
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARBONARI FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPACTO DO CAPITAL DOS BANCOS NA RENTABILIDADE E 

RISCO NO SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2015 



 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARBONARI FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPACTO DO CAPITAL DOS BANCOS NA RENTABILIDADE E 

RISCO NO SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO 

 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para a 

obtenção do título de Mestre em Administração de 

Empresas 

 

Orientador: Professor Dr. Denis Forte 

 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C264i  Carbonari Filho, Antonio 

                 O impacto da capital dos bancos da rentabilidade e risco no 

sistema financeiro brasileiro / Antonio Carbonari Filho - 2015. 

                   100 f. ; 30 cm  

 

                 Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) –  

                           Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.     

                 Orientação: Prof. Dr. Denis Forte 

                    Bibliografia: f. 90-100 

              

1. Capital. 2. Rentabilidade. 3. Risco. 4. GMM. 5. Bancos 

brasileiros. I. Título. 

                                                                                              CDD 332.10981 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Professor Dr. Ing. Benedito Guimarães Aguiar Neto 

 

 

 
Decano de Pesquisa e Pós-graduação Professora 

Dra. Helena Bonito Couto Pereira 
 

 

 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

Professor Dr. Walter Bataglia 



 

 

 

 

5 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela conquista. 

Agradeço a minha mãe, Leonor, pela dedicação e carinho ao longo de toda a minha 

vida e incentivo com relação aos estudos. 

Agradeço ao Professor e orientador, Dr. Denis Forte, pelos ensinamentos e apoio ao 

longo desse trabalho. 

Agradeço aos Professores da banca de qualificação, Dr. Luiz Carlos Jacob Perera e 

Dr. Lucas Ayres Barreira de Campos Barros pelas importantes contribuições no 

desenvolvimento deste estudo. 

Agradeço aos Professores do Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em especial aos Professores, Dr. Wilson Nakamura e 

Dra. Michele Jucá pelos sábios ensinamentos durante o período em sala de aula. 

Ao Professor Dr. Eli Hadad Junior e o pesquisador Francisco Urdinez do Centro de 

Estudos das Negociações Internacionais (CAENI/USP) pelo apoio e orientação na elaboração 

dos modelos econométricos e a Professora Carmem Pizzo Baccarin pela colaboração na 

correção ortográfica desse trabalho.  

Á Cristiane e Gabriel Delvecchi, pessoas que sempre fizeram a diferença em minha 

vida, pela paciência e convivência durante este período. 

À Simone Cantalejo, grande amiga que sempre me apoiou desde o inicio do curso 

além de sua valiosa ajuda durante o tempo em que eu permaneci em sala de aula. 

Por fim, a todos os amigos do Mackenzie pelos momentos vividos que foram sempre 

muito gratificantes pelos ensinamentos e aprendizagens mútuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banking is very good business if you don't do 

anything dumb. 
 
Warren Buffett, chairman e CEO da Berkshire 

Hathaway 
 

 

 



 

 

 

 

7 
 

 

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.  
 

 

Palavras-chave: Capital, Rentabilidade, Risco, GMM, Bancos Brasileiros 
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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 
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maior transparência das instituições financeiras. 

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.  
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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.  

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. 
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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 continuar operando durante períodos de crise econômica ou qualquer outra 

correção de mercado. 
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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. 

• Pelo requerimento mínimo de capital, que exige um nível mínimo de capital 
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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 
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controle: 

 

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: 

 

������� (	í��� 1 + 	í��� 2)  ≥ 0,08 �∑ �� ������ ��������� ���� �������   �    (1)       

 

Onde i representa a natureza do empréstimo. Os ativos foram divididos em diferentes 

graus de risco: 

 

• α1 = 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. 

• α2 = 10% Títulos governamentais de prazos inferiores a 1 ano. 

• α3 = 20% Empréstimos ou títulos garantidos por empréstimos a organizações 

internacionais, regiões e municípios de países pertencentes à OCDE. 

• α4 = 50% Empréstimos hipotecários. 

• α5 = 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: 

 

 !" ∗  100
 !$

∗  %���� % 

 

(2) 

 

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 
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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, 
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Basileia II introduziu dois novos pilares: processo de revisão de supervisão e disciplina de 

mercado. 

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: 

 

 

!�& =  
$���()� �� ������ �� ���� ��()���*

+�í�� �í()��� ,� ���*� �� ��é 30 ����
 

 

(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:  

 

	+%& =  
/���� �� �����çõ�� ���á���� �����,í����
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(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).  

                                                                                                                                                                                      

dominó.  
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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 
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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, 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 

                                                           
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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faliu em 1995 devido às oscilações desfavoráveis nos preços de negociação de seus títulos. 

 

 

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 

                                                                                                                                                                                      

o que resultou em uma perda de 927 milhões de libras, levando o banco a falência no ano de 1995.  
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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) 

 

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, 

                                                                                                                                                                                      

gerencial, resultado, liquidez (capital, assets, management, earnings, liquidity).   
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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 

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 



 

 

 

 

47 
 

 

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.  

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 



 

 

 

 

48 
 

 

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, 
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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, 

                                                           
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).   
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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.  

 

 

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 
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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 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 
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outros bancos, dependendo da variação de taxa de juros. 

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. 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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, 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 
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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   

 

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). 
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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 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:  
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3 − ����� =
&�" + �"&

 σ(RoA)
 

(8) 

 

Onde o RoA é o retorno sobre o ativos, CAR é a razão do capital sobre ativo e 

o 9(&�") 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 3 − ����� = :;<=><:

 ?(@AB)
 é o inverso da probabilidade de ocorrer insolvência. Um número 

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 
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da ROA (2013) do RoA em média a cada três anos.  
VRoE – Volatilidade 
da ROE 

Lepetit et al. (2008); Lee e Hsieh 
(2013) 

É calculado pelo desvio padrão dos 
do ROE em média a cada três anos. 

CLD – Perda de 
Crédito 

Jiménes, Lopes e Saurina, 
(2007), Martines-Miera, Repullo 
(2007) 

CLD= CL/ AT  
CL = Provisão para perda de 
crédito. 
AT =  Total do ativo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

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,  

 

 

 (9) 

 

 

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 

HHI = s
i

2

i=1
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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 VROA VROE CLD 

ABC-BRASIL 0.071 0.010 197111.900 0.050 133.865 0.005 0.030 0.021 

ALFA 0.052 0.007 615484.700 0.050 171.224 0.001 0.013 0.024 

BANCOOB 0.049 0.001 197884.600 0.013 103.413 0.001 0.030 0.005 

BANESTES 0.105 0.007 320547.700 0.033 80.872 0.002 0.024 0.023 

BANIF 
-

0.083 -0.014 90593.920 0.041 19.760 0.026 0.158 0.063 

BANRISUL 0.109 0.012 885361.200 0.051 65.623 0.005 0.042 0.045 

BB 0.122 0.008 16900000.000 0.035 88.403 0.002 0.026 0.028 

BCO DA AMAZONIA 0.049 0.008 489839.300 0.020 47.784 0.005 0.028 0.021 
BCO DAYCOVAL S.A 0.072 0.014 205495.000 0.061 87.712 0.003 0.022 0.035 

BCO DO EST. DE S 0.154 0.011 81341.960 0.052 59.236 0.004 0.050 0.014 

BCO DO NORDESTE 0.087 0.009 700288.000 0.031 29.987 0.006 0.072 0.024 

BCO FORD S.A. 0.082 0.020 55956.980 0.068 40.921 0.008 0.022 0.013 

BCO GMAC S.A. 0.064 0.010 225534.300 0.094 63.055 0.004 0.019 0.012 

BCO LA NACION AR 
-

0.002 -0.004 4391.274 0.007 58.280 0.012 0.044 0.002 
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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 
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 
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Sumitomo foram também os que tiveram os valores mais altos correspondentes às demais 

variáveis de risco.  

 

 

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 individuo 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 

 

 

 

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 

0.177 
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diminui 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 
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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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

79 
 

 

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 
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de falência e a aversão ao risco são fatores que impactam na decisão dos gestores em elevar 

seu capital quando 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 politica 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 



 

 

 

 

81 
 

 

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 

 

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 



 

 

 

 

83 
 

 

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. 
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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 
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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? 

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 a 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 
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2008 em condições relativamente favorável. Taleb (2014) acredita que algumas coisas são 

beneficiadas 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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