 Um swap é uma troca de risco entre duas partes. Essas trocas (swaps) são bastante comuns envolvendo taxa de 

juros, moedas e commodities. 
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reguladores está na capacidade de os bancos gerenciarem o descasamento existente entre ativos 

e passivos de diferentes maturidades. Essa relação torna-se ainda mais preocupante, a partir do 

momento em que há uma corrida bancária, principalmente pela falta de liquidez de seus 

empréstimos, pois os bancos não podem se desfazer deles sem que haja deságio e pela 

característica de seus depósitos que são sacados a qualquer momento (DIAMOND, 1984). 

Diamond e Rajan (1999) exemplificam essa situação mostrando que os bancos criam 

um modelo de negócios baseado na relação entre seus depositantes e os tomadores de 

empréstimos. Os bancos fornecem recursos para os chamados de empreendedores e ao mesmo 

tempo possibilita liquidez aos seus depositantes. Essa relação só é possível a partir do momento 

em que seus depositantes acreditem que os bancos terão condições de atender suas necessidades 

de saque a qualquer momento. Assim, os bancos, criam ativos sem liquidez e ao mesmo tempo 

fornecem liquidez às demandas geradas por seus depositantes (DIAMOND E DYBVIG, 1983). 

Grande parte dos recursos dos bancos é oriunda de seus depósitos à vista e dessa forma 

há uma obrigatoriedade de ter uma reserva mínima para fazer frente às necessidades de recursos 

por parte de seus depositantes. Essa reserva, que os bancos mantêm, fica disponível em caixa 

ou aplicada em títulos do governo. Para Kashyap, Rajan e Stein (2002), esses recursos são 

onerosos para os bancos devido a inúmeras razões. Primeiro porque os recursos do caixa não 

são remunerados. A segunda razão é que mesmo os títulos do governo acabam tendo um custo 

para seus acionistas pela dupla tributação dos juros da forma de rendimento. E por último, 

conforme é discutido frequentemente na literatura de finanças corporativas, um grande saldo de 

ativo de alta liquidez impulsiona o custo de agência. Dessa forma, os autores concluem que nem 

sempre os bancos mantêm um nível de reserva desejado. 

Segundo Assaf (2010), o risco de mercado está relacionado com as chances das perdas 

de uma instituição financeira, decorrentes de comportamentos adversos em diversos indicadores 

econômicos como taxa de juros, inflação, preços de commodities, etc. Para o Comité da Basileia 

sobre Supervisão Bancária (BASEL COMMITTEE ON BANK SUPERVISION, 2004), risco 

de taxas de juros é a exposição da situação financeira de um banco ao movimento adverso nas 

taxas de juros. Alterações nas taxas de juros podem afetar  os ganhos do banco alterando suas 

receitas de taxa de juros bem como suas despesas operacionais. Há vários exemplos de bancos 

que tiveram seu resultado afetado pelas  condições de mercado. Um dos mais famosos 

aconteceu com o banco inglês Barings12, que faliu em 1995 devido às oscilações desfavoráveis 

nos preços de negociação de seus títulos. 

 

12 O Baring Public Limited Company (Baring PLC) conhecido como o Banco da Rainha foi vítima de uma série 

de operações especulativas realizadas pelo seu funcionário Nick Leeson com títulos futuros do mercado japonês, 
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2.3.1 Risco e Capital 

 

Com o advento dos Acordos de Basileia, os bancos foram impelidos a manterem um 

capital mínimo como medida de controle de risco frente à alocação de seus ativos. Dessa forma, 

o regulador buscou impor restrições aos bancos, limitando sua capacidade de auferir lucros com 

práticas inadequadas de alocação de ativos que colocassem a saúde financeira do sistema em 

risco. 

Porém, alguns autores demonstram que o aumento do capital nem sempre leva os 

bancos a reduzirem seus riscos. O que se observa é que os bancos tendem a ajustar seu portfólio 

assumindo maiores riscos frente a um aumento de capital (KOEHN E SANTOMERO, 1980, 

KIM E SANTOMERO, 1988). 

Koehn e Santomero (1980), demonstram que o aumento de capital induz os bancos a 

procurarem atividades mais arriscadas. A conclusão a que os autores chegam é a de que a 

regulação do capital não tem efeito sobre a solvência dos bancos sem que haja também a 

regulação de seus ativos. 

Kim e Santomero (1988) utilizam um modelo de média e variância para demonstrar o 

efeito do capital sobre o risco nos bancos. Os autores encontram evidências para supor que o 

capital não é suficiente para reduzir a probabilidade de insolvência e assim manter os bancos 

sólidos e seguros. A justificativa é que os bancos que não são avessos a risco e dispõem de 

pouco capital, têm a opção de escolher entre ativos com maior risco e assim obter maior 

lucratividade, aumentando seu capital. 

Gennote e Pyle (1991) chegam à mesma conclusão. Para os autores, o controle de 

capital limita a habilidade dos bancos de alavancarem seu portfólio de investimentos, mas 

aumenta o incentivo de buscar ativos com maior risco. Assim aumenta o risco de falência dos 

bancos e limita, em parte, o propósito do controle de capital pelos órgãos reguladores 

(GENNOTE E PYLE, 1991). Resultados controversos foram encontrados por Furlong e Keely 

(1987) e Furlong e Keely (1989). Os autores mostram que o incentivo para ativos de risco reduz 

com o aumento de capital e que bancos com menos capital terão mais incentivo na busca de 

ativos com maior risco. Porém, para Furlong e Keely (1989,) os reguladores devem se 

preocupar também em conter o risco e o volume de ativos. 

 

2.3.2 Risco Moral (Moral Harzard) 
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A busca por maiores lucros, induz os bancos a adotar operações especulativas que passam por 

ativos com altos riscos. Os bancos tomam essas atitudes, muitas vezes sem que haja o 

conhecimento por parte de seus depositantes. A esse comportamento, em que a tomada de decisão 

de uma das partes pode afetar a outra contraparte sem que a mesma tenha conhecimento é 

denominado de risco moral ou moral hazard13. Os bancos acabam se envolvendo em atividades 

que são indesejáveis (imorais) do ponto de vista do credor (seus depositantes). 

Ativos de riscos possibilitam aos bancos alta lucratividade quando são liquidados, porém no 

momento em que ocorrem problemas de liquidez, são os depositantes que  assumirão grande 

parte do prejuízo. Naturalmente, se esses mesmos depositantes tivessem acesso à saúde 

financeira de cada instituição que apresentasse problemas, eles sacariam seus recursos. Obter 

informações das atividades realizadas pelos bancos é uma tarefa difícil para a maioria de seus 

depositantes. Assim, a maioria não é capaz de impor uma disciplina que possa impedir os 

bancos de engajar-se em atividades de risco. 

Outra razão que faz com seus depositantes não imponha disciplina aos bancos é o seguro de 

depósito que garante a totalidade ou uma fração do montante depositado nos bancos no caso de 

uma falência. Consequentemente, os bancos com uma rede de segurança do governo têm um 

incentivo para assumir maior risco do que deveriam. O risco moral gerado por uma rede de 

segurança do governo, no desejo de evitar falências bancárias, cria também aos reguladores um 

dilema particular. Os governos relutam em deixar grandes instituições financeiras falirem e 

dessa forma intensificam ainda mais o risco moral. Os bancos centrais atuam muitas vezes 

capitalizando os bancos com a injeção de recursos e ainda buscando possíveis compradores. 

Uma forma encontrada pelos reguladores para restringir a tomada excessiva de risco e reduzir 

assim o risco moral foi a atribuição de um sistema de rating de crédito denominado de  

CAMEL.14   A questão de limitar o risco moral com uma regulação que reduz a tomada  de 

 

13 O termo Moral Harzard apareceu pela primeira vez no artigo de Arrow (1963). 

14  Acrônimo baseado em cinco atividades avaliadas: adequação de capital, qualidade de seus ativos,  capacidade 
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risco por parte dos bancos não é suficiente sem que haja um monitoramento para acompanhar 

se eles estão comprometidos ou não em seguir esta regulação (MISHKIN, 2001). Com essas 

informações sobre as atividades dos bancos, os reguladores podem limitar o comportamento de 

seus gestores reduzindo algumas das que possam causar riscos excessivos ou até mesmo 

fechando um banco se a classificação encontrada for suficientemente baixa  (MISHKIN, 2001). 

O aumento da competição também pode incentivar o aumento do risco moral (HELLMAN, 

MURDOCK e STIGLITZ, 2000 e MISHKIN, 2001). A queda da lucratividade como resultado 

do aumento da competição, pode fazer com que os bancos assumam maiores riscos a fim de 

manter seu nível de lucro (KEELEY, 1990 e MISHKIN, 2001). 

A relação entre as exigências regulatórias de capital e o risco moral é ambígua. Para Hellman, 

Murdock e Stiglitz (2000), ao mesmo tempo em que o requerimento mínimo de capital mantém 

uma relação positiva com a redução do risco moral, os bancos são forçados a manter um nível 

elevado de capital ineficiente. Os bancos então reduzem o tamanho de seu portfólio elevando 

seus ativos de risco (GENNOTTE e PYLE, 1991). 

 

2.3.3. O risco da inovação e Shadow Banking nas crises bancárias 

 

Conforme Minsky (1986), a atividade bancária é um negócio dinâmico e inovativo  de realizar 

lucro. Porém, o impacto da inovação nem sempre é benéfico para o setor. A crise de 2008 dos 

chamados empréstimos subprime que impactou negativamente a economia de vários países, 

mostrou a vulnerabilidade dos bancos com relação aos riscos potenciais das inovações e das 

estruturas de certos agentes que trabalham à margem do sistema financeiro e são denominados 

de shadow banking. 

A maioria das crises financeiras está associada a falhas nos bancos (KINDLEBERGER, 2000). 

A instabilidade do setor financeiro vem seguida de uma corrida bancária e geralmente não há 

distinção por parte das pessoas com relação aos bancos bons ou problemáticos. A maioria só 

quer ter seu dinheiro de volta. Para Kindleberger (2000), o início de uma crise financeira é 

decorrente de ciclo de negócios com a euforia de oportunidades em setores novos ou já 

existentes. O autor destaca que essa euforia vem seguida de alguns eventos, tais como: começo 

ou fim de uma guerra, uma nova tecnologia que se torna popular, um evento financeiro 

inesperado (desregulamentação financeira) e uma mudança inesperada da política monetária. 

A crise de 2008 foi marcada pela desregulamentação da atividade bancária e pela especulação. 

A desregulamentação financeira foi um processo iniciado pela introdução de novos 

instrumentos financeiros como a securitização e os derivativos. Essa nova estrutura foi 
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decorrente dos processos ocorridos durante os anos 60 e 70 com a mudança no sistema 

capitalista marcada pelo processo de financeirização. Segundo Stockhammer (2000), o termo 

financeirização sintetiza um conjunto de mudanças em relação aos setores financeiros e real 

dando maior peso aos participantes financeiros. O termo vem sendo usado de uma forma 

abrangente para explicar fenômenos como a orientação de valor pelo acionista, o aumento das 

dívidas das famílias, mudanças nas atitudes individuais, aumento dos rendimentos provenientes 

das atividades financeiras, de frequentes crises financeiras e da mobilidade internacional de 

capitais (STOCKHAMMER, 2000). 

Com a financeirização começam a surgir complexas estruturas financeiras associadas ao 

aumento de crédito. Essas inovações financeiras foram se tornando cada vez maiores com  o 

surgimento de novos agentes financeiros, tais como fundos de pensão, mútuos e de hedge. Dessa 

forma os bancos passam a viver um novo momento deixando de lado as tradicionais formas de 

financiamento de crédito e passam a contar com novos instrumentos que muitas das vezes 

ocultam e potencializam os riscos envolvidos em cada um deles. 

Para Guttmann (2008), os instrumentos de securitização e de derivativos de crédito 

contribuíram para que os bancos conseguissem fugir às regras de capital adotada  pelos acordos 

de Basileia. Os bancos vendiam os empréstimos de baixo risco e asseguravam os de alto risco. 

Assim, conseguiram desenvolver uma fonte de renda lucrativa com a securitização que permitiu 

transformar empréstimos em valores imobiliários lastreados em um fluxo de renda 

(GUTTMANN, 2008). 

A concentração em operações de securitização e outros instrumentos de derivativos financeiros 

criou uma nova forma de capital. Guttmann (2008), define como capital fictício a esta nova 

estrutura de renda gerada com a disseminação de novos instrumentos financeiros e que leva o 

efeito da alavancagem por parte dos bancos, permitindo que seus ganhos sejam ampliados. 

Assim, ocorre um aumento nos preços dos ativos devido à abundância de crédito e uma euforia 

nos mercados financeiros. Essa combinação, para Stockhammer (2000), é forte causadora das 

bolhas de preços de ativos. 

A influência dessas inovações fez surgir no mercado agentes que estavam à margem de  

qualquer  regulamentação  financeira,  operando  como  um  banco,  mas  sem  controle de
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capital, altamente alavancados e mais vulneráveis a uma crise financeira. Esses novos agentes 

foram denominados de shadow banking. 

Segundo definição do Financial Stability Board (FSB), shadow banking são intermediadores de 

crédito envolvendo entidades e atividades fora do sistema bancário  regular. São exemplos de 

shadow banking: os bancos de investimentos independentes, os fundos de private equity os 

fundos de pensão e as seguradoras. 

Os shadow banking foram responsáveis por uma grande participação na compra de 

instrumentos de derivativos de créditos durante a crise de 2008, principalmente os grandes 

bancos de investimentos e fundos de private equity. Assim, esses agentes alimentaram ainda 

mais o mecanismo de especulação financeira e potencializaram o risco dos bancos durante a 

crise financeira de 2008. 

Vários foram os autores que investigaram a participação dos chamados shadow banking neste 

processo, dentre eles Pozsar (2008), Pozsar et al. (2010) e Stein (2010). 

 

2.4 INFLUÊNCIAS GERAIS DA RENTABILIDADE NOS BANCOS 

 

A rentabilidade dos bancos é assunto de destaque no mercado financeiro e na sociedade de um 

modo geral. Por meio dos aumentos de crédito, notadamente em operações de curto prazo, 

crédito consignado e imobiliário, com uma clara preferência dos bancos pela liquidez e pelo 

aumento das tarifas de serviços, os bancos vêm mostrando ao longo dos últimos anos grande 

crescimento dos seus lucros, principalmente no Brasil. 

O tema da rentabilidade é igualmente relevante por seu aspecto negativo. A última crise 

sistêmica, iniciada em 2007 nos Estados Unidos, comprometeu não apenas a solidez desses 

bancos, mas a solvência dos demais setores do mercado do país e de outras economias 

desenvolvidas. 

Assim sendo, o estudo dos determinantes da rentabilidade bancária permite melhor 

entendimento dos fatores associados aos lucros futuros, criando um ambiente mais seguro aos 

investidores e depositantes. Além disso, esse estudo pode ainda indicar ao governo direcionador 

para a implementação de políticas econômicas mais adequadas, permitindo a preservação da 

estabilidade do setor. 

Para Minsky (1986), a dinâmica da firma bancária, com relação ao processo de lucro, apresenta 

as seguintes características: 
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 Os bancos buscam maximizar suas receitas enquanto minimizam seus custos. 

 Os bancos buscam controlar seus custos operacionais e adquirir fundos (depósito 

à vista) em condições favoráveis. 

 Com relação as suas obrigações, a relação entre ativos/patrimônio líquido 

significa que novas formas de tomar emprestados são constantemente encontradas. 

Outro fator importante na lucratividade dos bancos são os spreads. O spread é a diferença entre 

as taxas cobradas dos empréstimos e as pagas aos seus depositantes. O componente do spread 

bancário advém dos riscos relativos a cada tomador e da maturidade  de seus compromissos. 

Assim, os bancos podem aumentar seus retornos quando aceitam ativos de prazos mais longos e 

tomadores com perfis de maior risco. 

Com relação aos seus depositantes, os bancos oferecem segurança como  contrapartida à 

redução das taxas pagas aos seus compromissos. Dessa forma, os bancos buscam na eficiência 

e na segurança de sua prestação de serviços aos seus depositantes bem como no compromisso 

de oferecer novos tipos de financiamento, a oportunidade de aumentar os spreads cobrados. 

Para Minsky (1986) novos instrumentos financeiros resultam na pressão dos lucros. 

Segundo Ho e Saunders (1981) os spreads bancários dependem de quatro fatores: o grau de 

aversão ao risco; o tamanho das transações dos bancos; a estrutura de mercado dos bancos e a 

variação das taxas de juros. O grau de aversão ao risco depende das condições 

macroeconômicas em que os bancos atuam. Quanto mais instáveis forem as condições da 

economia, maior será a aversão ao risco dos bancos. Portanto, o histórico de instabilidade 

macroeconômica faz com que os bancos atuem com um grau maior de aversão a risco. A 

variação das taxas de juros também tem sua relação com as condições macroeconômicas. Em 

países que apresentem maior instabilidade na economia, por exemplo, a taxa de inflação terá 

maior volatilidade da taxa básica de juros e assim maior spread bancário. Na estrutura de 

mercado em que os bancos operam, quanto maior a participação do mercado, maior será o 

spread. Tamanhos das transações do banco indicam que quanto maior for a demanda por 

serviços do banco, maior será sua capacidade de elevar seus spreads. 

No mesmo estudo, Ho e Saunders (1981) encontram outras variáveis que podem impactar no 

spread bancário, tais como: 
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 Considerando que por lei, os depósitos não podem ser remunerados e os bancos 

competem entre si, eles são utilizados de subsídios para manter e atrair novos depositantes, tais 

como isenção de taxas. Esses subsídios acabam sendo pagamento implícitos de juros e são 

componente de custos para os bancos. 

 A reserva bancária compulsória mantida no Banco Central, que representa um 

custo aos bancos devido ao volume em que eles são mantidos e a taxa de juros por que são 

remunerados15. 

 O risco de default de crédito, que eleva o prêmio do risco para cobrir possíveis 

perdas de créditos pelos empréstimos não honrados. 

Outro importante fator com relação à rentabilidade bancária está relacionado à estrutura de 

competição sobre as quais os bancos atuam. Segundo Berger e Hannan (1989), duas hipóteses 

são encontradas na literatura para descrever o impacto na concentração no comportamento dos 

bancos em relação à forma de atuação e ao impacto na rentabilidade dos bancos. 

A estrutura-conduta-desempenho relaciona a conduta de uma firma com seu desempenho. Este 

tipo de estrutura permite às firmas com maior participação de mercado um grande poder, 

podendo assim atuar de forma independente com relação à determinação de preços. Portanto, 

maior concentração resulta em menos competição e, portanto, em maior rentabilidade. 

Bain (1951) foi um dos primeiros a analisar a relação entre concentração e rentabilidade a partir 

de um estudo com indústrias americanas. O estudo buscou identificar a conduta das firmas com 

relação à determinação de preços relacionada a concentração e lucratividade. A hipótese testada 

foi a de que a lucratividade em setores onde há maior concentração tende a ser superior a setores 

onde há menor concentração. 

No caso dos bancos, o preço está relacionado a suas taxas praticadas no mercado. Berger e 

Hannan (1989) encontram evidências de que maior concentração bancária reduz os juros pagos 

pelos bancos aos seus depositantes e, em contrapartida, as taxas de juros sobre empréstimos 

tendem a ser maiores. 

A concentração de mercado, segundo essa hipótese, permite a adoção de condutas de conluio 

por partes de seus participantes, o que causa um impacto direto nos preços. 

 

15 Atualmente no Brasil 44% dos recursos à vista e 20% dos recursos a prazo são mantidos no Banco Central como 

depósito compulsório. Os recursos à vista não são remunerados enquanto que os recursos a prazo são remunerados 

pela taxa Selic. 
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Outros estudos apontam para uma estrutura relacionada a eficiência. Assim, a concentração 

estaria relacionada a um ambiente onde as firmas mais eficientes eliminam as menos eficientes. 

A hipótese entre eficiência e concentração é denominada de estrutura eficiente. 

Demsetz (1973) demonstra esta relação mostrando que empresas que apresentam menores 

custos acabam gerando mais lucro e aumentam sua participação de mercado. Assim, bancos 

mais eficientes são mais rentáveis e conseguem obter maior concentração de mercado com os 

ganhos obtidos. 

 

2.4.1 Rentabilidade e Capital 

 

Os bancos, como toda é qualquer empresa, têm como um dos objetivos a remuneração do capital 

dos acionistas acima de uma taxa de rentabilidade mínima exigida para um investimento de 

risco similar. A exigência mínima de capital bancário imposta pela regulamentação das normas 

de Basileia I e II e, mais recentemente a introdução dos colchões de capital (capital buffer) que 

são as reservas de capital acima da exigência mínima de capital pela norma de Basiléia III, 

impõem ao setor maiores desafios com relação ao retorno do capital de seus acionistas. 

O capital e a relação com a rentabilidade dos bancos surgem com importante ponto de interesse 

por parte da literatura e pelos órgãos reguladores. Adotar uma exigência de capital acima do 

exigido pode indicar uma ineficiência por causa de seu custo de oportunidade. Entretanto pode 

indicar também uma segurança contra choques externos e proteger o banco contra eventuais 

problemas de insolvência. Assim os bancos reduzem seus riscos, o que impacta diretamente nos 

seus custos de captação ou de financiamento. 

Berger (1995) encontrou evidências que mostram que a relação entre capital e rentabilidade 

favorece uma relação positiva, ou seja, quanto maior o capital bancário maior a rentabilidade. 

O autor considera os efeitos de maior volume de capital sobre o custo de falência dos bancos. 

A partir do modelo de causalidade de Granger, o autor analisa a relação entre capital, indicada 

pelo índice CAR (capital-asset ratio) e uma medida de rentabilidade, indicada pelo ROE 

(return on equity). O autor encontrou evidências de que, contrariamente ao que se poderia 

esperar em mercados onde há uma concorrência perfeita e simetria de informações, existe uma 

relação positiva entre capital e rentabilidade que mostra consistência com a hipótese do custo 

esperado de falência. Bancos com elevado níveis de capital em relação aos seus ativos, tendem 

a enfrentar menores custos de financiamentos devido aos baixos custos de falência, o que resulta 

em maior rentabilidade. Resultado semelhante foi encontrado por Demerguç-Kunt e Huizinga 

(1999), mostrando que os bancos com elevado níveis de capital tendem a ter baixo custo de 

captação por apresentarem menor custo de falência. 



 

48 
 

Garcia-Herrero, Gavila e Santabárbara (2007) mencionam algumas razões para crer 

que um nível maior de capital leva a um incremento na rentabilidade dos bancos: 

 O capital serve como um amortecedor para ativos de risco, como empréstimos. 

Assim, quando há condições de mercado que permitem aos bancos aumentarem sua exposição 

nesses ativos, haverá um benefício na relação risco/retorno impactando em maior rentabilidade. 

 Bancos com um alto franchise value, medido em termo de capitalização, têm 

incentivos para permanecerem bem capitalizados e realizarem empréstimos mais prudentes. 

 Apesar do custo de capital próprio ser mais oneroso em termos de retorno, os 

bancos que detêm uma parcela relativamente grande de capital transmitem ao mercado sinais 

de credibilidade. Quando os depositantes têm uma atuação disciplinadora mais forte, o capital 

deve ser capaz de reduzir o custo de captação dos bancos. 

 Um banco bem capitalizado precisa emprestar menos, de modo a suportar um 

determinado nível de ativo. Os bancos mais bem capitalizados apresentam alta margem de juros 

e são mais lucrativos. Essa relação se mostra importante em países emergentes, quando  a 

capacidade de empréstimo está mais sujeita a paradas súbitas. 

Outra hipótese alternativa para explicar a relação direta entre capital e rentabilidade é a hipótese 

da sinalização. Sobre ela, a administração de um banco sinaliza informações privadas ao mercado 

de que um aumento de capital pode significar perspectivas futuras boas (BERGER, 1995). Essas 

informações podem ser: maiores receitas, baixo custo ou a redução do risco relativo à percepção 

pública. 

Contudo, segundo Berger (1995), a hipótese de sinalização exige dos bancos que a decisão de 

aumentar seu capital deve ser voluntária. Bancos que são visivelmente mais arriscados, porque 

apresentam um nível de capital mais baixo frente aos seus ativos com  maior risco, 

provavelmente terão mais dificuldades de utilizarem o capital com um sinal de 
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credibilidade para o mercado. Os órgãos reguladores podem de uma forma explícita ou 

implícita, incentivar tal banco para levantar mais capital. 

 

 

2.5 DETERMINANTES PADRÕES DA RENTABILIDADE E RISCO DOS 

BANCOS 

2.5.1 Empréstimos e provisão para perda de crédito 

 

Os bancos têm como uma de suas principais funções a atividade de realocação de recursos por 

meio de empréstimos, realizando assim uma canalização de recursos de agentes superavitários 

(depositantes) para os deficitários (tomadores de empréstimos). Cabe aos bancos também a 

tarefa de monitorar essa atividade, a fim de fazer cumprir os contratos de dívida e assegurar os 

recursos originados pelos seus depositantes (DIAMOND, 1984). Os bancos aumentam seus 

empréstimos influenciados por alguns fatores macroeconômicos (crescimento econômico e 

politica monetária) e também relacionados a novos produtos bancários (FOODS, NORDEN E 

WEBER, 2010). Foods, Norden e Weber (2010) encontram uma relação positiva e 

estatisticamente significativa entre o aumento do volume de empréstimos dos bancos e a 

deterioração de sua carteira de crédito. Para os autores, a ocorrência do aumento do volume de 

empréstimo tem uma relação negativa e significativa com a solvência dos bancos, pois 

aumentam seu risco. Resultado semelhante foi encontrado no trabalho de Köhler (2012), que 

apontou que alta taxas no volume empréstimos estão associados a maiores riscos. 

Um aumento no risco de créditos dos bancos está relacionado normalmente com a diminuição 

da sua rentabilidade (COOPER, JACKSON E PATTERSON, 2003 E ATHANASOGLOU, 

DELIS E STAIKOURAS, 2006). 

 

2.5.2 Liquidez 

Bancos que detêm mais ativos líquidos em seu portfólio geralmente têm menos reserva de capital 

e também menos disposição de assumir mais risco (JOKIPII E MILNE, 



 

50 
 

 

2009 E ALTUNBAS ET AL., 2007). Considerando que os ativos líquidos16 possuem 

fator de ponderação zero no peso de risco de seus ativos, os bancos podem aumentar suas 

reservas de capital, liquidando ativos. Segundo Morris e Shin (2009), os bancos americanos 

reduziram a participação de ativos líquidos nos últimos anos em seu portfólio e o declínio 

sugere que houve maior vulnerabilidade do setor bancário. Para os autores, os bancos que detêm 

mais ativos líquidos do que ilíquidos passam a ser menos vulneráveis na ocorrência de 

momentos de crise bancária. 

Goddard, Molyneux e Wilson (2004) encontram evidências de que os bancos com 

maior volume de ativos líquidos estão menos sujeitos a terem maiores lucros, mas acabam tendo 

menor exposição ao risco. Dessa forma, segundo os autores, seus acionistas estariam dispostos 

a aceitar um retorno menor. 

 

2.5.3 Concentração 

 

Muitos dos trabalhos sobre o desempenho dos bancos estão baseados na hipótese 

estrutura-conduta-desempenho, que determina uma relação positiva e significativa entre 

concentração e rentabilidade. De acordo com ela, um número pequeno de bancos poderia  fazer 

um conluio entre eles e praticar altas taxas de juros nos empréstimos nas cobranças de 

comissões e rentabilizar seus depositantes com baixa taxa de juros (GODDARD, MOLYNEUX 

E WILSON, 2004). Em contraste, a hipótese de estrutura eficiente propõe que os bancos mais 

eficientes tenham um custo menor, impactando positivamente no aumento do seu lucro e 

aumentando assim sua participação no mercado (DEMSETZ, 1973). 

Para Demsetz, Saidenberg e Strahan (1996), as restrições impostas ao setor bancário 

limitam a competição e permitem aos bancos obter grandes oportunidades de ganhos.  Segundo 

Jiménes, Lopes e Saurina (2007), a concorrência bancária excessiva entre os bancos pode 

ameaçar a solvência das instituições e prejudicar a estabilidade de todo o sistema bancário. Os 

autores consideram o charter ou franchise value como uma medida de solvência dos bancos, 

pois evita a tomada de riscos excessiva por parte de seus gestores e a redução da concorrência 

contribui para a manutenção deste índice em níveis que mantêm o setor estável. Segundo alguns 

autores (KELLY 1990, DEMSETZ, SAINDEBERG E   STRAHAN, 1996), o ambiente de 

competição dos bancos apresenta um papel preponderante na estabilidade do sistema 

financeiro. Em mercados menos competitivos, os bancos se beneficiam e passam assim a 

assumir menos riscos. 
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16 São considerados ativos líquidos aqueles ativos que podem ser vendidos rapidamente sem uma perda 

significativa. No Brasil, são considerados ativos líquidos as disponibilidades e aplicações interfinanceiras de 

liquidez (Assaf Neto, 2012)  

 

2.5.4 Crise Global 

 

Dietrich e Wanzenried (2011) mostram o impacto da crise financeira na rentabilidade dos 

bancos. Os autores analisaram a rentabilidade de 372 bancos comerciais na Suíça, tanto  no 

período pré-crise, 1999-2006 quanto no período da crise, de 2007-2009. Os resultados 

encontrados demonstram que os maiores bancos apresentaram margem de juros menores do que 

os bancos menores, mostrando uma rentabilidade menor durante esses anos. Os maiores bancos 

tiveram acesso a uma quantidade maior de depósito à vista, mas não conseguiram converter em 

receitas de juros devido à redução no nível de empréstimos durante o período. No entanto, os 

bancos com taxas de crescimento de empréstimos relativamente mais elevados (em comparação 

com o mercado) foram os mais rentáveis em comparação aos que cresceram menos. O efeito de 

um volume de crédito crescendo mais rápido parece compensar o risco de que um rápido 

crescimento dos empréstimos possa levar a uma diminuição na qualidade do crédito. 

 

2.6 VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS 

 

As variáveis macroeconômicas são consideradas fatores externos da rentabilidade e risco dos 

bancos. A relação é exógena a essas variáveis e, apesar dela, o estudo do impacto  das variáveis 

macroeconômicas com relação às políticas econômicas, tais como crescimento econômico, taxa 

de inflação e de juros, exerce grande influência sobre o sistema bancário. 

 

2.6.1 Produto Interno Bruto (PIB) 

 

 

Para medir o crescimento econômico, utiliza-se como proxy a variação do Produto Interno 

Bruto (PIB). Demerguç-Kunt e Huizinga (1999) apresentam evidências empíricas de que o 

crescimento econômico afeta diretamente a rentabilidade dos bancos com o aumento do volume 

e das operações de crédito. Os autores consideram que em momentos de crescimento econômico 

há uma demanda maior por empréstimos, favorecendo a rentabilidade. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Akhter e Daly (2009), que apontaram que durante ciclos econômicos 

favorecidos por momentos de expansão econômica a rentabilidade aumenta. 

Porém, para Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008), em momentos de recessão, há uma queda 

na demanda por empréstimos e aumento nas provisões com inadimplência devido a maior 

volatilidade e incertezas do mercado. Assim haverá um aumento dos riscos com o agravamento 
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dos indicadores relacionados a crédito nos bancos. Bolt et al. (2010) mostra o impacto da crise 

de 2008 na rentabilidade e no risco dos bancos. Segundo os autores, em cenário de recessão, 

provocada pela queda dos preços dos ativos devido ao aumento dos empréstimos inadimplentes, 

os riscos dos bancos aumentam e a queda da rentabilidade fica mais acentuada. 

Em momentos de baixo crescimento, os bancos passam a adotar uma estratégia voltada ao 

racionamento de crédito com uma preferência pela liquidez e direcionam suas aplicações para 

ativos menos rentáveis, porém mais líquidos (DE PAULA, 2014). Segundo De Paula (2014), 

há mudança de atitudes dos bancos em cenários de baixo crescimento, com a adoção de políticas 

voltadas à manutenção de excedentes em ativos mais líquidos preferencialmente em títulos do 

governo, reduzindo sua exposição em empréstimos de prazos mais longos. 

 

2.6.2 Inflação 

 

Com relação ao impacto da inflação, segundo Demerguç-Kunt e Huizinga (1999), os bancos 

aumentam mais suas receitas em períodos de taxa de inflação mais elevada do que em períodos 

de baixa. Para os autores, inflação produz margens de juros mais elevadas e alta rentabilidade. 

Athanasoglou, Delis, Staikouras (2006), mostram que a relação de aumento de suas margens 

em comparação com os seus custos dependerá da velocidade de ajuste por parte de seus 

gestores. Se os gestores capturarem antecipadamente em suas margens de juros um aumento na 

taxa de inflação, podem alcançar em suas receitas crescimento mais rápido do que em seus 

custos. 

Para Naceur e Kandil (2009), a inflação pode afetar o custo de intermediação indiretamente. 

Inflação gera incentivos para aumento de poupança e assim reduz a demanda 
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por crédito e, portanto, os lucros dos bancos. Para gerar mais demanda por crédito, os bancos 

devem reduzir seus custos de intermediação. Albertazzi e Gambacorta (2009) não encontram 

evidências com relação a inflação e rentabilidade. Apesar de haver um aumento das receitas, 

não provenientes dos juros com aumento da inflação, esse efeito é compensado pelo aumento 

das provisões e dos custos operacionais. 

Outros estudos, como os de Bouke (1989) e Molyneux e Thornton (1992), encontram uma 

relação positiva entre inflação e performance dos bancos. 

 

 

2.6.3 Taxa de Juros 

 

A taxa de juros desempenha papel relevante na estrutura dos bancos. A mudança de juros acaba 

impactando tanto o lado do ativo como o do passivo dos bancos. Os bancos administram em seu 

portfólio produtos de diferentes maturidades. Tomam recursos emprestados, principalmente de 

seus depositantes, com prazos mais curtos e emprestam por prazos mais longos. Dessa forma, os 

bancos ficam expostos ao risco de taxa de juros tendo em conta a diferença de prazo entre seus 

ativos e passivos. 

Koch e MacDonald (2015) relacionam três fatores que podem causar mudança nos bancos, 

relacionados à receita advinda de suas operações com juros: 

 Mudança nas taxas de juros. 

 Mudança na composição de seus ativos e passivos. 

 Mudança no volume dos ganhos de seus ativos e do volume da remuneração de 

seus passivos onerosos. 

Considerando um exemplo hipotético de um banco obter uma captação por um prazo de 01 ano 

e ao mesmo tempo emprestar esse recurso por um prazo superior, no momento em que ele a 

renovar, a oscilação de taxa de juros determinará se a operação obteve lucro ou prejuízo. Caso 

a taxa oscile para baixo, o banco terá um ganho nessa operação; caso contrário, o banco terá 

seu ganho reduzido. 

Outro risco que os bancos correm com relação a taxa de juros está relacionado ao movimento 

de interesse por parte de seus depositantes ou tomadores de recursos a um aumento ou redução 

de juros. Por exemplo, seus tomadores de recursos poderão antecipadamente liquidar seus  

empréstimos  ou  seus  depositantes  terão  a opção  de   buscar outros bancos, dependendo da 

variação de taxa de juros. 
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Os bancos utilizam de diferentes estratégias para realizar a gestão do risco de taxa de juros. 

Carvalho (1994) apresenta dois modelos de estratégias de gestão de risco de taxa de juros: 

modelo de análise de GAP e modelo de duration. 

Carvalho (1994) define o risco de taxa de juros como sendo mudança na taxa de  juros com 

relação a um único ativo ou a um portfólio de ativo, a diferença entre portfolio de ativos e 

passivos que lastreiam os ativos e pela diferença de seu patrimônio líquido. Os  bancos adotam 

esse modelo, denominado de GAP, para avaliar risco de taxa de juros. 

Koch e MacDonald (2015) definem o modelo GAP como uma medida que compara a 

sensibilidade da taxa de juros de cada ativo com a sensibilidade de taxa de juros em cada 

passivo. Segundo os autores, o objetivo desse modelo é medir a expectativa com os ganhos 

advindos das suas operações envolvendo juros em um ponto específico de tempo e, em seguida, 

identificar estratégias para estabilizar ou melhorar esses ganhos. 

Para Saunders (2000) e Koch e MacDonald (2015), o modelo de duration é uma medida mais 

completa quando utilizado para medir a sensibilidade de um ativo ou passivo com relação à 

variação de taxa de juros, pois leva em consideração o momento de ocorrência de todos os 

fluxos de caixa, bem como o prazo e vencimento desses ativos ou passivos. Saunders (2000) 

critica o modelo de GAP apontando algumas deficiências. Por exemplo, o modelo de GAP, ao 

definir faixas de prazo, ignora algumas informações relativas à distribuição de ativos e passivos 

dentro de cada faixa. Outra crítica está relacionada ao fato de que o modelo considera apensas 

a análise do impacto de taxas de juros em determinados pontos e não leva em consideração que 

um banco gera e liquida empréstimos e depósitos com seus clientes continuamente. 

Com relação ao impacto da taxa de juros na rentabilidade dos bancos, Demerguç- Kunt e 

Huizinga (1999) encontram evidências que relacionam taxa de juros e rentabilidade mostrando 

uma relação positiva, especialmente em países em desenvolvimento. Nos países  em 

desenvolvimento, os bancos remuneram seus depositantes com taxa de juros frequentemente 

igual a zero ou abaixo das taxas de juros de mercado (DEMERGUÇ-KUNT E 

HUIZINGA,1999). 

Quando há volatilidade nas taxas de juros, o que implica aumento do risco, os bancos 

conseguem transferir os custos desse aumento de risco para seus clientes (HO e SAUNDERS, 

1981). 
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2.7 SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO 

 

O Brasil possui um dos mercados financeiros mais sólidos do mundo. Enquanto que 

os níveis (1 e 2) de capital próprio mínimo do acordo da Basileia II (2004) é de 8%, no Brasil 

esse percentual é de 11% desde o acordo da Basileia I (1992). É possível corroborar esta 

percepção da robustez do Sistema Financeiro Nacional pela tabela 1. A seguinte tabela mostra 

que o Brasil apresenta um dos maiores Índices de Basileia e menor alavancagem (maior 

capital/ativo) quando comparado a uma amostra de países componentes do G-2017. 

 

TABELA 1 - CAPITAL/ATIVO E ÍNDICE DE BASILEIA – DEZ/2014 

Fonte: Bacen 

(2) Média ponderada dos 50 maiores bancos. 

 

 

 

17 G-20 é o grupo constituído em 1999 composto pelas dezenove maiores economias mundiais e pela União 

Europeia. 

Outro aspecto que caracteriza a solidez do mercado brasileiro refere-se ao seu alto nível de 

rentabilidade. Segundo dados do Bacen (Banco Central do Brasil), nos últimos 06 anos (2009 
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a 2014), o lucro total dos 50 maiores bancos no Brasil cresceu 57%, passando de R$ 28,6b em 

2009 e atingindo R$45,1b em 2014. 

Segundo De Paula e Pires (2007), um dos motivos para a elevada margem dos  bancos está 

relacionado a fatores macroeconômicos, como a taxa de juros. Para os autores, uma possível 

explicação é a quantidade de títulos públicos atrelados à taxa SELIC que os bancos mantêm em 

carteira e que apresentam grande liquidez e rentabilidade. O custo de oportunidade para que os 

bancos emprestem tende a ser maior, o que eleva o prêmio de risco em seus empréstimos. 

Com relação à oferta de credito, o Brasil ainda apresenta uma relação baixa como proporção do 

PIB quando comparado a outros países, como mostra o gráfico 1. 

 

 

GRÁFICO 1 - PERCENTUAL DE CRÉDITO SOBRE O PIB NO MUNDO 

- 2013 

 

Fonte: The World Bank 

 

 

Um dos principais motivos com relação à baixa penetração do crédito no Brasil é a preferência 

dos bancos pela liquidez. Para Fucidji e Mendonça (2006), os bancos no Brasil  são eficientes e 

lucrativos, porém em termos de expansão da oferta de crédito se mostram frustrantes. Para os 

autores, a estratégia dos bancos se mostra mais favorável à adoção de uma política de crédito 

voltada a empréstimos de crédito consignado, que são mais garantidos e   a opção por aplicações 

em títulos públicos. 

Uma segunda hipótese com relação a baixo volume de crédito está relacionada com a exigência 

de requerimento mínimo de capital conforme normas de Basileia. Blum e Nakane (2005) 

mostram que a oferta de crédito se reduz significamente para os bancos desenquadrados com 
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relação ao Índice de Basileia. Porém, os autores encontram evidências também de que, mesmo 

para os bancos enquadrados, o requerimento de capital acaba afetando a oferta de crédito. 

Além da exigência de um requerimento mínimo de capital nas regras de Basileia I e II, Basileia 

III tende a causar ainda maior impacto na oferta de crédito por parte dos bancos. Pinheiro e 

Savoia (2014) demonstram o impacto de Basileia III para os bancos no Brasil. As evidências 

encontradas mostram que os bancos deverão buscar maior rentabilidade em suas operações, 

com maior retorno em seus ativos versus seu capital empregado e ainda direcionar suas 

estratégias para segmentos de mercado que ofereçam melhores condições de competividade. 

Assim, os bancos brasileiros deverão adotar postura ainda mais cautelosa com relação à oferta 

de crédito, considerando o maior volume de capital que será exigido dos bancos. 

Outro motivo de discussão no contexto dos bancos brasileiros está relacionado com o grau de 

concorrência bancária. O ambiente dos bancos brasileiros passou por profundas mudanças 

desde a implementação do Plano Real. Com a estabilidade da moeda, os bancos deixaram de 

ter um importante componente em seus resultados: os ganhos inflacionários. A partir desse 

momento, alguns bancos apresentaram problemas de liquidez, o que levou o Banco Central a 

atuar com alguns programas de estabilidade. O PROER (Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional) permitiu que bancos 

insolventes pudessem ser saneados e vendidos a outros participantes. O PROES (Programa de 

Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária) teve como objetivo a 

redução do número de bancos estaduais. Esses dois programas permitiram uma crescente onda 

de fusões e aquisições no ambiente dos bancos brasileiros. Vários foram os bancos estaduais 

como Banco do Estado de São Paulo (BANESPA), do Estado de Minas Gerais (BEMGE) e do 

Estado do Rio de Janeiro (BANERJ) que foram privatizados durante esse período. Bancos como 

Nacional, Econômico, Mercantil e Bamerindus foram exemplos que acabaram sendo saneados 

e vendidos a outras instituições. Esse movimento, aliado a outros processos de fusão e aquisição 

desencadeados com a crise de 2008, como por exemplo a fusão entre Itaú e Unibanco, reduziu 

a quantidade de bancos no Brasil. 

Laureto   e   Oreiro   (2010)   encontram   evidências   que   relacionam   o   grau    de concorrência 

bancária com o aumento da rentabilidade. Os resultados demostram que, com exceção dos bancos 

privados com controle estrangeiro que apresentaram relação negativa entre o aumento de ativo e 

rentabilidade, nos cinco maiores bancos, todos apresentaram relação positiva. Porém, para 

Dantas, Medeiros e Paulo (2011), não há evidências de que o aumento da concentração do 

mercado brasileiro impactasse no aumento da rentabilidade das instituições financeiras. Segundo 

os autores, a evidência de que a hipótese de estrutura eficiente se aplique mais aos bancos no 

Brasil do que a hipótese-conduta performance. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 HIPÓTESES 

 

Segundo Creswell (2010), as hipóteses são previsões realizadas pelo pesquisador sobre as 

relações esperadas entre as variáveis. Com os dados coletados da amostra é possível realizar 

estimativas numéricas dos valores da população. Para Marconi e Lakatos (2010), hipótese é uma 

preposição que se faz na tentativa de verificar a validade de resposta existente para um problema. 

Assim sendo, com base no referencial teórico apresentado, são testadas as seguintes hipóteses 

relacionadas a capital, risco e lucratividade: 

H1,1     O capital dos bancos tem relação positiva no risco dos bancos no Brasil; 

O fato de os bancos apresentarem uma forte regulamentação, principalmente com relação ao seu 

nível de capital, implica que, no momento em que os bancos assumam maiores riscos haverá 

necessidade também de aumentar seu capital. Essa hipótese é justificada, pois ao longo dos anos, 

os bancos ajustam seu capital de acordo com a maior exposição de risco  (KIM E SANTOMERO, 

1988, KOEHN E SANTOMERO, 1980). Já Shrieves e Dahl  (1992), mostram uma relação 

positiva entre capital e risco e que pode ser explicada pela pressão regulatória, pelos custos de 

falência e pela aversão ao risco por parte dos gestores. Porém os autores demonstram a 

possibilidade de uma relação negativa no momento em que os bancos buscam maiores riscos, 

haja vista a proteção de seus depositantes pelos seguros de depósitos sem necessariamente 

aumentar seu capital. Berger (1995), também encontra uma relação positiva influenciada pela 

preocupação dos seus gestores com relação ao custo de falência. Mais recente, Jokipii e Milne 

(2009), evidenciam uma relação positiva, apoiada pela teoria de que bancos mais bem 

capitalizados ajustam seu capital e risco positivamente. 

 

H2,1     O  capital  dos  bancos  tem  relação  positiva  na  rentabilidade  dos  bancos no Brasil; 

 

 

Bancos mais bem capitalizados apresentam um custo menor de captação e dessa forma 

conseguem obter melhores resultados (BERGER, 1995). Berger e Brouwman, 2013 encontram 

evidências de que o capital tem efeito positivo sobre a rentabilidade dos bancos menores em 

qualquer tempo (durante épocas onde há ocorrência de crises bem como em tempos sem crise) 

e para bancos médios e grandes durante crise de bancos e de mercado. Os autores concluem que 

o capital geralmente melhora a rentabilidade dos bancos. Allen,  Caaretti e Marquez (2011) e 

Mehran e Thakor (2011) também encontram relação positiva entre capital e rentabilidade. 

Ambos os autores demonstram que o capital exerce uma função reguladora de suas atividades, 
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atuando no monitoramento de seus gestores. Desta forma os bancos que apresentam estrutura 

de monitoramento mais eficiente são os que terão uma probabilidade maior de apresentar 

melhores resultados. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

O trabalho é descrito como empírico analítico. Segundo Martins (2002), esta técnica é 

caracterizada pela análise e coleta de dados, ou seja, é quantitativa. Para Creswell (2010), neste 

tipo de abordagem, os problemas estudados refletem a necessidade de identificar e avaliar as 

causas que influenciam os resultados com aquelas encontradas nos experimentos. 

Considerando a classificação de Marconi e Lakatos (2010) esse trabalho segue os seguintes 

critérios: 

 Pesquisa aplicada: caracteriza-se por seu critério prático, ou seja, seus resultados 

são aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problema que ocorre na realidade. 

 Descritiva: simples descrição de um fenômeno. 

 Segundo a procedência: de dados secundários. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população de interesse deste estudo refere-se aos bancos brasileiros, públicos, privado, privado 

nacional com participação estrangeira, privado com controle estrangeiro, bancos múltiplos e 

comerciais que em dez/2014 totalizavam R$ 6,250 trilhões ou 96 instituições. A amostra inicial 

é formada pelos 50 maiores bancos, pelo critério de ativos representando cerca de 90% do total 

de ativos da população. 

Portanto  essa  amostra  é  não  probabilística.  Para  Martins  (2002),  métodos    não 

probabilísticos são uma amostragem em que há uma escolha deliberada dos  elementos. Assim, 

não é possível generalizar os resultados da pesquisa para a população, pois esse tipo de amostra 

não garante a representatividade da população. 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Os dados secundários da amostra deste trabalho foram obtidos dos sites do Bacen a partir de 

suas demonstrações financeiras, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Banco Mundial. 

O período de coleta de dados refere-se aos semestres de 2006 a 2014. 

 

3.5 TRATAMENTOS DOS DADOS 
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Com relação aos testes empíricos, é adotado o modelo de Método dos Momentos 

Generalizados ou Generalized Method of Moments (GMM) para dados em painel desenvolvido 

por Arellano e Bond (1991). Tal modelo se justifica tendo em vista o problema de 

endogeneidade entre os regressores, que é comum quando nos trabalhos empíricos de finanças 

corporativas (BAUM e SCHAFFER, 2003 e BARROS ET AL., 2010). O modelo GMM 

considera o efeito não observado pela transformação das variáveis em primeira diferença, tido 

como uma ferramenta eficiente para lidar com problemas de endogeneidade. Quando o efeito 

não observado se correlaciona com as variáveis independentes, a regressão OLS produz 

estimativas que são enviesadas e inconsistentes (HOFFMAN, 2011). 

Para a realização dos testes empíricos, é especificado o seguinte modelo de análise que 

busca relacionar o capital com a rentabilidade/risco e suas variáveis explicativas com a hipótese 

descrita no item 4.1. O modelo adota variáveis específicas relacionadas a rentabilidade 

encontrada nos trabalhos de Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008), Pasiouras e Kosmidou 

(2007), Demerguç-Kunt e Huizinga (1999), Naceur e Goaied (2008) e de risco encontradas nos 

trabalhos de Demirgüç-Kun e Huizinga (2011), Köhler (2012), Laeven e Levine (2009), Lepetit 

et al. (2008), Jiménes, Lopes e Saurina, (2007), Martines-Miera, Repullo (2007) e estabelece 

uma relação com o capital, proposto no trabalho de Lee e Hsieh (2013). 

πit = α0 + α2carit + α3xit i + nit (6) 

σit = β0 + β2carit + β3Xit + νit (7) 

Em que: 

t e i representam o período e o banco respectivamente, e (n) e (ν) são os termos 

do erro. 

 

O termo CAR é a proxy para nível de capital dos bancos representado pela relação entre o 

patrimônio líquido pelo total do ativo (Berger, 1995; Godlewski, 2005; Hoffmann, 2011; 

Shingjergji e Hyseni, 2015. 

Π refere-se às variáveis de rentabilidade no ano t, representada pelo retorno do ativo (RoA) 

considerada uma importante medida e amplamente utilizada na literatura internacional por 

comparar eficiência e performance operacional dos bancos. O RoA é uma medida de 

rentabilidade que mede a eficiência do uso dos ativos por parte dos bancos. Outra variável de 

rentabilidade utilizada é o retorno sobre patrimônio líquido (RoE), uma medida de retorno sobre 

capital próprio. Duas medidas comumente utilizadas para desempenho dos bancos são receita 

de juros (RIFA) e margem líquida de juros (RBIMA). A receita de juros (RIFA) refere-se às 

rendas operacionais de operações decorrentes de intermediação financeira. Já a margem líquida 

de juros (RBIMA) mede a eficiência dos bancos em relação a sua função primária que é a 
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intermediação financeira. Se os bancos fizerem um bom trabalho na gestão de seus ativos e 

passivos, de tal modo que os ganhos na renda de seus ativos sejam superiores ao custo de seus 

passivos, os lucros serão altos. A gestão de seus ativos e passivos é afetada pelo spread entre os 

juros obtidos sobre os ativos e o custo dos juros sobre o passivo. Este spread é exatamente o 

que a margem financeira mede. σ refere-se às variáveis de risco representadas pela: previsão 

para perda de crédito (CLD). Segundo resolução n0 2.682/99, créditos em atraso superiores a 

180 dias deverão ser provisionados em 100% do valor contábil do crédito. A taxa de crédito 

não performado é obtido do site do Bacen tendo em conta o total de credito não performado, 

divido pelo total do ativo. A indicação desse índice como medida de risco leva em consideração 

a inadimplência do setor (JIMÉNES, LOPES E SAURINA, 2007; MARTINES-MIERA, 

REPULLO 2007). 

É adotada também a medida de assunção de risco, utilizando o indicador de risco Z- score, 

muito comum na literatura e definido como: 

 

Z − 

score = 

RoA + 

CAR 

σ(RoA)

(8)
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Onde o RoA é o  retorno sobre o  ativos, CAR  é a razão do  capital sobre ativo  e      o C(RoA) 

desvio padrão do retorno sobre ativos. O Z-score foi adotado a partir do modelo criado por Roy 

(1952) e indica o número de desvios-padrão que o lucro teria que cair abaixo da média para que 

o patrimônio líquido do banco fosse esgotado. O Z-score é também uma medida de insolvência 

que ocorre quando as perdas de um banco superarem seu patrimônio (PL<-π) (onde PL 

representa seu patrimônio líquido e π o lucro). A probabilidade de  solvência pode ser expressa 

como (-RoA<CAR). Se o lucro segue uma distribuição normal, 

então Z − score = 
RoA+CAR  

é o inverso da probabilidade de ocorrer insolvência. Um número 
cr(RoA) 

mais elevado de Z indica maior estabilidade do banco e menor probabilidade de falência. 

Portanto, quanto maior o Z, menor o seu risco e probabilidade de falência. Outras medidas 

adotadas no modelo são a variância do RoE e RoA. 

 

QUADRO 2– DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES DO MODELO 

 

Variáveis 

dependentes – 

Lucratividade 

 

Literatura de apoio 

 

Descrição 

RoE – retorno sobre 

patrimônio líquido 

Rachhdi (2013), Athanasoglou, 

Brissimis e Delis (2008) 

RoE = LL / PL 
LL = Lucro líquido. 
PL = Patrimônio líquido. 

RoA – Retorno sobre 

ativo 

Pasiouras e Kosmidou (2007); 

Athanasoglou, Brissimis e Delis 

(2008) 

RoA = LL / AT 
LL = Lucro líquido. 

AT = Total do ativo. 

 

RBIMA – margem 

líquida de juros 

Naceur e Goaied (2008) e 

Demerguç-Kunt e Huizinga 

(1999) 

RBIMA = RBIF/ MA 
RBIMA – Resultado bruto da 

intermediação financeira. 

MA =  Média do ativo. 

 

RIFA – receita de 

juros 

Naceur e Goaied (2008) e 

Demerguç-Kunt e Huizinga 

(1999) 

RIFA= RIF/AT 
RIF- Receita de intermediação 

financeira. 

AT = Total do Ativo. 

Variáveis 

dependentes 

– Risco 

 

Literatura de apoio 

 

Descrição 

 
Assunção de Risco (Z- 

score) 

Demirgüç-Kun e Huizinga 

(2011), Köhler (2012) e 

Laeven e Levine (2009) 

É calculado entre a média dos 

retornos (RoA) mais média do 

capital sobre ativos (CAR) pelo 

desvio padrão dos retornos. 

VRoA   –   Volatilidade Lepetit et al. (2008); Lee e Hsieh É calculado pelo desvio padrão dos 

da ROA (2013) do RoA em média a cada três anos. 

VRoE   – 
da ROE 

Volatilidade Lepetit et al. (2008); Lee e Hsieh 

(2013) 

É calculado pelo desvio padrão dos 

do ROE em média a cada três anos. 

 

CLD – 

Crédito 

 

Perda de 
Jiménes, Lopes e Saurina, 

(2007), Martines-Miera, Repullo 

(2007) 

CLD= CL/ AT 
CL = Provisão para 

crédito. 

AT =  Total do ativo 

 

perda 
 

de 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As variáveis determinantes da rentabilidade e risco dos bancos no Brasil são dividas em quatro 

grupos: específico do setor, fatores externos (variáveis macroeconômicas), uma variável dummy 

para medir o impacto da crise financeira de 2008 e outra com os dez maiores bancos tendo em 

vista o tamanho de seus ativos. 

As especificas do setor são: reserva para perda de crédito (RPC), taxa de  empréstimos (IEL) e 

o índice de liquidez (IL). 

Outra variável para medir a perda de crédito (RPC). Enquanto o índice de perda de crédito 

(CLD) refere-se à provisão de crédito, a reserva para perda de crédito (RPC) é uma medida da 

quantidade do total de crédito em liquidação como percentual do total de ativo. 

Para analisar a maneira pela qual o lado do ativo do balanço de um banco é estruturado e como 

isto afeta sua rentabilidade e risco, utiliza-se a relação de empréstimos para o total do ativo. 

(IEL). A taxa de empréstimos (IEL) indica qual percentual do total do ativo se encontra aplicado 

em operações de empréstimos. 

O índice de liquidez (IL) demonstra a capacidade financeira imediata de um banco em fazer 

frente à cobertura de saque de seus depositantes. 

Um dos indicadores de medida de concorrência bancária é o Índice de Herfindahl- Hirschman 

(IHH). O IHH é definido como a soma dos quadrados das participações de mercado das firmas 

que operam em certo setor. Ou seja, 

N 

HHI  s
2
 

(9) 
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i 

i  

Em que s1 é a participação de mercado da firma i e N é o número total de firmas. O índice IHH 

se aproxima de zero quando um mercado apresenta grande número de firmas com o mesmo 

tamanho. De forma contrária, o IHH aumenta quando o número de firmas diminui e quando há 

uma grande diferença entre o tamanho das firmas. Considerando um cenário extremo, ou seja, na 

hipótese de existir apenas um banco, o índice seria igual a 1. 

Para medir a concentração de mercado, são considerados os seguintes valores como referência: 

a) IHH menor que 0,1 (ou 1.000) indica um mercado não concentrado; 

b) IHH entre 0,1 e 0,18 (ou entre 1.000 e 1.800) indica concentração moderada; 

c) IHH acima de 0,18 (ou acima de 1.800) indica alta concentração; São 

consideradas no modelo, as seguintes variáveis macroeconômicas: 

 Índice de preço ao consumidor amplo (IPCA) medido mensalmente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPCA é considerando o índice oficial de 

inflação do Brasil. 

 Variação do produto interno bruto (PIB). 

 A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação é de Custodia) considerada a 

taxa básica de juros da economia brasileira. 

Uma variável dummy para medir o impacto da crise subprime no risco e rentabilidade 

dos bancos brasileiros e outra para medir o impacto na rentabilidade e risco nos dez maiores 

bancos brasileiros. 

 

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS DO MODELO 

 

Variáveis explicativas 

específicas de bancos 
Literatura de apoio Descrição 

 

CAR – nível de capital 
Berger, 1995; Godlewski, 2005; 

Hoffmann, 2011; Shingjergji e 

Hyseni, 2015 

CAP = PL / AT 
PL = Patrimônio líquido. 

AT = Total do ativo. 

RPC – Reserva para 

perda de crédito 

Lepetit et al. (2008); Lee e Hsieh 

(2013) 

RPC = CL/ EB 
CL = Provisão para perda de credito. 

EB = Empréstimo bruto. 

IEL – Taxa de 

empréstimos 

Lepetit et al. (2008); Lee e Hsieh 

(2013) 

IEL = EL/ AT 
EL = Empréstimo líquido. 

AT = Total do ativo. 
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IL – índice de liquidez 

 

Assaf Neto (2012); Jokipii e 

Milne, (2009) e Altunbas et al., 

(2007) 

IL= DISP+APIL/DEP 
DISP= Disponibilidades 
APIL= Aplicações interfinanceiras de 

liquidez. 

DEP = Deposito à vista. 

Competição Literatura de apoio Descrição 

ConSetor – 

Concentração do Setor 

Neto, Araújo e Ponce (2005), 

Bikker, Spierdijk e Finnie (2007) 
Medido pelo Índice de Herfindahl- 

Hirschaman 

Variáveis 

macroeconômicas de 

controle 

 

Literatura de apoio 

 

Descrição 

II – Índice de inflação 
Demerguç-Kunt e Huizinga 

(1999), Naceur e Kandil (2009) 

Medida pelo Índice de Preço ao 

consumidor amplo (IPCA) . 

Taxa de juros 
Demerguç-Kunt e Huizinga 

(1999) 
Medida pela taxa SELIC 

 

PIB 
Demerguç-Kunt e Huizinga 

(1999) e Bikker e Hu (2002) 

Akhter e Daly (2009) 

Taxa real de crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) 

Variável dummy para 

crise do subprime 
Dietrich e Wanzenried (2011) Ano de 2009 (dummy) 

Banco grande 
 

Dummy para bancos maiores 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito às variáveis dependentes, a tabela 2 oferece os valores médios para 

cada banco da amostra ao longo do período analisado. 

TABELA 2: MÉDIA DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES POR BANCO 

 ROE ROA RBIMA RIFA ZSCORE VRO

A 

VROE CLD 

ABC-BRASIL 0.071 0.010 197111.900 0.050 133.865 0.00

5 

0.030 0.021 

ALFA 0.052 0.007 615484.700 0.050 171.224 0.00

1 

0.013 0.024 

BANCOOB 0.049 0.001 197884.600 0.013 103.413 0.00

1 

0.030 0.005 

BANESTES 0.105 0.007 320547.700 0.033 80.872 0.00

2 

0.024 0.023 

 

BANIF 
- 

0.083 

 

-0.014 
 

90593.920 
 

0.041 
 

19.760 
 

0.02

6 

 

0.158 
 

0.063 

BANRISUL 0.109 0.012 885361.200 0.051 65.623 0.00

5 

0.042 0.045 

BB 0.122 0.008 16900000.00

0 

0.035 88.403 0.00

2 

0.026 0.028 

BCO DA AMAZONIA 0.049 0.008 489839.300 0.020 47.784 0.00

5 

0.028 0.021 

BCO DAYCOVAL S.A 0.072 0.014 205495.000 0.061 87.712 0.00
3 

0.022 0.035 

BCO DO EST. DE S 0.154 0.011 81341.960 0.052 59.236 0.00

4 

0.050 0.014 

BCO DO NORDESTE 0.087 0.009 700288.000 0.031 29.987 0.00

6 

0.072 0.024 

BCO FORD S.A. 0.082 0.020 55956.980 0.068 40.921 0.00

8 

0.022 0.013 

BCO GMAC S.A. 0.064 0.010 225534.300 0.094 63.055 0.00

4 

0.019 0.012 

 

BCO LA NACION AR 
- 

0.002 

 

-0.004 
 

4391.274 
 

0.007 
 

58.280 
 

0.01

2 

 

0.044 
 

0.002 

BCO MODAL S.A. 0.067 0.014 27574.120 0.024 31.427 0.011 0.048 0.007 

BCO RABOBANK 

INT 

 

0.067 
 

0.005 
 

234717.500 
 

0.024 
 

132.321 
 

0.003 
 

0.037 
 

0.011 
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BCO SUMITOMO 

MIT 

- 

0.017 

 

-0.002 
 

51865.150 
 

0.011 
 

61.881 
 

0.026 
 

0.119 
 

0.000 

BCO TOYOTA DO BR 0.071 0.006 63508.580 0.100 48.285 0.003 0.025 0.011 

BCO VOLKSWAGEN 

S 

 

0.052 
 

0.005 
 

354859.600 
 

0.083 
 

44.470 
 

0.004 
 

0.037 
 

0.039 

BCO VOLVO BRASIL 0.064 0.009 55848.240 0.078 52.893 0.004 0.028 0.037 

BIC 0.028 0.005 430661.500 0.060 56.222 0.004 0.038 0.026 

BMG 0.087 0.019 262683.300 0.138 23.810 0.012 0.064 0.040 

BNP PARIBAS 0.060 0.005 823929.700 0.029 70.640 0.002 0.021 0.010 

BONSUCESSO 0.088 0.019 39972.130 0.142 21.824 0.011 0.060 0.032 

BRADESCO 0.104 0.010 11800000.000 0.047 243.938 0.002 0.012 0.028 

BTG PACTUAL 0.167 0.019 1244863.000 0.005 35.595 0.008 0.074 0.002 

CAIXA ECONOMICA 0.130 0.005 12100000.000 0.025 62.078 0.001 0.026 0.025 

CITIBANK 0.089 0.010 1930878.000 0.033 29.415 0.009 0.078 0.024 

CNH CAPITAL 0.014 0.008 214681.200 0.067 68.825 0.009 0.082 0.073 

CREDIT AGRICOLE 0.008 0.003 55198.820 0.005 83.062 0.005 0.017 0.001 

CREDIT SUISSE 0.124 0.014 752769.000 0.006 25.717 0.010 0.092 0.008 

DEUTSCHE 0.098 0.003 530597.000 0.003 18.655 0.007 0.201 0.000 

 

FIBRA 
- 

0.016 

 

-0.004 
 

613174.700 
 

0.047 
 

32.862 
 

0.005 
 

0.048 
 

0.022 

HONDA 0.085 0.013 25373.650 0.108 139.167 0.002 0.016 0.046 

HSBC 0.067 0.004 3314329.000 0.048 77.256 0.001 0.015 0.023 

INDUSTRIAL DO BR 0.051 0.008 67919.020 0.049 60.017 0.004 0.026 0.017 

INDUSVAL 0.018 0.003 67344.870 0.043 32.815 0.007 0.049 0.026 

ITAU 0.100 0.010 11500000.000 0.052 111.485 0.003 0.018 0.030 

JOHN DEERE 0.059 0.008 85360.790 0.048 30.693 0.006 0.040 0.053 

JP MORGAN CHASE 0.047 0.006 599160.100 0.001 50.859 0.006 0.043 0.000 

MIZUHO 0.054 0.008 140618.800 0.017 52.649 0.007 0.051 0.003 

PINE 0.075 0.009 175872.700 0.048 104.271 0.002 0.015 0.013 

PSA FINANCE 0.058 0.009 67565.440 0.092 115.326 0.002 0.013 0.013 

RENDIMENTO 0.113 0.015 28977.360 0.030 39.453 0.007 0.038 0.013 

SAFRA 0.098 0.006 3566270.000 0.048 174.278 0.001 0.012 0.013 

SANTANDER 0.036 0.004 5667153.000 0.045 287.042 0.001 0.012 0.023 

 

SOCIETE GENERALE 
- 

0.114 

 

-0.010 
 

72831.710 
 

0.046 
 

13.450 
 

0.017 
 

0.149 
 

0.019 

SOFISA 0.033 0.005 163075.000 0.057 65.088 0.003 0.020 0.017 

TRICURY 0.085 0.025 8495.787 0.057 63.408 0.007 0.026 0.014 

VOTORANTIM 0.031 0.003 3089060.000 0.054 151.100 0.003 0.038 0.020 

         

MÉDIA TOTAL 0.062 0.008 1623799.000 0.048 75.214 0.006 0.045 0.021 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.6 RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Para identificar a ocorrência de problemas de multicolineareidade entre as variáveis 

independentes, criou-se uma tabela de correlação (tabela 3). Como se observa, nenhuma das 

variáveis possui correlações mais do que 0.9, o que poderia ser identificado como um problema 

potencial. 

 

TABELA 3: CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(1) CAR (log) 1.00         

(2) RPC (log) -0.24 1.00        

(3) IEL (log) -0.12 0.41 1.00       

(4) IL (log) 0.11 -0.30 -0.23 1.00      

(5) HHI -0.20 0.16 0.00 -0.20 1.00     

(6) M1 0.00 -0.02 0.01 0.05 -0.03 1.00    

(7) PBI -0.02 0.02 -0.02 -0.06 0.00 -0.37 1.00   

(8) IPCA -0.03 0.03 0.07 0.04 -0.05 -0.09 0.03 1.00  

(9) SELIC 0.01 -0.12 -0.04 -0.06 0.02 -0.01 0.00 -0.32 1.00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para melhorar o ajuste dos modelos e para controlar o viés nas distribuições das variáveis 

independentes, decidiu-se utilizar a transformação logarítmica das variáveis CAR, RPC, IEL e 

IL. As figuras 1, 2, 3 e 4 mostram os efeitos antes e depois da transformação. 
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FIGURA 1: TRANSFORMAÇÃO LOGARÍTMICA DE CAR 

 

 

 

 

FIGURA 2: TRANSFORMAÇÃO LOGARÍTMICA DE RPC 

 

 

 

 

FIGURA 3: TRANSFORMAÇÃO LOGARÍTMICA DE IEL 
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FIGURA 4: TRANSFORMAÇÃO LOGARÍTMICA DE IL 

 

 

Uma vez resolvidas essas questões, explorou-se de maneira visual a relação entre as variáveis 

independentes de risco e rentabilidade com a variável ROA. As figuras 5, 6 e 7 correspondem 

a rentabilidade e oferecem algumas informações. 

O banco BANIF e o Sumitomo apresentaram valores de rentabilidade muito baixos em relação 

à média. Nota-se também que o impacto do capital (CAR) no retorno do ativo (ROA) mostrou-

se uniforme na maioria dos bancos. A margem líquida de juros (RBIMA) foi mais acentuada 

nos maiores bancos: Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Com relação 

à receita de juros (RIFA), alguns dos bancos menores, como Bonsucesso e BMF foram o que 

apresentaram maiores resultados. 

 

FIGURA 5: RELAÇÃO ENTRE ROA E CAR 
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FIGURA 6: RELAÇÃO ENTRE ROA E RBIMA 

 

 

 

 

FIGURA 7: RELAÇÃO ENTRE ROA E RIFA 

 

As figuras 8, 9, 10 e 11 correspondentes ao risco, oferecem informações similares às figuras de 

rentabilidade. 

A relação entre o ROA e Zscore indicou que os bancos Bradesco, Santander e Rabobank foram 

os que alcançaram os valores mais altos, indicando maior estabilidade e menor probabilidade 

de falência. Além  de apresentarem  os  menores  valores  de  rentabilidade,  os  bancos  BANIF 

e Sumitomo foram também os que tiveram os valores mais altos correspondentes às demais 

variáveis de risco. 
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FIGURA 8: RELAÇÃO ENTRE ROA E ZSCORE 

 

 

 

 

FIGURA 9: RELAÇÃO ENTRE ROA E VROA 
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FIGURA 10: RELAÇÃO ENTRE ROA E VROE 

 

 

 

FIGURA 11: RELAÇÃO ENTRE ROA E CLD 

 

Para o modelo econométrico, utiliza-se o pacote xtabond2 do programa estatístico STATA, que 

roda painéis dinâmicos em GMM e permite obter os testes de auto correlação de primeiro e 

segundo nível, assim como o teste de Hansen-Sargan (ARELLANO e BOVER, 1995; 

BLUNDELL e BOND, 1998). A ideia básica deste estimador é a de calcular a primeira diferença  

da  equação  dinâmica  para  eliminar  heterogeneidade  específica  ao  indivíduo   e 
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controlar pela autocorrelação por meio da utilização de defasagens das variáveis em nível como 

instrumentos para as variáveis endógenas. 

O teste de autocorrelação de Arellano e Bond (1991) mostra, como esperado, a presença de 

modelo de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos e sem autocorrelação de segunda 

ordem. O teste de Hansen-Sargan, por sua vez, mostra que a hipótese nula de excesso de 

identificação não pode ser rejeitada, o que valida o conjunto de instrumentos usados, 

confirmando a robustez das estimativas. Depois de corrigir possíveis problemas de 

endogeneidade, H1 e H2 são confirmados. 

A tabela 4 apresenta os resultados empíricos quando a equação 6 é considerada para os 

resultados da estimação entre capital e rentabilidade. 
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TABELA 4: GMM DINÂMICO COM MODELOS DE RENTABILIDADE 

 (1) (2) (3) (4) 

 ROE ROA RBIMA(log) RIFA(log) 

CAR(log) 0.0259* 0.00716*** -5.564*** 0.354*** 

 (1.96) (3.91) (-4.46) (6.96) 

RPC(log) -0.00922** -0.000985* 0.360 0.0693*** 

 (-2.65) (-2.07) (0.69) (5.23) 

IEL(log) -0.0142 -0.00181 -2.163* 0.651*** 

 (-1.37) (-1.28) (-2.38) (16.58) 

IL(log) 0.000117 -0.000304 -0.446 0.0280* 

 (0.04) (-0.76) (-1.79) (2.51) 

HHI 0.137 -0.118 243.0*** 4.815* 

 (0.23) (-1.42) (16.05) (2.09) 

PIB -0.0231 -0.00546 2.952 -0.439 

 (-0.36) (-0.62) (1.02) (-1.80) 

IPCA 0.410 0.0609 -55.82 -14.73*** 

 (0.65) (0.70) (-1.71) (-6.11) 

SELIC 0.000524 0.0000878 0.786*** 0.00452 

 (0.11) (0.14) (3.39) (0.26) 

Crise subprime -0.0262 -0.00162 6.438*** -0.0385 

 (-1.00) (-0.45) (4.69) (-0.39) 

Banco maior 0.177** 0.0225** -853.7*** 1.421*** 

 (3.18) (2.96) (-7.92) (6.70) 

Constante 0.00287 0.00858 815.6*** -2.962*** 

 (0.03) (0.71) (7.48) (-8.81) 

Observações 731 731 666 731 

Efeitos fixos por anos Sim Sim Sim Sim 

Efeitos fixos por banco Sim Sim Sim Sim 

Teste de AB para AR1(Prob > z) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Teste de AB para AR2(Prob > z) 0.54 0.08 0.07 0.05 

Teste de Sargan (Prob > chi2) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nota: Estatística T entre parêntesis; sinais de significância: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

Elaborado pelo autor utilizando o pacote xtabond2 de STATA. 

O modelo 1 mostra que o CAR está positivamente associado ao ROE. O aumento no CAR em 

1% se traduz em um aumento no ROE em 0.0002 pontos. Esse efeito mostra a variável “Banco 

maior” é maior nos dez bancos de maior porte em 0.177 pontos, como fica representado na Figura 

12. 
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FIGURA 12: EFEITO DE CAR SOB ROE NO MODELO 1 
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A variável RPC está negativamente associada ao ROE, sendo que o aumento do RPC em 1% se 

traduz em uma queda do ROE de 0.0001 pontos (Figura 13). 

 

 

 

FIGURA 13: EFEITO DO RPC SOB ROE NO MODELO 1 

Quanto aos resultados referentes à reserva para perda de crédito (RPC), este se mostra 

consistente e de acordo com as evidências empíricas. Um agravamento neste indicador diminui 
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a lucratividade dos bancos, uma vez que o aumento de crédito concedido não pago leva a um 

aumento das provisões para perda de crédito (COOPER, JACKSON E PATTERSON, 2003 E 

ATHANASOGLOU, DELIS E STAIKOURAS, 2006). 

No modelo 2 os resultados são similares ao modelo 1. CAR está positivamente associada ao 

ROA, enquanto RPC o está negativamente. Ao mesmo tempo os bancos maiores possuem ceteris 

paribus, valores maiores de ROA que os bancos menores. O capital se mostra estatisticamente 

significativo com a rentabilidade indicando que um nível maior de capital eleva a rentabilidade 

dos bancos tal como encontrado nos trabalhos de Berger (1995), Allen, Caaretti e Marquez 

(2011), Mehan e Thakor (2011). 

No modelo 3, os resultados são diferentes ao dos Modelos 1 e 2. O coeficiente relativo à receita 

bruta de intermediação financeira (RBIMA) apresenta um resultado negativo consistente com os 

resultados no trabalho de Demerguç-Kunt e Huizinga (1999). Para  Paroush e Schreiber (2008), 

uma relação negativa significa que o aumento de capital é percebido com uma má noticia e nesse 

caso há um declínio na rentabilidade. Segundo os autores, se os stakeholders considerarem o 

nível de capital atual dos bancos sendo mais elevada do que o nível ideal, qualquer adição de 

capital resultará em um retorno negativo. O oposto ocorrerá, se as partes interessadas do banco, 

considerarem o capital como sendo menor do que o ideal. Essa relação demonstra o impacto da 

teoria da sinalização que também é utilizada para explicar o efeito do capital na lucratividade 

dos bancos (BERGER, 1995). Em linhas gerais, os resultados mostram que quanto maior o CAR 

do banco, menor o  seu RBIMA. O aumento do CAR em 1% se traduz em uma queda do RBIMA 

do banco de 5.5%. Ao mesmo tempo, bancos maiores possuem valores até 853 pontos menos de 

RBIMA que os bancos menores, ceteris paribus (Figura 14) e durante o ano da crise subprime 

em 2009, os valores de RBIMA foram, em média, 6.4 pontos superiores a outros anos. A taxa de 

empréstimos (IEL) mostrou uma relação negativa com o RBIMA. Considerando ser o IEL uma 

medida de risco de crédito, um aumento deste indicador reduz as margens dos bancos. 

O índice de concentração medido pelo HHI está positivamente associado ao RBIMA, e à receita 

de juros (RIFA), sendo que o aumento do HHI em 1% se traduz em um aumento do RBIMA em 

2.4% e do RIFA de 4,1%. O impacto da concentração do setor, medido pelo índice de Herfindahl-

Hirschman (IHH) sobre rentabilidade, encontra-se em conformidade  com o estudo encontrado 

no trabalho de Berger e Hannan (1989) onde a fixação de preços menos favoráveis para os 

consumidores em mercados mais concentrados pode ser um resultado de de conluio ou outras 

formas não competitivas. 

No  caso  das  variáveis  macroeconômicas,  a  taxa  de  juros  medida  pela     SELIC mostrou-

se uma relação significativa e positiva com a receita bruta de intermediação financeira (RBIMA). 

Assim, os bancos conseguiram remunerar seus ativos acima do que remuneram em suas posições 
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passivas, ou seja, os bancos remuneram seus depositantes com taxa de juros abaixo das de 

mercado (DEMERGUÇ-KUNT E HUIZINGA, 1999). 

A inflação afeta a rentabilidade de uma forma significativa e negativa com relação à receita de 

juros (RIFA). O efeito negativo mostra que a inflação tem um efeito positivo na redução das 

receitas de juros e ainda aumenta as incertezas e reduz a demanda por crédito. Essa relação 

negativa também pode estar ligada ao ajustamento mais lento das receitas em comparação com 

os custos gerados pelo impacto da inflação. Este resultado é consistente com os estudos de 

Nacer e Kandil (2009) e Athanasoglou, Delis, Staikouras (2006). 

A crise financeira de 2008 indicou um impacto positivo na margem bruta de intermediação 

financeira (RBIMA). Segundo Gonçalves et al. (2012), os bancos tiveram neste período, um 

aumento no volume de crédito impulsionado pelos bancos públicos em um primeiro momento 

e depois pelos privados e privados com controle estrangeiro a partir do primeiro trimestre de 

2009. Dessa forma, a estratégia dos bancos, principalmente dos  públicos, de maior volume de 

crédito, acabou compensada pelo aumento de suas margens de juros. 

 

 

FIGURA 14: RELAÇÃO ENTRE CAR E RBIMA 
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O modelo 4 apresenta os seguintes resultados: com relação à receita de juros (RIFA), os dados 

encontrados demonstram uma relação positiva e estatisticamente significativa com o capital. 

Neste caso os bancos reagem ao aumento de capital, elevando sua taxa de juros. Resultados 

semelhantes foram encontrados no trabalho de Kashyap, Stein e Hanson (2010). 

Quanto maiores os valores de reserva para perda de crédito (RPC), taxa de empréstimos (IEL) 

e o índice de liquidez (IL), maiores os valores de RIFA do banco. Quanto à relação entre o 

RIFA, RPC e IEL, os resultados indicam que no momento em que há demanda maior de crédito 

ou aumento na provisão de crédito, os bancos ajustam suas taxas para cima. No caso do efeito 

da liquidez, resultado semelhante foi encontrado no trabalho de Lee e Hsieh (2008). Os dados 

indicam que a partir do momento em que os bancos optam pela liquidez, reduzem sua 

participação na carteira de crédito e com menor oferta aumentam suas taxas juros. 

Novamente, como nos modelos 1, 2 e 3, os maiores bancos possuem valores maiores de RIFA 

do que os bancos menores, independentemente de quaisquer outras variáveis. 
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TABELA 5: GMM DINÂMICO COM MODELOS DE RISCO 

 

 (1) (2) (3) (4) 

 Z- 

SCORE(log) 

 

VROA(log) 
 

VROE(log) 
 

CLD(log) 

CAR(log) 0.704*** 0.703*** 0.484*** 0.546** 

 (5.71) (6.57) (3.74) (3.03) 

RPC(log) -0.139*** 0.0736** 0.0863* 0.859*** 

 (-4.17) (2.62) (2.26) (18.96) 

IEL(log) 0.155 -0.175* -0.153 0.311 

 (1.62) (-1.97) (-1.60) (1.37) 

IL(log) 0.107*** -0.121*** -0.106*** 0.0966*** 

 (3.97) (-4.45) (-3.82) (4.43) 

HHI -3.000 7.260 3.656 -0.437 

 (-0.44) (1.51) (0.59) (-0.89) 

PIB -0.340 0.361 0.417 0.164 

 (-0.64) (0.75) (0.72) (0.77) 

IPCA 1.117 -4.291 -4.716 -3.277** 

 (0.22) (-0.83) (-0.84) (-2.78) 

SELIC -0.0260 0.00500 -0.00874 -0.0188 

 (-0.68) (0.13) (-0.21) (-1.36) 

Crise subprime 0.367 -0.451* -0.682** 0.0414 

 (1.62) (-2.12) (-2.91) (0.36) 

Banco maior -0.308 -0.314 -0.769 3.296** 

 (-0.15) (-0.70) (-1.15) (3.18) 

Constante 5.951** -3.288*** -0.938 -2.707** 

 (2.92) (-4.53) (-1.06) (-3.07) 

Observações 660 661 665 731 

Efeitos fixos por anos Sim Sim Sim Sim 

Efeitos fixos por banco Sim Sim Sim Sim 

Teste de AB para AR1(Prob > z) 0.00 0.00 0.00 0.03 

Teste de AB para AR2(Prob > z) 0.051 0.04 0.00 0.08 

Teste de Sargan (Prob > chi2) 0.00 0.00 0.01 0.00 

Nota: Estatística T entre parêntesis; sinais de significância: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

Elaborado pelo autor utilizando o pacote xtabond2 de STATA. 

 

A tabela 5 apresenta os resultados empíricos quando a equação 7 é considerada para os resultados 

da relação entre capital e risco. 

No modelo 1 correspondente ao Z-score, a relação positiva e significante entre capital e risco 

indica que os bancos aumentam seu capital de acordo com maior exposição de risco. A mesma 

relação foi encontrada nos modelos 2, 3 e 4.  A pressão regulatória, os custos de falência e a 

aversão ao risco são fatores que impactam na decisão dos gestores em elevar seu capital quando 
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há um aumento do risco. Os estudos de Koehn e Santomero, 1980, Kim e Santomero, 1988, 

Berger, 1995 e Jokipii e Milne, 2009 confirmam essa relação. O modelo 1 também apresenta 

uma relação negativa com a variável RPC e positiva com IL. Considerando que quanto maior 

o Z-score, melhor será a solvência de um banco, um agravamento na  carteira de crédito dos 

bancos impacta negativamente neste indicador, reduzindo seu valor e aumentando o seu risco 

de insolvência. Com relação à medida de IL, um aumento do volume de ativos líquidos impacta 

positivamente com o aumento do valor do Z-score, reduzindo o risco dos bancos. 

Os modelos 2 e 3 possuem uma relação positiva da variação do ROA (VROA) e do ROE 

(VROE) com a reserva para perda de crédito (RPC) e negativa como índice de liquidez (IL). O 

resultado do aumento da provisão para perda de crédito (RPC) impacta positivamente no 

aumento do risco dos bancos. Resultados semelhantes foram encontrados também nos trabalhos 

de Foods, Norden e Weber, (2010), Kohler (2012). A relação negativa do IL com a variação do 

VROA e do VROE indica que maior volume de ativos líquidos expõe os bancos a um risco 

menor, porém reduzem seus lucros, o que é consistente com o trabalho de Goddard, Molyneux 

e Wilson (2004). 

No modelo 2 a taxa de empréstimos (IEL) mostra uma relação significativa e negativa com a 

VROA. Apesar do resultado não corresponder à expectativa, o coeficiente negativo pode ser 

explicado pelo fato de que com aumento do volume de empréstimos os bancos passam a adotar 

política de crédito mais prudente e cautelosa. 

A variável crise subprime oferece um coeficiente estatisticamente significativo, mostrando que 

no ano da crise subprime a variável mensurada pelo VROA foi 0.45 pontos menor e pelo VROE 

0,68 pontos menores em média, quando comparado a outros anos. Berger e Brouwman, (2013) 

aplicando teste com as variáveis VROA e VROE, no mercado americano, encontraram 

evidencias que sugerem que os bancos melhoram sua rentabilidade durante crises bancárias 

sendo o capital um importante componente. 

O modelo 4, correspondente ao CLD, demonstra que os bancos aumentam  seus ativos mais 

líquidos de acordo com a maior exposição de risco, neste caso com o aumento das suas 

provisões para perda de crédito. Com relação a variável IL o resultado demostra uma relação 

positiva e sugere que os bancos ajustam seu nível de liquidez ao aumento de risco de crédito. A 

variável CLD é a única que mostra que o IPCA está negativamente associado à variável de 

risco. Segundo Nasceur e Kandil (2009), a inflação reduz a demanda de crédito, o que impacta 

diretamente na provisão dos bancos para perda de crédito. Por fim, o CLD foi maior em bancos 

maiores do que em bancos menores, condizente com a realidade de que os bancos maiores 

apresentam carteira de crédito maior do que os bancos menores. 

 

3.7 ANÁLISES DE ROBUSTEZ 
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Como análise de robustez, utiliza-se a variável dependente desfasada para dar conta do efeito 

inercial que as variáveis de rentabilidade e risco possuem no tempo. No caso, os modelos serão: 

 

πit = α0 + α1πit-1 + α2capit + α3xit i + nit (8) 

σit = β0 + β1σit-1 + β2capit + β3Xit + νit (9) 

O uso da variável dependente defasada permite obter melhores valores nos testes de AB1 e AB2 

para todos os modelos. Ao mesmo tempo, os valores nos testes de Sargan não são afetados. Em 

geral, por meio dos modelos com variável dependente defasada chega-se às mesmas conclusões 

que nas tabelas anteriores com relação às hipóteses propostas: há uma relação estatisticamente 

significativa entre capital e rentabilidade, e entre capital e risco. 

No caso do segundo modelo, os resultados são virtualmente os mesmos que na especificação 

sem a variável dependente defasada. O terceiro modelo apresenta algumas diferenças com a 

especificação original: IL aparece negativamente associada ao RBIMA. Os resultados são 

consistentes com o trabalho de Lee e Hsieh (2013) e Fungacova e Poghosyan (2011). A relação 

mostra que, a partir do momento que os bancos mantêm ativos mais  líquidos é geralmente 

acompanhada por um retorno menor.  Contrariamente ao apresentado  no modelo anterior, a 

crise subprime possui um efeito negativo sobre RBIMA enquanto os bancos maiores reportam 

níveis maiores de RBIMA. Por último, o modelo (4) apresenta resultados muito similares ao 

modelo original com a diferença de que SELIC está positivamente associada as variáveis ROE 

e RIFA na nova especificação que demonstra o impacto positivo da taxa de juros na 

lucratividade dos bancos. 
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TABELA 6: GMM dinâmico com modelos de rentabilidade (variável defasada) 

 (1) (2) (3) (4) 

 ROE ROA RBIMA(log) RIFA(log) 

Var. Dependente (t−1) 0.120*** 0.145*** -0.225*** 0.164*** 

 (3.62) (5.01) (-6.45) (5.48) 

CAR(log) 0.0347* 0.00782*** -4.440** 0.272*** 

 (2.47) (4.38) (-2.97) (4.88) 

RPC(log) -0.0111** -0.00121* 0.0372 0.0426** 

 (-2.81) (-2.41) (0.06) (2.76) 

IEL(log) -0.0144 -0.00236 -4.381*** 0.603*** 

 (-1.32) (-1.70) (-4.27) (14.01) 

IL(log) -0.000778 -0.000534 -0.913*** 0.0345** 

 (-0.26) (-1.38) (-3.42) (2.89) 

HHI 1.087 0.0318 264.8*** 0.479 

 (1.88) (0.43) (15.30) (0.21) 

PIB -0.0265 -0.00527 4.060 -0.506 

 (-0.40) (-0.62) (1.15) (-1.94) 

IPCA -0.760 -0.0589 -118.4*** -8.446*** 

 (-1.53) (-0.93) (-4.13) (-4.34) 

SELIC 0.00373* 0.000445 -0.191 0.0444*** 

 (1.99) (1.87) (-1.52) (6.11) 

Crise subprime -0.00159 0.000104 -2.691*** -0.0283 

 (-0.15) (0.08) (-3.64) (-0.67) 

Banco maior 0.0322 0.0197** 817.7*** 1.131*** 

 (0.48) (2.70) (6.37) (4.65) 

Constante 0.0921 0.00357 -837.4*** -2.851*** 

 (1.30) (0.44) (-6.55) (-9.41) 

Observações 691 691 587 691 

Efeitos fixos por anos Não Não Não Não 

Efeitos fixos por banco Sim Sim Sim Sim 

Teste de AB para AR1(Prob > z) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Teste de AB para AR2(Prob > z) 0.62 0.80 0.05 0.27 

Teste de Sargan (Prob > chi2) 0.00 0.02 0.00 0.00 

Nota: Estatística T entre parêntesis; sinais de significância: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Elaborado 

pelo autor utilizando o pacote xtabond2 de STATA. 

 

Em relação aos modelos de risco, os resultados são muito similares à especificação sem variável 

dependente desfasada. O primeiro modelo, correspondente ao Z-score, mostra resultados 

similares à especificação original: há uma relação positiva entre capital e o Z-score. Porém, no 

novo modelo, a SELIC e crise subprime estão negativamente associadas à variável dependente,  

algo que não acontecia na especificação original do modelo. A relação negativa 
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com a taxa SELIC indica problemas informacionais associados com a concessão de crédito. 

Segundo Stiglitz e Weiss (1981) uma elevação na taxa de juros faz com que haja um aumento 

na probabilidade de risco de não pagamento dos empréstimos concedidos, impactando no risco 

de crédito dos bancos. Com relação à crise subprime a variável indicou um aumento no risco dos 

bancos nesse período. 

A variável IHH agora apresenta uma relação negativa e significativa com o risco. O resultado 

demostra o impacto da concentração no setor bancário. Além de permitir ganhos maiores, maior 

concentração sugere uma redução do risco dos bancos. Os resultados estão condizentes com os 

trabalhos de Kelly (1990) e Demsetz, Saindeberg e Strahan, (1996). 

No segundo modelo e no terceiro, a grande contribuição da variável dependente defasada é a 

correção do teste de AR2, que agora é claramente rejeitado. 

Finalmente, o modelo correspondente à CLD mostra três diferenças em relação ao modelo sem 

a variável dependente desfasada: O IEL aparece, agora, positivamente associado com o CLD o 

que é consistente com o trabalho de Köhler (2012). Maior volume de empréstimos está 

associado a maiores riscos. O IPCA e a variável dummy “bancos maiores” não apresentam 

valores estatisticamente significativos. 
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Tabela 7: GMM dinâmico com modelos de risco (variável defasada) 

 (1) (2) (3) (4) 

 Z-SCORE(log) VROA(log) VROE(log) CLD(log) 

Var. Dependente (t−1) 0.343*** 0.352*** 0.356*** 0.0159 

 (8.58) (7.11) (5.00) (0.96) 

CAR(log) 0.643*** 0.239 0.991* 0.121* 

 (4.44) (1.15) (1.99) (1.96) 

RPC(log) -0.0637 0.0977 0.290* 0.938*** 

 (-1.58) (1.45) (2.34) (20.39) 

IEL(log) 0.0811 -0.196 -0.0861 0.793*** 

 (0.64) (-1.15) (-0.34) (6.83) 

IL(log) 0.103** -0.106* -0.107 0.0869** 

 (3.29) (-2.17) (-1.43) (2.58) 

HHI 7.959 -7.044 -20.79* 0.403 

 (1.04) (-1.13) (-2.30) (0.37) 

PIB -0.617 0.912 1.172 -0.211 

 (-1.00) (1.20) (0.90) (-1.08) 

IPCA 9.091 -8.687 -8.107 0.598 

 (1.88) (-1.77) (-1.39) (0.69) 

SELIC -0.0489* 0.0264 0.0362 0.00897 

 (-2.54) (1.29) (1.47) (1.74) 

Crise subprime -0.210* 0.0551 -0.152 0.0473 

 (-2.01) (0.49) (-1.04) (1.68) 

Banco maior 1.348 3.388 1.116 0.883 

 (0.52) (1.80) (1.13) (1.85) 

Constante 3.029 -5.334*** 0.448 -1.036 

 (1.67) (-3.74) (0.39) (-1.93) 

Observações 585 586 596 686 

Efeitos fixos por anos Não Não Não Não 

Efeitos fixos por banco Sim Sim Sim Sim 

Teste de AB para AR1(Prob > z) 0.00 0.00 0.00 0.03 

Teste de AB para AR2(Prob > z) 0.80 0.56 0.46 0.14 

Teste de Sargan (Prob > chi2) 0.04 0.00 0.04 0.00 

Nota: Estatística T entre parêntesis; sinais de significância: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Elaborado  

pelo autor utilizando o pacote xtabond2 de STATA. 



 

85 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os bancos desempenham importante papel na economia de qualquer país. Sua função básica no 

processo de intermediação financeira dá aos bancos a tarefa de fornecer a maior parte do 

dinheiro e do crédito à economia. A partir do momento em que eles são, em última instância, 

os grandes detentores do dinheiro em circulação, cabe aos órgãos reguladores manterem 

políticas para salvaguardar o sistema e garantir aos seus depositantes e investidores segurança 

e tranquilidade. 

As recentes inovações financeiras aliadas à entrada de novos entrantes no mercado, como os 

Shadow Banking, tornam o papel dos bancos centrais crucial no monitoramento e na adoção de 

políticas para manter o sistema estável. Damodaran (2009) relaciona o risco com inovação. Para 

ele, as inovações servem tanto para eliminar risco como para se expor a ele. As recentes 

inovações financeiras foram concebidas para auxiliar investidores e empresas a protegerem-se 

de risco, mas muitas vêm sendo apresentadas como meios para explorar riscos em busca de 

retornos mais atraentes (DAMODARAN, 2009). A recente crise do subprime mostrou ao 

mundo o quão devastador foram essas inovações e atuação desses agentes. 

Os formuladores de política passam então a buscar mecanismos que possam evitar a dissolução 

do sistema bancário considerando ser um setor vital para qualquer economia. Segundo Wolf 

(2015), o desafio dos formuladores de política é conter o pânico e a irresponsabilidade que o 

produz. Segundo o autor, o Estado torna os bancos mais seguros, enquanto os banqueiros os 

tornam mais arriscados. 

Um importante mecanismo adotado pelos bancos centrais foi o requisito mínimo de capital. Os 

bancos passam a manter uma parcela mínima de capital para fazer frente aos seus ativos de risco 

(empréstimos). O capital econômico, como medida de risco, estabelecia qual seria o capital 

necessário para cobertura de risco e foi aperfeiçoada com a criação do capital regulamentar pelo 

acordo de Basileia. 

Os acordos de Basileia foram mecanismos que permitiram então estabelecer critérios com 

relação ao montante de capital necessário e serviu como instrumento para o controle de risco. 

Assim foram criados mecanismos mais eficientes e transparentes para o mercado e para os 

órgãos reguladores. Os acordos serviram também para padronizar um conjunto de regras que 

tivessem alcance mundial. 

Com o estabelecimento do requerimento mínimo de capital dos bancos e do controle maior por 

parte dos bancos centrais na relação com seus ativos de maior risco, criou-se uma expectativa 

dos banqueiros com relação à rentabilidade dos bancos. A exigência do capital faria com que 

houvesse uma redução dos lucros em detrimento de maior solidez do sistema? 
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Estudos demonstraram que os bancos mais bem capitalizados são os que apresentam menores 

custos de financiamento e assim maior rentabilidade. O nível de capital é um importante 

sinalizador para o mercado da saúde financeira de um banco (BERGER, 1995). 

O objetivo desta pesquisa foi verificar o impacto do capital no risco e na rentabilidade dos 

bancos no sistema financeiro brasileiro. Além disso, pretendeu-se comparar alguns 

determinantes padrões de rentabilidade e risco, tendo em conta algumas variáveis especificas 

normalmente encontradas para explicar o desempenho e a propensão dos bancos em assumir 

risco. 

A população de interesse deste trabalho refere-se aos 50 maiores bancos brasileiros pelo critério 

de ativo em 31/12/2014 a partir do site do Bacen. A metodologia utilizada consistiu em realizar 

testes empíricos, adotando o modelo de métodos dos momentos generalizados ou Generalized 

Method of Moments (GMM) para dados em painel  desenvolvido por Arellano e Bond (1991). 

A partir dos resultados da análise de regressão, verificou-se que as hipóteses levantadas foram 

comprovadas, a julgar pela significância e a relação dos sinais com as variáveis independentes. 

A primeira hipótese que relaciona o capital com o risco mostrou-se possuir poder significativo 

com as variáveis independentes de risco. Os dados encontrados corroboram com a hipótese de 

que os bancos ajustam seu capital para um nível maior de risco. A pressão regulatória, os custos 

de falência e aversão ao risco são fatores que impactam na decisão dos gestores em elevar seu 

capital quando há um aumento do risco. 

A segunda hipótese que relaciona o capital com a rentabilidade também foi comprovada por 

meio da significância e conformidade com as variáveis de rentabilidade, retorno sobre o ativo 

(ROA) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). A relação positiva e estatisticamente 

significativa sugere que bancos mais bem capitalizados são os mais rentáveis por apresentarem 

menores custos de financiamento e baixo custo de falência. 

Com relação à variável que mede a margem líquida de juros (RBIMA) mostrou-se  ser 

significativa, porém com efeito contrário, ou seja, negativa. Nesse caso o efeito do aumento de 

capital nem sempre é visto como um bom sinalizador para o mercado. Alguns bancos que 

apresentam um nível de capital mais baixo frente aos seus ativos com maior risco, são 

visivelmente mais arriscados, tendo que levantar mais capital de forma explícita ou implícita. 
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O índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), que mede a concentração bancária, mostrou uma 

relação positiva com as variáveis de receita de juros (RIFA) e RBIMA. Esta relação sugere uma 

estrutura de poder no mercado brasileiro, baseada na hipótese estrutura- conduta-desempenho. 

Os resultados encontrados, com relação à variável perda de crédito (RPC), indicam que o efeito 

na rentabilidade se traduz na redução da lucratividade dos bancos, resultado coerente com os 

achados na literatura. Maior provisão para perda de crédito fará com que os bancos aumentem 

sua taxa de juros, o que demonstra a relação positiva com o RIFA. 

O efeito da liquidez na rentabilidade mostra uma relação positiva com o RIFA. Tal fato implica 

que, no momento em que os bancos optam pela liquidez, reduzem sua participação na carteira 

de crédito e com menor oferta acabam aumentando suas taxas de juros. 

Com relação às variáveis de risco, há uma relação negativa com as variações do ROA (VROA) 

e do ROE (VROE) e positiva com o Z-score, indicando que o aumento de capital se ajusta a 

uma maior exposição de risco. 

A relação da variável reserva para perda de crédito (RPC) mostrou-se positiva com o VROA e 

com o VROE. Tal resultados demostram que o aumento da variável RPC eleva o risco dos 

bancos. 

Já com a variável índice de liquidez (IL) a relação encontrada foi negativa com o VROE e 

VROA e positiva com a variável RPC. A primeira relação indica que o aumento dos bancos em 

ativos mais líquidos reduz o seu risco. Já na relação com a variável de perda de crédito, CLD, 

o resultado demostra que bancos aumentam seus ativos mais líquidos de acordo com a maior 

exposição a um risco de crédito. 

A taxa de empréstimos (IEL) mostrou uma relação negativa com o VROA. Esta relação, apesar 

de não corresponder à expectativa, sugere que com aumento do volume de empréstimos os 

bancos passam a adotar política de crédito mais prudente e cautelosa. 

Sobre as variáveis macroeconômicas, a SELIC impactou positivamente com a margem líquida 

de juros, sugerindo que os bancos conseguem aumentar suas taxas de juros acima do que 

remuneram seus depositantes. A inflação foi a única variável que mostrou significância com as 

variáveis de lucratividade e de risco. Com relação à lucratividade, ocorreu um efeito negativo 

na receita de juros (RIFA). Em períodos de maior instabilidade econômica, a inflação reduz a 

propensão dos indivíduos à tomada de crédito. Com a redução das operações de credito, a 

inflação tem uma relação negativa com a variável perda de crédito (CLD), reduzindo o risco 

dos bancos. 
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A crise do subprime produziu efeitos positivos na rentabilidade e negativo no risco dos bancos. 

O período foi marcado por um aumento nas operações de crédito, principalmente pelos bancos 

públicos. Assim, esse efeito refletiu na relação positiva com a margem líquida  de juros. Os 

resultados mostram que maior volume de crédito acabou compensado pelo aumento nas 

margens de juros e sugere redução nos riscos dos bancos. 

O resultado com a variável dependente defasada também comprova as hipóteses do estudo. As 

relações do capital com a lucratividade dos bancos demonstram uma relação positiva e 

significativa. Com relação aos demais resultados, o IL apresenta resultado significativo e 

inversa entre o RIMA e o RIFA. Enquanto que com o RIMA o Il apresentou uma relação 

negativa, com o RIFA ocorreu o inverso, ou seja, uma relação positiva. Esta relação comprova 

que os bancos ajustam suas taxas de juros com aumento da liquidez, porém sua margem líquida 

de juros reduz com um nível de liquidez maior. 

A SELIC apresentou novamente relação positiva com a rentabilidade mostrando o impacto 

positivo da taxa de juros na lucratividade dos bancos. 

Com relação às variáveis de risco, o resultado mostra também que o capital tem uma relação 

positiva e significativa. 

A SELIC e a variável dummy que mede o impacto da crise subprime no risco dos bancos, 

diferente do modelo sem variável defasada, apresentou uma relação negativa e significativa 

com o risco dos bancos. Aumento da taxa SELIC ocasiona problemas informacionais com a 

oferta de crédito, ou seja, a probabilidade de pagamento nas operações de crédito diminui à 

medida que a taxa de juros se eleva. A crise do subprime indicou um aumento no risco dos 

bancos nesse período. 

A variável que mede a concentração bancária, com a variável defasada, mostrou uma relação 

negativa e significativa com o risco. O resultado sugere que a concentração bancária no setor 

bancário produz efeito positivo no risco dos bancos. 

Por fim a variável CLD, mostra diferença em relação ao IEL. A relação agora é positiva 

mostrando que com um volume maior de empréstimos o risco dos bancos aumenta. 

Os resultados desse estudo fornecem um quadro da situação atual dos bancos no Brasil. O capital 

desempenha importante papel no risco e na lucratividade dos bancos. De um modo geral, os 

bancos mais bem capitalizados são os mais rentáveis. O capital dos bancos se ajustam quando 

há maior exposição de risco. Portanto, os resultados encontrados evidenciam que os bancos 

brasileiros, apesar de manterem um nível de capital acima do exigido, são lucrativos, além de 

mostrarem segurança e solidez a seus depositantes e investidores. 

Segundo Mesquita e Torós (2010) o sistema financeiro nacional superou a crise de  2008 em 

condições relativamente favorável. Taleb (2014) acredita que algumas coisas são beneficiadas 
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na ocorrência de impactos. O autor cunhou o termo antifrágil para explicar as coisas que 

prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, ao acaso. Neste sentido, cabe dizer que 

os bancos brasileiros são exemplos de negócios que estão sempre desafiando a ocorrência de 

eventos desfavoráveis, mostrando resistência a impactos e permanecendo imunes a eles graças à 

antifragilidade desenvolvida pelas políticas adotadas pelo Bacen ao longo dos anos, 

principalmente com a regulamentação das regras de Basileia no Brasil. 

À luz desse contexto, cabe propor algumas sugestões para futuras pesquisas 

nessa área: 

 Um modelo para identificar o impacto do capital nos diferentes tipos de bancos 

existentes no Brasil (comercial, de investimentos e/ou de desenvolvimento, de crédito 

imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento) bem como 

entre público e privado e controle nacional e estrangeiro. 

 A conduta e o desafio dos bancos para se ajustarem às regras de Basileia III. 

 

Por fim, pode-se dizer que o setor bancário vem ao longo dos anos se deparando com 

três tendências: desregulamentação, inovações financeiras e globalização, cada uma delas 

impondo aos bancos pressão sobre os seus lucros e potencializando seus riscos. Como resposta, 

os bancos vêm diversificando suas atividades, reduzindo seus custos operacionais e expandido 

sua atuação em outros países. 

Por esse motivo, o capital e suas regras prudenciais são processos contínuos de 

controle e aprimoramento para a preservação de um sistema bancário sólido e resiliente, que 

garanta a seus depositantes e investidores tranquilidade e segurança sem, contudo, deixarem de 

propiciar aos seus acionistas remuneração de seu capital empregado. 

.
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VI- Conclusão 

 
O objetivo inicial desse projeto era de estudar a estrutura de capital de empresas não listadas no 

país. O projeto foi ampliado com empresas financeiras e abrindo capital, de forma a poder 

estudar inclusive a influência das condições macroeconômicas nos agentes.  

Para isso foi estruturado um projeto que dividiu o tema em 5 capítulos bem diferentes. 

Capítulo I – Análise de determinantes de estrutura de capital de empresas não listadas. 

Capítulo II – Alavancagem Financeira e Confiança Empresarial 

Capítulo III – Condição macroeconômica e estrutura de capital no Brasil 

Capítulo IV – Comportamento de indicadores financeiros na alteração de estrutura de capital 

via abertura na Bolsa de Valores (IPO). 

Capítulo V – O Impacto do Capital dos Bancos na Rentabilidade e Risco no Sistema Financeiro 

Brasileiro.  

 

O primeiro capítulo demonstra uma relação entre endividamento total e rentabilidade e 

cobertura de juros. A amostra pequena (89 empresas) e o curto espaço de tempo (5 anos) são 

restrições de bases de dados, mas que não diminuem a importância da relação encontrada.   

O segundo capitulo destacou em sua análise técnica, dois momentos diferentes da economia 

brasileira, identificando primeiramente uma estabilização econômica (1994-2008) com redução 

de taxas de risco e aumento de confiança empresarial, elevando o nível de endividamento das 

empresas brasileiras de todos os setores e tamanhos, de forma consolidada.  No momento pós 

crise entretanto (2008-2013) há retração dos gestores em relação a novas dividas, com 

indicadores macroeconômicos crescentes (como inflação) e com queda de confiança 

empresarial.   

O terceiro capítulo buscou mensurar o efeito das variáveis macroeconômicas na decisão de 

alavancagem. Em momentos de baixo crescimento no PIB, ou em momentos em que há menor 

oferta de dinheiro, as empresas brasileiras se antecipam ao ciclo econômico, aumentando o seu 

endividamento, como forma de minimizar os efeitos da economia. De modo oposto os 

resultados apontaram que as empresas tendem a se endividar mais e com maior velocidade de 

ajustamento para um alvo na alavancagem, quando as taxas de juros Selic, o spread de juros, a 

inflação e o câmbio estão em baixa, proporcionando um momento favorável na economia. 

O quarto capítulo, de análise e comparação do desempenho de ações de empresas que abriram 

seu capital no período de 2006 a 2011 entre dois países com estruturas de mercado e estágios 

de desenvolvimento diferentes, como é o caso de Brasil e Estados Unidos.  Procurou-se verificar 

se os diferentes níveis de liquidez, maturidade e eficiência destes mercados afetam o 

desempenho das companhias que são objetos do estudo e se há geração ou destruição de valor. 

No que se refere ao ¨underpricing¨, os resultados encontrados em relação às duas amostras 

revelam excessos de ganhos no primeiro dia de negociação em ambos os países. Com relação 

ao desempenho de longo prazo, os resultados apontam para diferenças de médias significativas 

nos retornos anormais acumulados entre Brasil e EUA a partir de 90 dias das datas dos IPOs e 

este comportamento continua nos períodos subsequentes para os retornos acumulados de 1, 2 e 

3 anos. No Brasil, os IPOs revelam que houve destruição de valor se comparados a seu 

¨benchmark¨, o índice Ibovespa. As teorias que relacionam este desempenho a uma maior 

assimetria de informações e a maiores custos de agência em mercado imaturos e menos fluidos, 

como é o caso do Brasil.  Por outro lado, nos Estados Unidos, os IPOs da amostra analisada 

apresentaram desempenho superior ao índice S&P 500. Um outro achado deste estudo é o 

desempenho positivo das empresas brasileiras que fizeram IPOs a partir de 2009, portanto, no 

pós-crise. As médias dos retornos anormais no Brasil ficaram positivas em 32,5% (Ano 1), 

49,9% (Ano 2) e 75,6% (Ano 3), superando os retornos da amostra americana que foram 
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positivas em, respectivamente, 12,9%, 13,4% e 7,3%. Estas diferenças de médias também são 

significantes do ponto de vista estatístico.  Esta diferença comportamental nos IPOs ocorridos 

no Brasil após a crise de 2008 podem ser explicadas pelo ambiente macroeconômico favorável 

pelo qual passava o país, que foi um dos primeiros países a sair da recessão mediante a aplicação 

de políticas de expansão dos gastos públicos, desonerações fiscais e estímulo ao crédito e ao 

consumo. Num cenário de expansão de liquidez internacional por conta de políticas monetárias 

expansionistas criadas para tirar o os EUA da crise, os investidores identificaram o Brasil como 

uma ¨janela de oportunidade¨ para investimentos naquele período o que acabou gerando uma 

sobrevalorização nos papéis. Importante ressaltar que a evidência de ¨underperformance¨ no 

Brasil e em países emergentes deve ser tratada com cautela em função da amostra e das séries 

temporais que ainda são pequenas. 

O quinto capítulo tratou da alavancagem de bancos, assunto muito pouco explorado dessa forma 

principalmente no Brasil. Foram estudados os 50 maiores bancos brasileiros pelo critério de 

ativo em 31/12/2014 a partir do site do Bacen. A metodologia utilizada consistiu em realizar 

testes empíricos, adotando o modelo de métodos dos momentos generalizados ou Generalized 

Method of Moments (GMM) para dados em painel desenvolvido por Arellano e Bond (1991). 

A primeira hipótese que relaciona o capital com o risco mostrou-se significativa com as 

variáveis independentes de risco. Os dados encontrados corroboram com a hipótese de que os 

bancos ajustam seu capital para um nível maior de risco. A pressão regulatória, os custos de 

falência e aversão ao risco são fatores que impactam na decisão dos gestores em elevar seu 

capital quando há um aumento do risco. A segunda hipótese que relaciona o capital com a 

rentabilidade também foi comprovada por meio da significância e conformidade com as 

variáveis de rentabilidade, retorno sobre o ativo (ROA) e retorno sobre o patrimônio líquido 

(ROE). A relação positiva e estatisticamente significativa sugere que bancos mais bem 

capitalizados são os mais rentáveis por apresentarem menores custos de financiamento e baixo 

custo de falência. Com relação à variável que mede a margem líquida de juros (RBIMA) 

mostrou-se ser significativa, porém com efeito contrário, ou seja, negativa. Nesse caso o efeito 

do aumento de capital nem sempre é visto como um bom sinalizador para o mercado. Alguns 

bancos que apresentam um nível de capital mais baixo frente aos seus ativos com maior risco, 

são visivelmente mais arriscados, tendo que levantar mais capital de forma explícita ou 

implícita.O índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), que mede a concentração bancária, mostrou 

uma relação positiva com as variáveis de receita de juros (RIFA) e RBIMA. Esta relação sugere 

uma estrutura de poder no mercado brasileiro, baseada na hipótese estrutura- conduta-

desempenho.Os resultados encontrados, com relação à variável perda de crédito (RPC), 

indicam que o efeito na rentabilidade se traduz na redução da lucratividade dos bancos, 

resultado coerente com os achados na literatura. Maior provisão para perda de crédito fará com 

que os bancos aumentem sua taxa de juros, o que demonstra a relação positiva com o RIFA. O 

efeito da liquidez na rentabilidade mostra uma relação positiva com o RIFA. Tal fato implica 

que, no momento em que os bancos optam pela liquidez, reduzem sua participação na carteira 

de crédito e com menor oferta acabam aumentando suas taxas de juros. Com relação às variáveis 

de risco, há uma relação negativa com as variações do ROA (VROA) e do ROE (VROE) e 

positiva com o Z-score, indicando que o aumento de capital se ajusta a uma maior exposição 

de risco. A relação da variável reserva para perda de crédito (RPC) mostrou-se positiva com o 

VROA e com o VROE. Tal resultados demostram que o aumento da variável RPC eleva o risco 

dos bancos. Já com a variável índice de liquidez (IL) a relação encontrada foi negativa com o 

VROE e VROA e positiva com a variável RPC. A primeira relação indica que o aumento dos 

bancos em ativos mais líquidos reduz o seu risco. Já na relação com a variável de perda de 

crédito, CLD, o resultado demostra que bancos aumentam seus ativos mais líquidos de acordo 

com a maior exposição a um risco de crédito. A taxa de empréstimos (IEL) mostrou uma relação 

negativa com o VROA. Esta relação, apesar de não corresponder à expectativa, sugere que com 
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aumento do volume de empréstimos os bancos passam a adotar política de crédito mais prudente 

e cautelosa. Sobre as variáveis macroeconômicas, a SELIC impactou positivamente com a 

margem líquida de juros, sugerindo que os bancos conseguem aumentar suas taxas de juros 

acima do que remuneram seus depositantes. A inflação foi a única variável que mostrou 

significância com as variáveis de lucratividade e de risco. Com relação à lucratividade, ocorreu 

um efeito negativo na receita de juros (RIFA). Em períodos de maior instabilidade econômica, 

a inflação reduz a propensão dos indivíduos à tomada de crédito. Com a redução das operações 

de credito, a inflação tem uma relação negativa com a variável perda de crédito (CLD), 

reduzindo o risco dos bancos. Os resultados desse estudo fornecem um quadro da situação atual 

dos bancos no Brasil. O capital desempenha importante papel no risco e na lucratividade dos 

bancos. De um modo geral, os bancos mais bem capitalizados são os mais rentáveis. O capital 

dos bancos se ajustam quando há maior exposição de risco. Portanto, os resultados encontrados 

evidenciam que os bancos brasileiros, apesar de manterem um nível de capital acima do exigido, 

são lucrativos, além de mostrarem segurança e solidez a seus depositantes e investidores. 

 

 

De forma resumida, esse projeto procurou primairamente explorar o problema de decisão de 

estrutura de capital de empresas não listadas em bolsa. A conclusão geral é que, no Brasil, 

empresas desse perfil têm menos oportunidades de crédito e são muito sensíveis ao ambiente 

econômico instável. Quando houve perspectivas empresariais positivas, houve reação dos 

agentes. A inversão de tendência foi amplificada na reação dos gestores brasileiros, Percepção 

essa verificada inclusive no lançamento de novas aberturas de capital. Também os bancos se 

ajustam rapidamente em seu processo de alavancagem. Visivelmente as variáveis 

macroeconômicas êm grande influência no processo de decisão, muitas vezes passando de 

variáveis de controle para variáveis de indução de ações, por alteração de expectativas e por 

adequação aos novos cenários.  

Mais estudos devem vir nessa direção para compor a teoria de estrutura de capital dos agentes, 

ainda muito presa aos conceitos dos anos 1950.  


