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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi analisar se os principais indicadores contábeis, métricas de valor e 
fatores econômicos são relevantes para a explicação do desempenho do retorno das ações 
ordinárias dos três maiores bancos brasileiros, Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco, 
no período entre 2001 e 2010. Tal objetivo parte do pressuposto, fundamentado na teoria 
moderna de finanças, de que certos fatores podem contribuir para a explicação do 
comportamento do retorno das ações. Nesse sentido, foram selecionados os principais 
indicadores contábeis e métricas de valor expostos nos estudos e na literatura de finanças e, 
além destes, os principais fatores econômicos que podem ter relação com o retorno das ações. 
Tendo em vista a crescente relevância do setor bancário brasileiro e a escassez de estudos 
voltados para empresas desse setor, optou-se por aplicar os indicadores e métricas 
selecionados, aos principais bancos brasileiros, os quais responderam em conjunto, no final de 
2010, por cerca de metade do desempenho do setor bancário no país. Por meio de um estudo 
empírico-descritivo, baseado em pesquisa documental, sendo as principais fontes de dados as 
demonstrações contábeis e o desempenho bursátil dos três bancos selecionados, verificou-se 
quais variáveis independentes apresentaram correlação positiva e poder explicativo sobre o 
retorno das ações ordinárias do período seguinte, desses bancos. Os resultados obtidos pelas 
análises de correlação e regressão múltiplas, aplicadas sobre a variação acumulada do retorno 
das ações ordinárias e das 26 (vinte e seis) variáveis independentes pesquisadas, indicaram o 
índice preço/lucro (P/L) como principal variável explicativa estatisticamente significante do 
retorno das ações ordinárias, com r2 de 77,7% (Banco do Brasil), 69,8% (Banco Itaú) e 64,3% 
(Banco Bradesco). Outras variáveis que apresentaram relevante poder explicativo, embora 
menor, foram o índice de eficiência operacional (16,5%) para o Banco Itaú e o índice 
empréstimos/depósitos (7,6%) e inflação (6,7%) para o Banco Bradesco. Tais resultados 
demonstram a importância do índice P/L, o qual evidencia a expectativa dos investidores 
quanto à geração de fluxos de caixa futuros pelas empresas e, portanto, espera-se que esteja 
associado ao retorno das ações. Algumas limitações deste estudo, entretanto, devem ser 
consideradas, principalmente em relação ao uso dos dados contábeis, aos eventos ocorridos no 
período da análise (mudanças contábeis, fusões e aquisições, crise do subprime, etc.) e aos 
cálculos e resultados das métricas de valor, já que diversos estudos indicam as métricas de 
valor, mais especificamente o EVA®, como mais fortemente relacionadas ao retorno ou ao 
preço de mercado das ações.  
 
Palavras-chave: Retorno das ações. Instituições Financeiras. Indicadores contábeis. Métricas 
de valor. Fatores econômicos. 
 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study was to analyze if the main financial indicators, value metrics and 
economic factors are relevant to explaining the performance of common shares return of the 
three largest Brazilian banks, Banco do Brasil, Banco Itau and Banco Bradesco, during the 
period between 2001 and 2010. Such rationale begins with the assumption, based on the 
modern theory of finance, that certain factors may contribute to the explanation of stock 
return behavior. Accordingly, were selected the top accounting indicators and value metrics 
exposed in the studies and in finance literature and, additionally, the top economic factors that 
could be related to stock return. Considering the growing importance of the Brazilian banking 
sector and the lack of studies focused on companies in this sector, it was decided to apply the 
selected indicators and metrics to these key Brazilian banks, which together accounted, at the 
end of 2010, for about half of the performance of the banking sector in the country. Through 
an empirical-descriptive study, based on documentary research, having the financial 
statements and the stock market performance of the three selected banks as the main sources 
of data, it was verified which independent variables showed positive correlation and 
explanatory power on the stock return of the following period of these banks. The results 
obtained by correlation analysis and multiple regressions, applied to the accumulated 
variation of common shares return and the 26 (twenty six) independent variables studied, 
showed the price-to-earnings ratio (P/E) as the main explanatory variable statistically 
significant to common shares return, with r2 of 77.7% (Banco do Brasil), 69.8% (Banco Itaú) 
and 64.3% (Banco Bradesco). Other variables with significant explanatory power, although 
smaller, were the index of operational efficiency (16.5%) for Banco Itau and the ratio 
loans/deposits (7.6%) and inflation (6.7%) for Banco Bradesco. These results demonstrate the 
importance of the P/E ratio, which shows the investors expectation about the generation of 
future cash flows by companies and, therefore, it is expected to be associated with stock 
returns. Some limitations of this study, however, should be taken into consideration, 
especially regarding the use of accounting data, the events occurred during the period of 
analysis (accounting changes, mergers and acquisitions, subprime crisis, etc..), and the 
calculations and results of value metrics, since several studies indicate value metrics, 
specifically the EVA®, as more closely related to the return or the market price of the shares. 
 
Keywords: Stock returns. Financial Institutions. Accounting indicators. Value metrics. 
Economic factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 As finanças corporativas podem ser consideradas, de modo geral, o cerne da gestão 

empresarial e aspecto essencial para o bom desempenho organizacional. Tal relevância pode 

ser entendida pela necessidade de alocar adequadamente os recursos financeiros, de forma a 

proporcionar o retorno desejado sobre os investimentos e, além disso, possibilitar a geração de 

fluxos de caixa presentes e futuros, maximizando o valor do empreendimento, quer seja uma 

empresa ou um projeto, e consequentemente, agregando riqueza ao investidor ou acionista. 

 A importância das finanças corporativas se torna ainda mais evidente em épocas de 

crises econômicas globais, como a crise do subprime1, enfrentada recentemente, em que 

decisões financeiras tomadas por empresas específicas, como bancos e outras instituições 

financeiras nesse caso em particular, acabam afetando todo o sistema, incluindo as empresas e 

os mercados regionais e globais. 

 As decisões ligadas às finanças corporativas são, portanto, essenciais para a 

estabilidade das empresas e dos mercados. Entre essas decisões, amplamente expostas na 

literatura especializada, estão: as decisões relativas aos investimentos, as decisões 

relacionadas aos financiamentos, as decisões ligadas ao planejamento e controle financeiro, as 

decisões sobre o capital de giro e as decisões referentes aos dividendos. É fato que outras 

decisões relevantes são apresentadas, porém, essas são as mais comumente encontradas. 

O grau de importância de cada uma dessas decisões varia de acordo com o negócio ou 

empreendimento, tendo em vista aspectos como: tipo de atividade, maturidade do negócio, 

características do mercado, sazonalidades, entre muitos outros. Entretanto, pode-se perceber 

que as decisões relativas aos investimentos e financiamentos recebem, geralmente, atenção 

especial, uma vez que podem incorporar riscos adicionais ao empreendimento. 

Nesse sentido, o mercado de capitais apresenta-se como importante alternativa às 

decisões de investimento e de financiamento das empresas. Primeiramente, como fonte de 

financiamento, as empresas podem obter recursos adicionais através da emissão de títulos e 

assim financiar sua expansão e crescimento. Por outro lado, o mercado de capitais 

proporciona uma ampla gama de oportunidades de investimento, uma vez que as empresas 

                                                           
1 De acordo com Assaf Neto (2011, p. 35), “subprime é um crédito imobiliário de alto risco, concedido a pessoa 
com baixo rendimento e uma situação econômica menos estável. É uma operação típica do mercado dos EUA. A 
garantia dessa operação é o próprio bem (imóvel), objeto do financiamento”. 
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podem adquirir e negociar títulos próprios, de outras empresas, formar carteiras diversificadas 

e, até mesmo, obter participação ou controle acionário de outras companhias. 

Diante disso, a teoria moderna de finanças vem, nas últimas décadas, buscando 

compreender o comportamento dos títulos, dos investidores e dos mercados, de modo a 

desenvolver meios que possibilitem a maximização do valor de mercado das empresas e, 

consequentemente do retorno dos investidores, ao mesmo tempo em que procura minimizar os 

riscos relativos a tais investimentos. 

Com base na teoria moderna de finanças, os agentes e os mercados decidem e agem 

racionalmente e utilizam-se das informações disponíveis para avaliar os ativos e as empresas, 

determinando, assim, seu valor de mercado. A variação do valor de mercado de um título ou 

de uma empresa determinará, portanto, o retorno sobre o investimento. Dessa forma, pode-se 

entender que as informações relevantes disponíveis afetam tanto o valor dos ativos, ou 

empresas, quanto o retorno dos investimentos realizados nesses ativos. 

Tendo em vista tal conceito, diversos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo 

de identificar a relevância das informações disponíveis para o comportamento do retorno das 

ações. Entre as informações comumente analisadas estão: os indicadores contábeis (Receita, 

lucro líquido, retorno sobre o investimento, preço/lucro, entre outros), as métricas de valor 

(EVA®, MVA®2, etc.), além de fatores econômicos, como PIB, inflação, câmbio, rendimento 

da poupança e outros. 

Em se tratando do mercado de capitais brasileiro, os bancos têm apresentado 

relevantes indicadores de desempenho financeiro, com divulgação de lucros recordes e 

grandes processos de fusões e aquisições, fortalecendo tanto as instituições quanto suas 

marcas. Nesse cenário, o Banco do Brasil S.A., o Itaú Unibanco Holding S.A. e o Banco 

Bradesco S.A. merecem destaque, como os principais bancos brasileiros, responsáveis por 

cerca de 50% dos ativos totais e das operações de crédito, e por quase 55% do total de 

depósitos e do lucro líquido total do setor bancário brasileiro (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2011)3. 

Diante desse contexto, o presente estudo busca, com base na teoria moderna de 

finanças, verificar se os principais indicadores de desempenho e os principais fatores 

econômicos contribuem para a explicação do comportamento do retorno das ações ordinárias 

dos três principais bancos brasileiros, no período entre 2001 e 2010. Para isso, são utilizados 

dados e informações públicas dos bancos, sendo os mesmos companhias de capital aberto, 

                                                           
2 EVA® e MVA® são marcas registradas da Stern Stewart & Co.  
3 Dados referentes a dezembro de 2010. 
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caracterizados como sociedade de economia mista (Banco do Brasil) e bancos comerciais de 

direito privado (Banco Itaú e Banco Bradesco). 

Apresenta-se, assim, o problema de pesquisa, a ser resolvido neste estudo: Qual a 

contribuição dos principais indicadores de desempenho e dos principais fatores econômicos 

para a explicação do comportamento do retorno das ações ordinárias dos três principais 

bancos brasileiros, no período entre 2001 e 2010? 

Cabe, entretanto, esclarecer que não faz parte do escopo deste estudo analisar todas as 

variáveis que podem influenciar o comportamento do retorno das ações ordinárias desses 

bancos, já que vários fatores, incluindo alguns dificilmente mensuráveis, podem ter influência 

sobre tal comportamento. Este estudo visa verificar apenas se, e quanto, as variáveis dispostas 

no Quadro 1, selecionadas com base nos estudos e na literatura sobre o assunto, contribuem 

para explicar o comportamento das referidas ações, no período analisado. 

 

Indicadores Contábeis 
Métricas de Valor e 

Outras 
Indicadores 
Econômicos 

Liquidez Imediata ROA Fluxo de Caixa Livre Câmbio 
Empréstimos/Depósitos Margem Líquida Coeficiente Beta CDI 

Participação dos Empréstimos Preço/Lucro CAPM Inflação (IGP-M) 
Independência Financeira Eficiência Operacional EVA PIB 

Leverage Índice de Basiléia MVA Poupança 
Capital/Depositantes EBITDA  Risco Brasil 

ROE Lucro Líquido  Selic 
 Quadro 1: Variáveis selecionadas para a pesquisa.  
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

A partir da situação problema, determinou-se o objetivo geral a ser alcançado neste 

estudo: 

� Analisar a contribuição dos principais indicadores contábeis, métricas de valor e 

fatores econômicos para a explicação do desempenho do retorno das ações 

ordinárias dos três principais bancos brasileiros, ou seja, Banco do Brasil, Banco 

Itaú e Banco Bradesco, no período entre 2001 e 2010.  
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

A partir do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

� Verificar a evolução dos principais indicadores de desempenho financeiro do 

Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco, e dos indicadores econômicos 

mais relevantes, no período entre 2001 e 2010. 

� Analisar a contribuição dos indicadores contábeis, das métricas de valor e dos 

fatores econômicos (no período t), para o retorno das ações ordinárias dos três 

principais bancos brasileiros (no período t+1), tendo em vista a defasagem no 

tempo da divulgação dos resultados financeiros. 

� Sugerir um modelo econométrico visando explicar o comportamento do retorno 

das ações ordinárias dos bancos analisados, no período entre 2001 e 2010. 

 

 

1.2 Metodologia do Estudo 

 

 

Com base no problema de pesquisa e nos objetivos expostos, foram determinados os 

procedimentos e técnicas adotados para o presente estudo. Segundo Severino (2007), os 

procedimentos e técnicas devem estar fundamentados em paradigmas e métodos, os quais 

justificam as práticas científicas adotadas.  

Nesse sentido, o presente estudo fundamenta-se no paradigma funcionalista, conforme 

classificação exposta por Burrel e Morgan (1979), o qual, de acordo com Iquiapaza, Amaral e 

Bressan (2009), Ardalan (2004), entre outros, foi predominantemente adotado pela Moderna 

Teoria de Finanças. 

O paradigma funcionalista pressupõe as finanças como realidade concreta, com uma 

ordem determinada, o que implica na independência entre o sujeito e o objeto. Dessa forma, o 

sujeito assume comportamento passivo ante o objeto, sendo seu comportamento regido pelo 

ambiente econômico. Além disso, o paradigma funcionalista baseia-se na simplificação e 

matematização dos fenômenos, adotando o empirismo como forma de descobrir a ordem que 

prevalece dentro de determinado fenômeno (MOREIRA e PACHECO, 2011), (IQUIAPAZA, 

AMARAL e BRESSAN, 2009) e (BURREL e MORGAN, 1979).  
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Com relação ao método da pesquisa, entende-se o método hipotético-dedutivo como 

mais adequado para este estudo. Tal método, segundo Marconi e Lakatos (2010), parte de um 

problema, para o qual são propostas soluções (hipóteses) que, com base no conhecimento 

existente, são testadas empiricamente, buscando verificar sua refutabilidade. A partir daí, 

verificam-se novos problemas, que podem ser testados em estudos posteriores. 

Nesse contexto, com base no paradigma e método apresentados, e tendo em vista o 

objetivo primário desse estudo, o mesmo caracteriza-se, quanto aos procedimentos e técnicas 

adotados, como empírico-descritivo. A pesquisa empírica pressupõe a obtenção do 

conhecimento por meio da prática, ou seja, por meio da coleta e análise de dados. A forma 

como os dados são coletados e analisados distingue a abordagem da pesquisa. 

Para Gil (2010) quando os dados são coletados e analisados com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre as variáveis, o estudo classifica-se como descritivo. Nesse 

tipo de estudo, os dados são coletados, analisados e interpretados sem que haja a interferência 

do pesquisador sobre o contexto em que esses dados ocorrem. Dessa forma, o estudo 

descritivo distingue-se do explicativo, já que neste último utiliza-se predominantemente o 

método experimental na coleta e análise dos dados, ou seja, os fenômenos são manipulados de 

modo a alterar a ocorrência dos dados. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Dentre as principais razões que evidenciam a relevância desta pesquisa, cabe 

primeiramente destacar a importância do estudo da contribuição de indicadores de 

desempenho financeiro e de fatores econômicos para a explicação do comportamento do 

retorno das ações. Segundo Brigham e Ehrhardt (2011), o mercado avalia as ações de acordo 

com as informações disponibilizadas pelas empresas, determinando assim o valor de mercado 

destas e, consequentemente, o retorno sobre o investimento.  

Dessa forma, conhecendo-se a contribuição das principais métricas e indicadores para 

a explicação do retorno das ações, os usuários internos das organizações podem utilizar tais 

fatores como parâmetros para a tomada de decisões e ações no sentido de elevar o retorno das 

ações, e ao mesmo tempo, o valor de mercado das empresas. Por outro lado, os usuários 

externos podem utilizar tal conhecimento como base para as decisões de investimento. 



 

 

Outro aspecto que evidencia a relevância desta pesquisa é a análise das 

empresas do setor bancário brasileiro, o qual t

contexto nacional quanto internacional. 

O crescimento desse setor deve

instabilidade econômica, aos investimentos em tecnologia, 

Central e às oportunidades ocasionadas pela economia brasileira, principalmente em relação 

ao crédito. Tais fatores, dentre outros

de expressivos resultados financeiros

cada vez mais sólido. Nem mesmo a recente crise econômica mundial, que levou vários 

bancos internacionais à falência, teve impacto 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS, 2009).

O Gráfico 1 apresenta a 

nos últimos anos, com destaque para o forte crescimento do lucro líquido 

expansão do crédito (407,13%)

 

             Gráfico 1: Evolução do setor bancário brasileiro (2001 
             Fonte: Banco Central do Brasil (

 

Diante da relevância 

para o presente estudo, as três principais 

Banco Itaú e o Banco Bradesco. Tais instituições, apesar de representarem apenas 1,9% do 

total de bancos múltiplos, bancos comerciais e caixas econô

conforme mencionado na página 1

por quase 55% do total de depósitos 

                                                          
4 Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (2011a) e (2011b), os bancos múltiplos, bancos comerciais e caixas 
econômicas, totalizavam em dezembro de 2010, 157 instituições.
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Outro aspecto que evidencia a relevância desta pesquisa é a análise das 

mpresas do setor bancário brasileiro, o qual tem apresentado crescente importânci

contexto nacional quanto internacional.  

O crescimento desse setor deve-se, especialmente, à eficiência alcançada nos anos de 

os investimentos em tecnologia, à forte regulamentação do Banco 

s oportunidades ocasionadas pela economia brasileira, principalmente em relação 

. Tais fatores, dentre outros, possibilitaram ao setor bancário brasileiro a obtenção 

pressivos resultados financeiros nos últimos anos, sendo reconhecido como um setor 

cada vez mais sólido. Nem mesmo a recente crise econômica mundial, que levou vários 

à falência, teve impacto significativo sobre os bancos brasileiros 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS, 2009). 

1 apresenta a evolução de alguns indicadores do setor bancário brasileiro 

, com destaque para o forte crescimento do lucro líquido 

(407,13%). 

Evolução do setor bancário brasileiro (2001 - 2010). 
Banco Central do Brasil (2011) e Federação Brasileira dos Bancos (2011a) e (2011b)

relevância atual do setor bancário brasileiro, selecionou

para o presente estudo, as três principais empresas desse setor, ou seja, o Banco do Brasil, o 

Banco Itaú e o Banco Bradesco. Tais instituições, apesar de representarem apenas 1,9% do 

bancos múltiplos, bancos comerciais e caixas econômicas

na página 17, por cerca de 50% do total de ativos

depósitos e do lucro líquido total do setor bancário brasileiro.

                   
Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (2011a) e (2011b), os bancos múltiplos, bancos comerciais e caixas 

econômicas, totalizavam em dezembro de 2010, 157 instituições. 
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Outro aspecto que evidencia a relevância desta pesquisa é a análise das principais 

crescente importância, tanto no 

eficiência alcançada nos anos de 

forte regulamentação do Banco 

s oportunidades ocasionadas pela economia brasileira, principalmente em relação 

ao setor bancário brasileiro a obtenção 

reconhecido como um setor 

cada vez mais sólido. Nem mesmo a recente crise econômica mundial, que levou vários 

sobre os bancos brasileiros 

indicadores do setor bancário brasileiro 

, com destaque para o forte crescimento do lucro líquido (969,77%) e para a 

 

deração Brasileira dos Bancos (2011a) e (2011b). 

selecionou-se como amostra 

desse setor, ou seja, o Banco do Brasil, o 

Banco Itaú e o Banco Bradesco. Tais instituições, apesar de representarem apenas 1,9% do 

micas4, são responsáveis, 

total de ativos e do crédito total, e 

do setor bancário brasileiro.  

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (2011a) e (2011b), os bancos múltiplos, bancos comerciais e caixas 

969,77%

Patrimônio Lucro Líquido
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O período da análise, 2001 a 2010, foi selecionado por representar o momento de 

maior crescimento da indústria bancária brasileira, e pelo forte desempenho e intenso 

processo de expansão dos bancos analisados, evidenciado por recentes casos de fusões e 

aquisições. 

A opção pela análise das ações ordinárias, ao invés das ações preferenciais, deu-se 

pela constatação de que as ações ordinárias, no caso dos bancos analisados, representam o 

maior volume de liquidez5. Além disso, por fazer parte do Novo Mercado6, nível máximo de 

governança corporativa da BM&FBovespa, o Banco do Brasil possui apenas ações ordinárias, 

o que inviabiliza o uso de ações preferenciais para a análise comparativa com os outros 

bancos. As ações ordinárias, ainda, por concederem direito a voto, permitem a participação 

nas principais decisões relativas aos negócios7 e, portanto, entende-se que estão relacionadas 

ao desempenho financeiro das organizações. 

Cabe ressaltar ainda, a disponibilidade dos dados, uma vez que as empresas analisadas 

são de capital aberto, com alto nível de governança corporativa. Dessa forma, os dados podem 

ser obtidos na página da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) e na página dos 

próprios bancos, na Internet, o que facilita o desenvolvimento do estudo. 

A escassez de estudos voltados para o setor bancário também torna esta pesquisa 

relevante. Apesar do número crescente de estudos sobre bancos, não foram encontrados 

estudos com finalidade semelhante à desta pesquisa8, ou seja, de analisar a contribuição de 

indicadores para a explicação do desempenho do retorno das ações de instituições bancárias. 

Diversos estudos com finalidade similar, como O’Byrne (1996), Chen e Dodd (2001), 

Pereira e Eid Junior (2002), Copeland, Dolgoff e Moel (2004), Ferreira e Lopes (2005), Salvi 

(2007), Medeiros (2009), entre outros, excluem de sua base amostral as instituições 

financeiras, devido talvez às características específicas desse setor e à maior complexidade no 

cálculo de algumas métricas. Além disso, os resultados obtidos por tais estudos são bastante 

divergentes, conforme pode ser visualizado no Quadro 2, demonstrando que ainda cabem 

discussões e pesquisas sobre o tema. 

 

 
                                                           
5 Com base em dados coletados no sistema Economatica. 
6 Segundo a página da BM&FBovespa na Internet, o Banco do Brasil está listado no Novo Mercado e os Bancos 
Itaú e Bradesco estão listados no Nível 1 de Governança Corporativa. 
7 A Lei 6.404, de 15/12/1976, define no Art. 110 que cada ação ordinária tem direito a um voto nas deliberações 
da assembléia-geral, podendo o estatuto limitar o número de votos de cada acionista (BRASIL, 1976).  
8 Foram realizadas pesquisas nas bases Scopus, EBSCO e Proquest pelos termos Bank, Financial Institution, 
Stock Return, Share Return, Indicators, Metrics, Ratios, entre outros, utilizados alternadamente, as quais não 
apresentaram resultados com finalidade semelhante ao desta pesquisa.  
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Estudo Métricas Analisadas Conclusões 

O’Byrne (1996) EVA®, NOPAT e FCL 

As variações do EVA® em 5 anos explicaram 55% da variação 
do valor de mercado, enquanto as variações do NOPAT 
explicaram 24% e as variações do FCL não apresentaram 
poder explicativo significante (< 1%). 

Pereira e Eid Junior 
(2002) 

ROE, ROI, LAJIRDA, 
EVA® e RR Ajustado 

Os resultados indicaram baixa correlação e fraco poder 
explicativo das variáveis para com o retorno das ações, sendo 
o maior r2 obtido, de 12,93%, do RR Ajustado. 

Silveira, Okimura e 
Sousa (2004) 

LL, FCO e EVA® 
O EVA® apresentou maior poder explicativo para o retorno 
das ações, com r2 de 34,68%, seguido do FCO (r2: 20,67%) e 
do Lucro Líquido (r2: 7,29%). 

Salvi (2007) 
LL, FCO, EVA® e 

Lucro Residual 

Foi encontrada fraca correlação e baixo poder explicativo dos 
indicadores em relação ao retorno das ações, sendo os r2 de: 
1,65% (EVA), 1,26% (LL), 0,60% (LR) e 0,25% (FCO). 

Medeiros (2009) EVA® 
O comportamento passado do EVA® apresentou forte poder 
explicativo para o retorno das ações, com r2 de 78%. 

Quadro 2: Estudos sobre a relação entre indicadores e o retorno, ou valor, das ações. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 2 também permite constatar a relevância do EVA nos estudos acadêmicos, 

uma vez que esse indicador é analisado em todos os estudos apresentados, sendo que na 

maioria deles, os resultados indicam que o EVA é a métrica que tem maior poder explicativo 

sobre o comportamento do retorno ou do valor de mercado das ações. 

 

 

1.4 Limitações do Estudo 

 

 

Quanto às limitações do estudo, convém ressaltar primeiramente que este tem como 

principal objetivo analisar apenas se, e quanto, as variáveis selecionadas contribuem para 

explicar o comportamento do retorno das ações ordinárias das empresas e período 

pesquisados. Outras variáveis, como a qualidade da carteira de crédito, a qualidade e a 

experiência da administração, os ativos intangíveis, os processos e controles internos, etc., que 

podem ter alguma influência sobre o comportamento do retorno das ações, não foram 

incluídos no escopo deste estudo. 

O tamanho da amostra também pode ser entendido como uma limitação do estudo, já 

que, apesar dos três bancos selecionados responderem por cerca de metade do desempenho do 

setor bancário brasileiro, representam menos de 2% do total de empresas do setor. A inclusão 

de outros bancos na amostra não foi possível por aspectos como porte ou atividade diferentes, 

ausência de dados, curto período de operações no mercado de capitais brasileiro, entre outros. 
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Outro aspecto que pode ser considerado uma limitação, refere-se ao uso das 

demonstrações contábeis como principal fonte de dados da pesquisa, utilizadas como base 

para o cálculo dos indicadores contábeis e das métricas de valor. As informações contábeis, 

em geral, não refletem a realidade econômica das empresas, principalmente dos bancos, que 

apresentam mutações frequentes da situação patrimonial. Entretanto, essas informações foram 

as únicas disponíveis para a realização da pesquisa. 

Por fim, cabe alertar que as análises desenvolvidas e os resultados obtidos neste estudo 

limitam-se aos bancos e períodos pesquisados, não devendo ser generalizados para outros 

bancos ou para outros períodos. As mudanças ocorridas dentro do período estudado, tais 

como fusões e aquisições realizadas pelos bancos, crises e variações na economia, mudanças 

contábeis, especialmente as relativas à Lei 11.638/07, inviabilizam a comparação com outros 

bancos ou períodos.  

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

 

A estrutura deste estudo contempla, no capítulo 2, os principais fundamentos teóricos 

relacionados à teoria moderna de finanças, incluindo a teoria de diversificação de carteiras, o 

CAPM e a Hipótese da Eficiência de Mercados. São apresentados também, os principais 

indicadores utilizados neste estudo, bem como seus conceitos e cálculos. 

No capítulo 3, é apresentada a metodologia da pesquisa, bem como as fontes de dados 

e os procedimentos de coleta e cálculo dos indicadores utilizados, caracterizando-se esse 

estudo como empírico, descritivo e documental.  

No capítulo 4 são apresentadas as análises dos dados e as análises estatísticas, mais 

especificamente correlação e regressão linear múltiplas, aplicadas sobre os indicadores, e a 

discussão sobre os resultados obtidos. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta as considerações finais sobre a pesquisa realizada, 

ressaltando o alcance dos objetivos propostos, os principais resultados encontrados e as 

limitações do presente estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Neste capítulo são apresentados os principais fundamentos teóricos ligados ao tema 

em estudo, ou seja, aspectos ligados a risco e retorno, finanças modernas, as principais 

métricas de desempenho e os fatores econômicos mais relevantes.  

 

 

2.1 Fundamentos de Risco e Retorno 

 

 

Um dos principais objetivos da administração financeira, amplamente exposto na 

literatura especializada, é a maximização da riqueza dos proprietários do capital, ou dos 

acionistas. Nesse sentido, as decisões de investimento devem ser tomadas visando elevar ao 

máximo o retorno e reduzir os riscos correspondentes. 

Pode-se entender retorno como sendo o ganho (ou perda) relativo a um investimento, o 

qual pode ser expresso em termos monetários ou percentuais. Contudo, tendo em vista 

aspectos como o tamanho e o tempo do investimento, geralmente utiliza-se o retorno em 

termos percentuais, sendo denominado taxa de retorno. O retorno, de acordo com Brigham e 

Ehrhardt (2011), evidencia o desempenho financeiro de um investimento, sendo que a ele, 

geralmente está atrelado o risco, uma vez que a maioria dos projetos de investimento envolve 

algum tipo de risco. 

Apesar de não haver uma definição universalmente aceita de risco, para Damodaran 

(2007), o conceito de risco está ligado à probabilidade de se obter um retorno de investimento 

diferente do previsto, incluindo resultados inferiores ou superiores ao esperado. Contudo, o 

conceito de risco geralmente refere-se à perda, conforme exposto por Iudícibus, Marion e 

Pereira (2003, p. 206), os quais conceituam risco como “... a possibilidade de perda 

financeira, [...] constantemente relacionado ao retorno obtido...”.  

O risco pode ser classificado de diversas formas. Porém, segundo Brigham e Ehrhardt 

(2011), Ross, Westerfield e Jordan (2008), Damodaran (2007), entre outros, dois conceitos de 

risco são fundamentalmente relevantes: 

� Risco Diversificável: Refere-se ao risco inerente a fatores específicos da atividade 

de uma ou de poucas empresas, e pode estar ligado a questões como gestão, 

produtos, demanda, etc. Também é conhecido como risco específico ou risco não 
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sistemático, e pode ser eliminado, ou ao menos atenuado, pela diversificação de 

investimentos ou ativos. 

� Risco não diversificável: Diz respeito ao risco geral da economia, a que estão 

sujeitas todas, ou pelo menos a maioria das empresas, e que independe da 

diversificação. Esse tipo de risco também é denominado risco de mercado ou risco 

sistemático. As crises econômicas mundiais são um exemplo desse tipo de risco, 

como a crise do subprime, que afetou a economia global em 2008. 

 

O risco diversificável e o risco não diversificável podem ser mais facilmente 

compreendidos pela Figura 1, conforme apresentada a seguir: 

 

 
      Figura 1: Risco diversificável e risco não diversificável 
      Fonte: Adaptado de Damodaran (2007, p. 21). 

 

O risco diversificável, ou seja, aquele inerente a uma ou poucas empresas, conforme 

evidenciado pela Figura 1, foi tratado pelo estudo de Markowitz (1952), considerado pioneiro 

na discussão do binômio risco-retorno e base das finanças modernas. 

Segundo Markowitz (1952), o risco não sistemático pode ser reduzido, ou eliminado, 

pela formação de carteiras com diversificação eficiente de ativos, selecionados com base em 

medidas estatísticas de duas variáveis: o retorno médio esperado e a variância desse retorno, 

ou seja, o risco. Assim, tendo em vista que o investidor racional busca maximizar o retorno e 

minimizar o risco, a combinação dos ativos da carteira deve elevar o retorno, mantendo o 

risco ao mesmo nível, ou abaixo, do risco individual de cada ativo da carteira, dependendo da 

correlação entre eles. Dessa forma, para Brigham e Ehrhardt (2011), o investidor racional 

pode, teoricamente, eliminar o risco e, portanto, torná-lo irrelevante. 

O conjunto ótimo de carteiras eficientes, ou seja, aquelas em que o risco diversificável 

é eliminado e que apresentam a melhor relação entre risco e retorno foi denominado fronteira 
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eficiente. O investidor, dependendo da sua atitude em relação ao risco, opta pela carteira, 

situada na fronteira eficiente, que apresenta o maior retorno a certo nível de risco, ou o menor 

risco a determinado nível de retorno (MARKOWITZ, 1952; SHARPE, 1964).  

Nesse sentido, a partir dos estudos de Markowitz (1952 e 1959), foi desenvolvido por 

Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966) o modelo de precificação de ativos de capital, 

ou como é mais usualmente conhecido, o Capital Asset Pricing Model (CAPM), que relaciona 

a expectativa de retorno ao risco não diversificável, conforme apresentado mais 

detalhadamente a seguir.  

 

 

2.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

 

O CAPM é, talvez, um dos assuntos mais discutidos e aplicados nos estudos da área 

financeira nos últimos tempos. Desenvolvido sobre a hipótese de um mercado em equilíbrio, 

o CAPM baseia-se em pressupostos que são continuamente questionados devido ao 

distanciamento destes com a realidade do mercado financeiro. Tais pressupostos, 

apresentados por Jensen (1972, p. 3), são: 

� Todos os investidores se concentram em um único período e buscam 
maximizar a utilidade esperada de sua riqueza terminal, escolhendo entre 
carteiras alternativas com base na média e variância (ou desvio padrão) 
do retorno. 

� Todos os investidores podem tomar emprestado ou emprestar uma 
quantia ilimitada a determinada taxa de juros livre de risco, e não há 
restrições com relação a vendas a descoberto de qualquer ativo; 

� Todos os investidores têm estimativas idênticas de retornos esperados, 
variâncias e covariâncias entre todos os ativos; 

� Todos os ativos são perfeitamente divisíveis e perfeitamente líquidos, ou 
seja, todos os ativos são negociáveis e não há custos de transação; 

� Não há impostos; 
� Todos os investidores são tomadores de preços; 
� As quantidades de todos os ativos são dadas. 

 

Entretanto, embora pareçam muitas vezes irrealistas, para Assaf Neto (2011, p. 261), 

tais premissas não são limitativas e não invalidam o modelo. Segundo ele,  

é importante que se entenda que elas não são restritivas, e têm por objetivo 
essencial melhor descrever um modelo financeiro, destacando a 
demonstração de seu significado e aplicações práticas. Mesmo que não 
sejam constatadas na realidade de mercado, as hipóteses formuladas não são 
suficientemente rígidas de maneira a invalidar o modelo. 
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Além disso, vale destacar que o CAPM trouxe grande contribuição para o campo das 

finanças empresariais, uma vez que possibilitou o desenvolvimento de estudos empíricos 

relacionados a risco e retorno. Contudo, ao longo do tempo, diversos estudos têm questionado 

a validade e a eficiência do CAPM, sendo propostos outros modelos, alguns destes derivados 

do modelo original, dentre os quais, os principais são: 

� O Arbitrage Pricing Theory (APT) ou teoria da avaliação por arbitragem, de Ross 

(1976), que relaciona o retorno de um ativo a múltiplos fatores de risco; 

� O Modelo de 3-fatores, de Fama e French (1993), que considera, além do fator 

mercado, original do CAPM, o tamanho da empresa (valor de mercado do 

patrimônio líquido) e o índice Book-to-Market (Relação valor contábil e valor de 

mercado do patrimônio líquido) como fatores relacionados ao retorno de um ativo; 

� O Modelo de 4-fatores, proposto por Carhart (1997), que adiciona o fator momento 

(Desempenho acumulado dos retornos das ações em determinado período) ao 

modelo de 3-fatores; 

 

Tais modelos, considerados mais eficientes que o CAPM e bastante discutidos no 

meio acadêmico, segundo Brigham e Ehrhardt (2011, p. 251), “... representam um passo 

importante na teoria de finanças, contudo eles também possuem algumas deficiências ao 

serem colocados em prática”, sendo ainda utilizados principalmente por pesquisadores 

acadêmicos, devido talvez a maior complexidade ou a necessidade de maior comprovação 

empírica de seus resultados. 

Dessa forma, apesar das críticas quanto aos pressupostos sobre os quais se baseia e de 

outros modelos considerados mais eficientes, o CAPM ainda é considerado o “... modelo-

padrão para mensuração de risco em finanças” (DAMODARAN, 2007, p. 22) e “... 

extremamente útil para avaliar e relacionar risco e retorno, sendo o mais utilizado pela 

literatura financeira...” (ASSAF NETO, LIMA e ARAÚJO, 2008, p. 75). 

O CAPM calcula o retorno esperado de um ativo ou bem, em relação ao seu risco não 

diversificável, conforme apresentado na expressão a seguir (SHARPE, 1964): 

 

(1) 

 

      (   )e F M FK R R Rβ= + × −
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Onde, Ke = Taxa de retorno do ativo ou custo do capital próprio; RF = Taxa de retorno 

do ativo livre de risco; β  = Coeficiente beta do ativo; e RM = Taxa de retorno do mercado, 

sendo que a diferença (RM – RF) = Prêmio pelo risco do mercado. 

Tendo em vista que a determinação dos parâmetros do CAPM tem grande influência 

nos resultados do modelo, eles são abordados separadamente a seguir. 

 

 

2.2.1 Taxa de Retorno Livre de Risco (RF) 

 

 

A escolha de um ativo com taxa de retorno livre de risco pode ser considerada o ponto 

de partida do CAPM. Diante do dinamismo e da incerteza característicos do mercado 

financeiro, a taxa de retorno livre de risco é um dos elementos controversos envolvidos nesse 

modelo. A definição dada por Sharpe (1964, p. 425), de “... preço do tempo, ou taxa de juros 

pura (mostrada pela interseção da linha de mercado com o eixo horizontal)...”, não é 

especifica quanto à determinação exata do ativo livre de risco. Além disso, pode-se constatar 

que, em termos absolutos, não há um ativo puramente livre de risco.  

Para Damodaran (2007) o ativo livre de risco é aquele em que o retorno esperado é 

conhecido com certeza, e para isso duas condições são necessárias: Não pode haver risco de 

inadimplência e não pode haver incerteza sobre as taxas de reinvestimento (condição relativa 

ao tempo do investimento). Nesse sentido, para a maioria das moedas, a taxa de obrigações do 

governo de dez anos é considerada um indicador razoável da taxa livre de risco. 

Contudo, percebe-se que não há consenso sobre o ativo mais adequado a ser 

considerado como livre de risco, já que os estudos sobre o assunto apresentam algumas 

opções, dentre as quais: os títulos do tesouro americano (SANTOS, 2008) e (ASSAF NETO, 

LIMA e ARAÚJO, 2008), sendo que, nesse caso, o risco país deve ser incorporado ao cálculo 

do CAPM; a poupança e o CDI (MÁLAGA, 2005) e (FLISTER, BRESSAN e AMARAL, 

2010); a SELIC (KOPITTKE e FREITAS, 2001) e (RECH e CUNHA, 2011), entre outras. 

Dessa forma, pode-se entender que o ativo considerado livre de risco deve ser adotado 

com base em aspectos como: período de análise, condições econômicas locais, economia 

internacional, setor analisado, etc., sendo que estes variam de estudo para estudo. Cabe, 

porém, frisar que, para Santos (2008), o ativo livre de risco deve refletir o investimento de 

menor risco disponível no mercado. 
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2.2.2 Coeficiente Beta (β) 

 

 

 O coeficiente beta, criado originalmente por SHARPE (1964), é um parâmetro chave 

no cálculo do CAPM. Ele representa o risco sistemático de um ativo em comparação com 

uma carteira representativa do mercado.  

Segundo Brigham e Ehrhardt (2011, p. 237), o beta pode ser definido como “a 

quantidade de risco com que uma ação contribui para a carteira de mercado”. Para Santos 

(2008, p. 82), o beta “é uma medida estatística da volatilidade do preço de ações em relação à 

carteira referencial de mercado [... e...] representa o risco sistemático [...]. Quanto maior o 

índice de volatilidade da empresa (β), maior o risco do investimento”. 

O cálculo do beta pode ser obtido a partir da seguinte expressão (SHARPE, 1964): 

 

(2) 

 

Onde, β  = Coeficiente beta do ativo, RN = Retorno do ativo N, RM = Retorno da 

carteira de mercado,  (  ,  )N MCov R R  = Covariância do ativo n com a carteira de mercado e 

2
Mσ = Variância da carteira de mercado. 

Assim, Damodaran (2007, p. 22) afirma que,  

Como a covariância da carteira de mercado consigo mesma é a sua variância, 
o beta da carteira de mercado e, por extensão, o ativo médio nele, é 1. Os 
ativos com risco superior à média terão betas maiores que 1 e os mais 
seguros terão betas menores que 1. O ativo livre de risco terá um beta de 0.  

 

No Quadro 3, a seguir, são apresentados alguns exemplos numéricos do beta e suas 

interpretações: 

 

β Interpretação 
2,0 Move-se na mesma direção do mercado, com intensidade duas vezes maior que o risco do mercado 
1,0 Move-se na mesma direção do mercado, com a mesma intensidade do risco do mercado 
0,5 Move-se na mesma direção do mercado, com metade da intensidade do risco do mercado 
0,0 Não é afetado pelo risco do mercado 
-0,5 Move-se na direção contrária do mercado, com metade da intensidade do risco do mercado 
-1,0 Move-se na direção contrária do mercado, com a mesma intensidade do risco do mercado 
-2,0 Move-se na direção contrária do mercado, com intensidade duas vezes maior que o risco do mercado 

 Quadro 3: Exemplos numéricos de beta e interpretações. 
 Fonte: Adaptado de Assaf Neto, Lima e Araújo (2008, p. 76). 

 

2

 (  ,  )
  N M

M

Cov R R
β

σ
=
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É importante ressaltar, porém, alguns aspectos relativos ao coeficiente beta. Ross, 

Westerfield e Jaffe (2002) afirmam que os betas podem variar com o passar do tempo e, além 

disso, podem sofrer influência devido ao tamanho da amostra e a variações no endividamento 

e no risco operacional. A escolha da carteira representativa de mercado também pode 

influenciar os valores obtidos para os betas. 

Como carteira representativa de mercado, geralmente são utilizados portfólios do 

mercado de ações como o Dow Jones, S&P 500, Ibovespa, entre outros. Em estudos voltados 

para o mercado brasileiro, a carteira de mercado padrão utilizada é o Ibovespa, ou Índice 

Bovespa, que apesar das críticas9, é a principal carteira disponível no mercado brasileiro. 

De acordo com Cavalcante, Misumi e Rudge (2009, p. 62) o Ibovespa representa o 

valor atual de uma carteira teórica de ações, constituída em 1968, composta por ações que, 

conjuntamente, representam 80% do volume transacionado à vista nos 12 meses anteriores à 

formação da carteira. Além disso, a carteira é reavaliada a cada 4 meses, alterando-se sua 

composição e peso, de forma a manter sua representatividade. Outras carteiras, menos 

representativas, do mercado brasileiro são: IBrX, IBrX 50, IBrX 100, IGC, ITAG, IFNC, 

entre outras. 

 

 

2.2.3 Prêmio pelo Risco de Mercado (RM – RF) 

 

 

Tendo sido definido o ativo livre de risco e a carteira referencial de mercado, utilizada 

para o cálculo do beta, pode-se mensurar o prêmio pelo risco, que no cálculo do CAPM é 

dado pela diferença entre a taxa de retorno da carteira de mercado (RM) e a taxa de retorno do 

ativo livre de risco (RF).  

Para Brigham e Ehrhardt (2011), o prêmio pelo risco representa a parcela adicional de 

retorno exigida pelos investidores por incorrerem em risco adicional. Assim, conforme 

apresentado por Santos (2008), se o investidor aplicar seus recursos no ativo livre de risco, o 

beta será igual a zero, e consequentemente, não haverá prêmio, uma vez que, teoricamente, 

não há riscos. Contudo, se o investidor aplicar em ativos mais arriscados (beta > 1), com a 

intenção de obter taxas de retorno superiores à da carteira de mercado (beta = 1), o prêmio 

também deverá ser superior ao oferecido pela carteira de mercado.  

                                                           
9 Ver item 2.3 deste estudo. 
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2.3 O CAPM no Mercado de Capitais Brasileiro 

 

 

No contexto do mercado de capitais brasileiro, o uso do CAPM apresenta algumas 

limitações, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos (ASSAF NETO, LIMA e 

ARAÚJO, 2008; DAMODARAN, 2007; TABAK, KRAUSE e PORTELLA, 2005): 

� A ausência de dados históricos e a volatilidade do mercado de capitais; 

� O tamanho do mercado de capitais, ainda bastante restrito; 

� O volume financeiro de transações, considerado ainda pequeno; 

� A concentração do Ibovespa, principal índice do mercado de capitais brasileiro, em 

poucas ações, podendo distorcer o beta, devido à pequena representatividade da 

carteira de mercado; 

� A taxa Selic, formada pela negociação dos títulos públicos brasileiros, adotada 

como taxa livre de risco, sendo que a mesma apresenta elevado desvio-padrão e 

grande dispersão dos valores em relação à média histórica; 

� Etc. 

 

Entretanto, tais limitações não afetam necessariamente todos os estudos que utilizam o 

CAPM com base em dados do mercado de capitais brasileiro, já que estas limitações 

dependem, em grande parte, do período e dos parâmetros adotados para seu cálculo.  

Além disso, Assaf Neto, Lima e Araújo (2008), Damodaran (2007), Rogers e Ribeiro 

(2004), entre outros, sugerem como alternativa a tais limitações, que o CAPM no mercado 

brasileiro seja utilizado com base em dados do mercado americano, adotando para isso o risco 

Brasil como fator adicional no cálculo do CAPM, conforme a expressão a seguir: 

 

(3) 

 

O risco-Brasil (RB), adicionado à fórmula do CAPM, representa a remuneração 

adicional paga pelo título brasileiro em relação ao título do tesouro americano em função do 

maior risco de inadimplência. Segundo Assaf Neto (2011), o risco-país é normalmente 

medido em pontos, sendo que cada 100 pontos equivalem a 1% de sobretaxa de risco. O risco 

Brasil é tratado, mais detalhadamente, no item 2.7 deste estudo. 

 

 

      (   )  e F M F BK R R R Rβ= + × − +
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2.4 Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM) 

 

 

A Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM), proposta por Fama (1970), é 

considerada, juntamente com a teoria da seleção de carteiras e o CAPM, conceito fundamental 

das finanças modernas, sendo constantemente discutida em estudos da área financeira.  

A HEM pressupõe que, em um mercado eficiente, os preços dos ativos refletem 

imediatamente todas as informações relevantes disponíveis. Dessa forma, sendo que o preço 

dos ativos já incorpora as informações, os investidores não podem obter lucros anormais ou 

extraordinários pelo uso dessas informações 

Algumas condições, para Fama (1970), são suficientes, mas não necessárias, para a 

eficiência do mercado de capitais: Não há custos de transação; todas as informações estão 

disponíveis sem custo aos participantes do mercado; e, todos concordam sobre as implicações 

das informações atuais para o preço atual e distribuições de preços futuros de cada ativo. 

Tendo em vista o tipo de informação disponível, Fama (1970) propôs três formas de 

eficiência, que são: 

� Forma de eficiência fraca: O preço atual dos ativos incorpora toda informação 

referente aos preços passados. Assim, não é possível prever o preço futuro dos 

ativos baseando-se apenas em seu comportamento anterior. Tal situação, para 

Brigham e Ehrhardt (2011), contraria a análise técnica, que busca prever o 

comportamento futuro dos ativos, com base nas variações passadas dos preços. 

� Forma de eficiência semiforte: Os preços correntes dos ativos incorporam toda 

informação pública disponível, como a publicação das demonstrações contábeis, o 

anúncio de lucros e dividendos, etc. Nesse sentido, Brealey, Myers e Allen (2008), 

afirmam que, além das séries históricas de preço, qualquer outra informação 

pública disponível não contribui para a obtenção de ganhos anormais, já que os 

preços de mercado ajustam-se imediatamente após a divulgação das informações. 

� Forma de eficiência forte: Caracteriza-se pela incorporação aos preços correntes de 

qualquer informação pertinente, disponível publicamente ou não. Isso implica, de 

acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2002), que o mercado percebe qualquer 

ação baseada em uma informação privilegiada e reage rapidamente, ou ainda, que 

qualquer informação privilegiada acaba espalhando-se antes que o detentor dessa 

informação possa obter retornos extraordinários pelo uso da mesma. 
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Posteriormente, Fama (1991) propôs outras denominações para os testes de cada forma 

de eficiência, que são: 

� Testes de previsibilidade de retorno, no lugar de testes da forma fraca de 

eficiência, que verificam se os retornos passados são capazes de explicar os 

retornos atuais, incluindo variáveis como dividendos anuais e taxas de juros. 

� Estudos de evento, ao invés de testes da forma semiforte de ajustamento dos 

preços às informações públicas, que avaliam a ocorrência de retornos anormais, 

diante da divulgação de informações relevantes.  

� Testes de informações privadas, adotado na forma forte de eficiência, que buscam 

detectar se os investidores possuem informações privilegiadas, não totalmente 

refletidas no preço dos ativos. 

 

Dentre as informações que podem influenciar os preços correntes e os retornos dos 

ativos, estão: Os indicadores contábeis (liquidez, rentabilidade, lucro líquido, EBITDA, etc.), 

os indicadores de valor (FCL, EVA® e MVA®) e os indicadores econômicos (PIB, inflação, 

poupança, etc.). Alguns desses indicadores são abordados a seguir. 

 

 

2.5 Indicadores Contábeis 

 

 

Os indicadores contábeis, obtidos principalmente a partir dos dados das demonstrações 

contábeis, permitem identificar a situação financeira das empresas, bem como a evolução e 

possíveis tendências desta. Apesar das críticas quanto ao seu conteúdo informacional10, os 

indicadores contábeis continuam sendo bastante utilizados como parâmetros de desempenho 

das organizações, tendo em vista, principalmente, a facilidade de obtenção dos dados e a 

simplicidade de cálculo e interpretação desses indicadores.  

As demonstrações contábeis, base de obtenção e cálculo dos indicadores, passaram por 

alterações, definidas pela Lei 11.638, quanto a sua elaboração e divulgação, visando adequá-

las às normas contábeis internacionalmente aceitas. A nova lei, em relação às sociedades 

anônimas de capital aberto, determinou, principalmente (BRASIL, 2007):  

                                                           
10 Os indicadores contábeis baseiam-se nas demonstrações financeiras, elaboradas conforme as exigências legais, 
as quais não refletem, de fato, a realidade econômica das empresas. Os indicadores precisam, ainda, ser 
comparados a padrões e a índices históricos para informarem de maneira mais adequada a situação financeira das 
empresas. 
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� A publicação da demonstração dos fluxos de caixa (DFC) e da demonstração do 

valor adicionado (DVA) (Art. 176); 

� A criação das contas intangíveis (ativo permanente) e ajustes de avaliação 

patrimonial (patrimônio líquido) (Art. 178); 

� O ajuste do valor dos ativos e passivos a valor de mercado (Art. 183 e 197); 

� A criação da reserva de incentivos fiscais (Art. 195-A). 

 

As instituições financeiras, contudo, foram dispensadas pelo Banco Central do Brasil 

(2008) das mudanças estabelecidas na Lei 11.638, até tais alterações estarem incorporadas no 

Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif)11. A adoção das 

normas contábeis internacionais (IFRS) tornou-se obrigatória, na elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis consolidadas das instituições financeiras de capital aberto, apenas a 

partir de 31 de dezembro de 2010, conforme resolução do Banco Central do Brasil (2009b). 

A seguir, são apresentados os principais indicadores contábeis utilizados para a 

avaliação do desempenho financeiro de bancos. 

 

 

2.5.1 Indicadores de Liquidez 

 

 

Os indicadores de liquidez, segundo Padoveze e Benedicto (2008), visam avaliar a 

condição da empresa de saldar suas dívidas de curto prazo, ou seja, se os bens e direitos de 

curto prazo são suficientes para liquidar as dívidas e obrigações de mesmo período.  

Em se tratando das instituições financeiras, a liquidez está ligada à relação entre as 

operações de depósito e as operações de crédito. Nesse sentido, Assaf Neto (2010, p. 285) e 

Dermine (2010, p. 165) apresentam indicadores de liquidez específicos para essas instituições, 

dentre os quais, destacam-se: 

� Índice de Liquidez Imediata: Indica quanto a instituição tem de disponibilidades e 

realizáveis no curto prazo, em relação aos depósitos a vista, sendo dado por: 

 

(4) 

 

                                                           
11 O histórico da edição de normas relativas à convergência entre as normas do COSIF e as normas contábeis 
internacionais está disposto em: http://www.bcb.gov.br/nor/convergencia/Historico_de_Atualizacoes.pdf. 

     
  

  

Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
LI

Depósitos a Vista

+
=
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Quando o resultado para esse índice é maior que 1, entende-se que a instituição 

financeira tem recursos disponíveis suficientes para cobrir todos os depósitos a 

vista, minimizando assim seu risco de liquidez.  

� Índice Empréstimos/Depósitos: Relaciona a quantidade de recursos emprestados 

por meio de operações de crédito com a quantia de depósitos captados pela 

instituição, sendo expresso por: 

 

(5) 

 

Dessa forma, quanto maior for o resultado obtido para esse índice, menor será 

a capacidade da instituição em atender os saques das contas dos depositantes. Por 

outro lado, a elevação desse indicador sugere mais recursos emprestados e, 

portanto, maior rentabilidade oriunda desses recursos. 

� Participação dos Empréstimos: Esse indicador apresenta a parcela do ativo total 

que se encontra aplicada em operações de crédito e pode ser obtido por: 

 

(6) 

 

Tendo em vista que os empréstimos são ativos de baixa liquidez, quanto maior 

for a participação dos empréstimos no ativo total, menor será a liquidez da 

instituição e, por outro lado, mais elevada será a sua rentabilidade. 

 

 

2.5.2 Indicadores da Estrutura de Capital 

 

 

Os indicadores relativos à estrutura de capital, segundo Reis (2009), referem-se às 

fontes de financiamento da empresa, ou seja, aos recursos próprios e de terceiros empregados 

para desenvolver suas atividades, bem como a proporção em que esses recursos são utilizados. 

Tendo em vista a natureza da atividade bancária, não há, em geral, nesse ramo de 

negócio, a figura da instituição financiadora, como é comum para os demais tipos de 

empresas. Nesse sentido, apresentam-se alguns indicadores relativos à estrutura de capital 

específicos para as instituições financeiras, dentre os quais (ASSAF NETO, 2010, p. 288): 

  
/   

Operações de Crédito
E D

Depósitos
=

  
  

 

Operações de Crédito
PE

Ativo Total
=
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� Independência Financeira: Evidencia a proporção de capital próprio sobre o 

investimento total realizado na instituição, sendo expresso por: 

 

(7) 

 

Uma vez que a atividade bancária é bastante sensível às condições econômicas, 

o montante de capital próprio a ser mantido por uma instituição deve ser suficiente 

para cobrir eventuais perdas, tendo em vista o risco atrelado às operações. Esse 

indicador, entretanto, não revela o risco operacional da instituição financeira, mas 

apenas sua independência financeira.  

� Leverage: O índice leverage, ou alavancagem, mostra quantas vezes o ativo da 

instituição é maior que os recursos próprios investidos, podendo ser obtido por: 

 

(8) 

 

Dessa forma, verifica-se a alavancagem sobre os recursos próprios, ou seja, o 

uso de recursos alheios aplicados nos bens e direitos da instituição financeira. 

� Relação Capital/Depositantes: Relaciona o valor do patrimônio líquido ao valor 

total dos depósitos (Passivo). Pode ser expresso por: 

 

(9) 

 

Assim, o indicador capital/depositantes apresenta o montante que foi aplicado 

de recursos próprios em relação aos depósitos captados pelo banco. 

 

 

2.5.3 Indicadores da Rentabilidade e Lucratividade 

 

 

Os indicadores de rentabilidade e lucratividade, segundo Padoveze e Benedicto 

(2008), são de grande relevância na análise financeira, pois visam mensurar o retorno do 

capital investido e avaliar o desempenho global da empresa. 

Alguns indicadores de rentabilidade e lucratividade aplicados a instituições financeiras 

são detalhados por Assaf Neto (2010, p. 292) e Dermine (2010, p. 163), dentre os quais: 

 
  

 

Patrimônio Líquido
IF

Ativo Total
=

  
 

Ativo
Leverage

Patrimônio Líquido
=

 
/   

 ( )

Patrimônio Líquido
C D

Depósitos Passivo
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� Retorno sobre o Patrimônio Líquido: O RPL ou ROE, como é mais conhecido, 

relaciona o resultado líquido ao capital próprio investido, e pode ser obtido por: 

 

(10) 

 

O ROE, portanto, apresenta a taxa de retorno sobre o capital próprio investido 

na instituição financeira, a qual resulta, entre outros fatores, da eficiência 

operacional e administrativa aplicada aos negócios. 

� Retorno sobre o Investimento Total: O retorno sobre o ativo total, ou ROA, indica 

o retorno apurado em relação ao capital total investido, sendo expresso por: 

 

(11) 

 

Ao relacionar o resultado obtido pelo uso dos ativos ao montante de ativos 

investidos, esse índice demonstra a eficiência na gestão da lucratividade dos ativos, 

ou seja, os resultados das oportunidades de negócios utilizadas pelo banco. 

� Margem Líquida: Confronta o resultado líquido com a receita proveniente da 

intermediação financeira e pode ser obtido por:  

 

(12) 

 

Dessa forma, esse indicador permite avaliar a gestão da função básica de um 

banco, ou seja, a intermediação financeira. 

 

 

2.5.4 Indicadores Relacionados ao Preço das Ações 

 

 

Os indicadores ligados ao preço das ações associam dados das demonstrações 

contábeis, apurados internamente, com o preço das ações, relativo ao desempenho externo, 

avaliado pelo mercado. Tais indicadores são de grande interesse para os investidores, pois 

evidenciam o desempenho da empresa em relação à percepção deste pelo mercado. 

 
  

 

Lucro Líquido
ROE

Patrimônio Líquido
=

 
  

 

Lucro Líquido
ROA

Ativo Total
=

 
  

   

Lucro Líquido
ML

Receita de Intermediação Financeira
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Dentre os indicadores relacionados ao preço das ações, destaca-se o índice preço/lucro, 

o qual, segundo Reis (2009), mostra a relação entre a cotação da ação e o resultado líquido 

por ação. Assim, esse índice pode ser expresso por: 

 

(13) 

 

De acordo com Santos (2008), o índice P/L indica quanto o investidor está disposto a 

pagar por cada unidade de lucro contábil e, dessa forma, sugere as perspectivas do mercado 

sobre a capacidade de geração de fluxos de caixa futuros pela empresa. Assim, indicadores 

P/L mais elevados tendem a indicar situação favorável à empresa. 

 

 

2.5.5 Indicadores Específicos para o Setor Bancário 

 

 

Alguns indicadores, desenvolvidos especificamente para as instituições financeiras, 

também são bastante utilizados na análise de desempenho dessas instituições. Dentre esses 

indicadores, apresentados por Assaf Neto (2010, p. 293) e (2011, p. 144), destacam-se: 

� Índice de Eficiência Operacional: Revela quanto representam as despesas 

operacionais perante as receitas de intermediação financeira, sendo expresso por:  

 

(14) 

 

Dessa forma, quanto menor for o índice de eficiência operacional, mais elevada 

tenderá a ser a produtividade do banco, evidenciando uma estrutura operacional 

mais enxuta para manter suas atividades. 

� Índice de Basiléia: Criado no primeiro acordo internacional de Basiléia, esse índice 

mede a capacidade de solvência das instituições financeiras. Para isso, relaciona o 

capital próprio mínimo necessário para a cobertura dos ativos de risco, conhecido 

como capital regulatório, com os ativos ponderados pelo risco, sendo expresso por 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2009a): 

 

(15) 
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Onde, PR = Patrimônio de referência, que representa o patrimônio líquido 

ajustado, conforme resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, do Conselho 

Monetário Nacional; PLE = Patrimônio líquido exigido, sendo o patrimônio 

requerido das instituições financeiras, decorrente da ponderação do grau de risco 

das suas operações ativas; e Fator F = Fator que determina a relação mínima entre 

o PR e o PLE. O PLE e o Fator F são regulamentados pelo Conselho Monetário 

Nacional, conforme resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, e pelo Banco 

Central do Brasil, de acordo com a circular nº 3.360, de 12 de setembro de 2007, 

que determinou o Fator F para as instituições financeiras brasileiras em 0,11 (onze 

centésimos). Esse valor indica que o patrimônio de referência dessas instituições 

deve representar, no mínimo, 11% do patrimônio líquido exigido, de modo a 

garantir a cobertura mínima das operações que envolvem ativos de risco.  

 

 

2.5.6 Outros indicadores Contábeis 

 

 

Além dos indicadores apresentados, alguns outros indicadores são comumente 

considerados em relação ao retorno das ações, dentre os quais, se destacam: 

� Lucro ou Resultado Líquido: Evidencia o efeito da confrontação entre as receitas e 

as despesas decorrentes das operações (incluindo depreciação, amortização, 

impostos, etc.), em determinado período. No caso específico das instituições 

financeiras, o lucro líquido é obtido pela confrontação das receitas e despesas de 

intermediação financeira, e das demais receitas e despesas relativas às operações, 

incluindo os impostos. 

� EBITDA: O EBITDA, ou lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação e 

amortização (LAJIRDA), apesar de não ser originalmente uma medida contábil, é, 

segundo Brigham e Ehrhardt (2011, p. 52), “... uma medida de solidez financeira 

melhor do que o lucro líquido”. 

Para Assaf Neto (2010), o EBITDA equivale ao conceito do fluxo de caixa 

operacional e revela, essencialmente, a eficiência financeira determinada pelas 

estratégias operacionais adotadas pela empresa. Assim, quanto maior o EBITDA, 

mais eficiente tende a ser a geração de caixa proveniente das operações da empresa 

e maior a capacidade de pagamento aos proprietários de capital e aos investidores.  
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No caso das instituições financeiras, O EBITDA pode ser obtido por: 

 

Resultado Líquido de Intermediação Financeira 
+ Outras Receitas Operacionais 
(-) Outras Despesas Operacionais 
+ Depreciação 
= EBITDA (para instituições financeiras) 

  Quadro 4: Cálculo do EBITDA para instituições financeiras. 
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.6 Indicadores de Valor 

 

 

A crescente complexidade das empresas, a alta competitividade do mercado e os 

conflitos de agência12 têm levado os investidores a buscarem, cada vez mais, medidas que 

reflitam a real adição (ou redução) de valor dos empreendimentos, visto que as métricas 

contábeis tradicionais, apesar de úteis, não conseguem expressá-la adequadamente.  

Nesse sentido, algumas métricas baseadas no conceito de valor têm sido adotadas para 

avaliação do desempenho econômico-financeiro das empresas e monitoramento das ações 

adotadas pelos administradores. Algumas dessas métricas, abordadas a seguir, são: o Fluxo de 

Caixa Livre (FCL), o Economic Value Added (EVA®) e o Market Value Added (MVA®). 

 

 

2.6.1 Fluxo de Caixa Livre (FCL) 

 

 

Apesar de não ser, efetivamente, uma medida de valor, o fluxo de caixa livre é a base 

para um dos modelos de avaliação de empresas mais utilizados, o Fluxo de Caixa Descontado 

(FCD). Segundo Damodaran (2007), o fluxo de caixa descontado relaciona o valor de um 

ativo ao valor presente dos fluxos de caixa livres futuros previstos desse ativo.  

  

                                                           
12 Segundo Brigham e Ehrhardt (2011), os conflitos de agência podem ser entendidos como a divergência de 
interesses entre os administradores (agentes) e os acionistas ou proprietários (principal), geralmente ocorridos 
em grandes sociedades anônimas. Os administradores, contratados para maximizar a riqueza dos acionistas, 
agem a favor de seus próprios interesses, ao invés de buscarem atingir os interesses dos acionistas e 
proprietários. 
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De acordo com Dermine (2010, p. 132), “os fluxos de caixa livres são os fluxos de 

caixa disponíveis (livres) para fazer pagamentos aos fornecedores de recursos: os detentores 

de dívidas (juros ou principal) e os acionistas (dividendos ou recompra de ações)13”. 

Nesse sentido, percebe-se que, quanto maiores forem os fluxos de caixa livres, maior 

será a quantidade de recursos destinada aos investidores (detentores de dívida e acionistas) e, 

portanto, maior o valor atribuído ao investimento ou à empresa. Brigham e Ehrhardt (2011, p. 

59), concordam com esse raciocínio, ao afirmarem que “... o caminho para os administradores 

tornarem as suas empresas mais valiosas é aumentar o fluxo de caixa livre agora e no futuro”. 

O fluxo de caixa livre refere-se àquele gerado pelos ativos econômicos e pode ser 

entendido como o fluxo referente às entradas e desembolsos relacionados unicamente às 

operações da empresa. Para Brealey, Myers e Allen (2008) o fluxo de caixa livre é o dinheiro 

disponível que a empresa pode distribuir aos seus investidores depois de fazer todos os 

investimentos necessários para sustentação das operações e para o seu crescimento.  

Nesse sentido, de acordo com Damodaran (2007, p. 54), Dermine (2010, p. 132), entre 

outros, o fluxo de caixa livre, tanto para as instituições financeiras quanto para outros tipos de 

empresas, pode ser expresso da seguinte maneira: 

 

(16) 

 

Onde, EBIT = Earnings before interest and taxes ou lucro antes dos juros e imposto de 

renda (LAJIR), t = alíquota do imposto de renda, DEP = Depreciação/Amortização, ∆NCG = 

Variação da necessidade de capital de giro e CAPEX = Capital expenditures ou investimentos 

de capital. 

O conceito do fluxo de caixa livre aplicado às instituições financeiras, entretanto, 

exige alguns cuidados, já que a atividade principal dessas empresas, a intermediação 

financeira, distingue-se das demais. Dessa forma, as operações financeiras (aplicações, 

empréstimos, etc.) devem ser incluídas no cálculo do fluxo de caixa livre das instituições 

financeiras, já que estão diretamente ligadas à sua atividade principal. Por outro lado, 

elementos como os estoques, por exemplo, são praticamente insignificantes nesse tipo de 

atividade e, portanto, não impactam o fluxo de caixa livre dessas empresas. 

                                                           
13 Há duas abordagens sobre o fluxo de caixa livre: O fluxo de caixa livre da empresa, que considera os recursos 
destinados tanto aos detentores de dívida quanto aos acionistas e o fluxo de caixa livre do acionista, ou do 
patrimônio líquido, que pondera apenas os recursos destinados aos acionistas ou proprietários da empresa 
(DAMODARAN, 2007). Os aspectos referentes ao fluxo de caixa livre, abordados neste estudo, estão 
relacionados à abordagem do fluxo de caixa da empresa. 

    (1  )      FCL EBIT t DEP NCG CAPEX= × − + − ∆ −
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O EBIT, de acordo com Assaf Neto (2010, p. 196), representa “... o genuíno lucro 

operacional, ou seja, o resultado gerado pelo negócio, independente da forma como ele é 

financiado”, e pode ser obtido pela diferença entre as receitas e despesas operacionais, 

incluindo as despesas de depreciação. Para o cálculo do fluxo de caixa livre, o EBIT deve ser 

ajustado pela alíquota do imposto de renda, resultando no lucro operacional líquido após o 

imposto de renda (NOPAT).  

Como a depreciação é uma despesa que não representa efetivamente desembolso de 

caixa, a mesma deve ser adicionada ao lucro operacional líquido após o imposto de renda 

(NOPAT) para o cálculo do fluxo de caixa livre da empresa. 

A variação da necessidade de capital de giro (∆NCG) corresponde ao investimento, ou 

desinvestimento, em capital circulante operacional. Brigham e Ehrhardt (2011) apresentam a 

NCG como capital de giro operacional líquido, o qual corresponde à diferença entre os ativos 

e os passivos circulantes diretamente relacionados à atividade operacional. No caso das 

instituições financeiras, conforme exposto, as operações financeiras estão ligadas à atividade 

principal e, portanto, são consideradas no cálculo da NCG, enquanto elementos como os 

estoques são desconsiderados por não impactarem o fluxo de caixa livre dessas empresas. 

Em caso de ∆NCG positiva, entende-se que houve investimento no capital circulante 

operacional e, portanto, redução do fluxo de caixa livre. Em caso contrário, quando a ∆NCG 

apresenta-se negativa, pode-se entender que ocorreu desinvestimento no capital circulante 

operacional e, assim, acréscimo no fluxo de caixa livre. 

Por fim, o CAPEX, último elemento do cálculo do FCL, pode ser entendido como os 

investimentos realizados em ativos imobilizados e em outros ativos de longo prazo, 

necessários para manter as operações da empresa. Esses ativos de longo prazo, segundo 

Brigham e Ehrhardt (2011) envolvem terrenos, edifícios, equipamentos, entre outros. 

Em caso de realização de investimentos no ativo imobilizado e em outros ativos de 

longo prazo, o valor deve ser deduzido no cálculo do fluxo de caixa livre, já que, os 

investimentos demandam recursos que deixam de ser distribuídos aos investidores. Por outro 

lado, em caso de desinvestimento, o valor deve ser adicionado no cálculo do fluxo de caixa 

livre, elevando os recursos livres para credores e acionistas. 

Os principais usos para o fluxo de caixa livre, de acordo com Brigham e Ehrhardt 

(2011), são: Pagar juros a credores, pagar parte da dívida aos credores, pagar dividendos aos 

acionistas, recomprar ações de acionistas e comprar investimentos de curto prazo ou outros 

ativos não operacionais.  
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2.6.2 Economic Value Added (EVA®) 

 

 

O Economic Value Added (EVA®), ou valor econômico adicionado, pode ser 

entendido como a medida da real lucratividade de uma empresa. Segundo Ross, Westerfield e 

Jordan (2008), as regras contábeis ditam que o custo do capital de terceiros deve ser deduzido 

do lucro auferido, porém, não permitem a dedução do custo de oportunidade referente ao 

capital próprio investido e, assim, no sentido econômico, superestimam o lucro da empresa.  

Nesse sentido, o EVA propõe que, para haver adição de valor, primeiramente deve-se 

cobrir todos os custos envolvidos, incluindo o custo do capital próprio. Tal custo é inerente ao 

fato de que, ao investir em uma empresa, o investidor abre mão da oportunidade de aplicar 

seus recursos financeiros em outros investimentos e, consequentemente, da obtenção de seus 

retornos. Portanto, o custo referente ao capital fornecido pelos investidores deve ser deduzido 

ao se mensurar o lucro da empresa. 

Segundo Costa, Costa e Alvim (2010, p. 38), “o EVA de uma empresa indica a quantia 

em termos monetários que foi adicionada à riqueza efetiva do acionista em determinado 

período”. Esse conceito está baseado no entendimento econômico de que só há geração de 

riqueza após a remuneração de todo o capital investido. 

 Apesar de parecer recente, o conceito do EVA é similar a idéia do lucro residual, 

discutido por Marshall (1890), Anthony (1973), entre outros. Desenvolvido a partir dos 

estudos de Miller e Modigliani (1961), em que se tratou do fluxo de caixa livre, descontado a 

uma taxa de retorno diretamente proporcional ao risco, e de Meckling e Jensen (1976), que 

discutiram o comportamento dos gestores e os custos de agência, o EVA foi, em 1982, 

patenteado pela consultoria americana Stern Stewart & Co. A partir daí, o EVA tornou-se 

“uma das medidas mais utilizadas pelas empresas nos últimos anos” (COSTA, COSTA e 

ALVIM, 2010, p. 38). 

O cálculo do EVA, conforme apresentado por Stewart (1991), Damodaran (2007, p. 

149), Costa, Costa e Alvim (2010, p. 39), entre outros, é dado, basicamente, por: 

 

(17) 

 

Onde, NOPAT = Net Operating Profit After Taxes ou lucro operacional líquido após o 

imposto de renda (LOLAIR), WACC = Weighted Average Cost of Capital ou custo médio 

ponderado de capital (CMPC) e CI = Capital total investido. 

( )      EVA NOPAT WACC CI= − ×
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Tendo em vista, porém, que o lucro operacional líquido após o imposto de renda 

(NOPAT) é equivalente ao produto entre o retorno sobre o capital investido (ROI) e o capital 

total investido (CI), autores como Brigham e Ehrhardt (2011, p. 68), Brealey, Myers e Allen 

(2008, p. 273) e outros, apresentam uma forma equivalente de cálculo do EVA, conforme 

demonstrada a seguir: 

 

(18) 

 

Onde, CI = Capital total investido, ROI = Return on Investiment ou retorno sobre o 

capital investido e WACC = Weighted Average Cost of Capital ou custo médio ponderado de 

capital (CMPC). 

O capital total investido (CI) pode ser entendido como o investimento necessário para 

a continuidade das operações da empresa. Segundo Santos (2008, p. 137), o CI representa os 

“... investimentos realizados na atividade operacional da empresa, no início do exercício, para 

suprir necessidades de capital de giro e de imobilizações”, e pode ser obtido por: 

 

Capital circulante operacional 
+ Ativo imobilizado líquido 
+/- Saldo de outras contas de longo prazo (outros ativos – outros passivos) 
= Capital total investido (CI) 

             Quadro 5: Cálculo do capital total investido (CI)  
             Fonte: Adaptado de Santos (2008, p. 137). 
 

O retorno sobre o capital investido (ROI) pode ser obtido pela divisão entre o lucro 

operacional líquido após o imposto de renda (NOPAT) e o capital total investido (CI), 

conforme a expressão a seguir. 

 

(19) 

 

Por fim, o custo médio ponderado de capital (WACC), segundo Santos (2008, p. 139), 

“representa o retorno mínimo requerido da empresa, ou seja, o custo de oportunidade de cada 

fonte de capital (acionistas e terceiros).  

O WACC considera a proporção de capital próprio e de capital de terceiros em relação 

ao capital total utilizado pela empresa, ponderados pelo custo de capital relativo a cada uma 

dessas fontes, líquidos do imposto de renda.  

( )      EVA CI ROI WACC= × −

  
NOPAT

ROI
CI

=
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De acordo com Brealey, Myers e Allen (2008, p. 403), Santos (2008, p. 79), entre 

outros, o WACC pode ser expresso por: 

 

(20) 

 

Onde, Ke = Custo de oportunidade do capital próprio, WPL = Proporção do capital 

próprio, Ki = Custo de oportunidade do capital de terceiros, WP = Proporção do capital 

(oneroso) de terceiros, PL = Patrimônio líquido, P = Passivo oneroso e t = Impostos, sendo 

que a proporção do capital próprio (WPL) e a proporção do capital (oneroso) de terceiros (WP) 

podem ser obtidas, respectivamente, por: 

 

(21) 

 

O custo de oportunidade do capital próprio (Ke) pode ser obtido por meio de modelos 

como: o CAPM e outros derivados deste; o modelo de crescimento de dividendos, conhecido 

como Modelo de Gordon; Múltiplos; entre outros. Entretanto, tendo em vista a grande 

utilização do CAPM, limitar-se-á, neste estudo, ao detalhamento desse modelo.  

O custo do capital de terceiros (Ki), por sua vez, pode ser observado, segundo Brealey, 

Myers e Allen (2008), nos mercados financeiros, pois se refere à taxa de juros que a empresa 

deve pagar sobre os financiamentos adquiridos. Na ausência dessa informação, de forma 

alternativa, o custo do capital de terceiros pode ser obtido pela divisão entre as despesas 

financeiras (juros) e o capital total de terceiros (dívida). Entretanto, de acordo com Santos 

(2008, p. 80), “como as despesas financeiras (juros da dívida) são dedutíveis para fins de 

imposto de renda, reduzindo com isso o custo do endividamento, o custo do capital de 

terceiros deve ser líquido do imposto de renda (t)”. 

Para Assaf Neto, Lima e Araújo (2008, p. 73) o conhecimento correto do WACC é 

essencial para o processo de análise e tomada de decisões financeiras, e pode ser usado como 

parâmetro da empresa, na avaliação da atratividade econômica de investimentos, na análise de 

desempenho e viabilidade operacional e na definição de uma estrutura ótima de capital. 

Os resultados do EVA podem ser interpretados de forma muito simples. Quando 

positivo, o EVA indica que há agregação de valor. Por outro lado, quando negativo, o EVA 

evidencia que há destruição de valor. Assim, pode-se perceber pelo cálculo do EVA, que para 

haver agregação de valor, o retorno sobre o capital investido (ROI) deve ser maior que o custo 

( )  ( ) ( ) 1e PL i PWACC K W K W t= × + × × −

        e        
    PL P

PL P
W W

P PL P PL
= =

+ +
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médio ponderado de capital (WACC). Caso o WACC seja maior que o ROI, investimentos 

adicionais de capital reduzirão ainda mais o valor da empresa.  

Além da relevância atribuída ao EVA pelo mercado, como medida da real capacidade 

de agregação de valor das empresas, sendo adotado como relevante parâmetro de desempenho 

e remuneração dos administradores, o EVA também tem sido amplamente discutido no meio 

acadêmico, por meio de estudos que buscam identificar a sua relação ou contribuição com: o 

retorno das ações (MEDEIROS, 2009) e (FERREIRA, 2006); o MVA (SANTOS e 

WATANABE, 2005); os indicadores contábeis (CRUZ, COLAUTO e LAMOUNIER, 2009) 

e (FERREIRA e LOPES, 2005), a estrutura de capital (ANGONESE, SANTOS e 

LAVARDA, 2010), a análise de crédito (SANTOS, 2006), entre outros. 

 

 

2.6.2.1 EVA® Aplicado a Instituições Financeiras 

 

 

Em se tratando especificamente do EVA aplicado a bancos, a maior dificuldade refere-

se à determinação do custo de capital, tendo em vista as restrições e controles legais impostos 

aos passivos dessas instituições (ASSAF NETO, 2010) e as diferentes taxas aplicadas na 

captação desses recursos, normalmente originados dos depósitos à vista e a prazo dos clientes 

e de financiamentos de outros bancos ou agências governamentais (BASTOS, 1999).  

Diante disso, estudos voltados ao setor bancário, que se utilizam desse modelo, 

buscam alternativas para superar tais dificuldades. Algumas sugestões apresentadas para a 

determinação do custo de capital são: o uso do CDI em substituição ao CAPM (TABAK, 

KRAUSE e PORTELLA, 2005); o uso do IGP-M no lugar do CAPM (OLIVEIRA e 

CUNHA, 2005); a substituição do WACC pelo custo de oportunidade para o acionista de um 

investimento com risco similar (BASTOS, 1999); o uso de benchmark para o custo de capital 

próprio ou para os parâmetros do CAPM, a partir de valores disponibilizados por especialistas 

como Damodaran (2011)14 e outros; etc.. Além disso, Assaf Neto (2010, p. 302) afirma que, 

diante das especificidades do setor financeiro, “... não se costuma calcular o custo de captação 

de terceiros (Ki) e, consequentemente, o custo médio ponderado de capital dos bancos”. 

                                                           
14 Em sua página na Internet, Damodaran apresenta o cálculo de diversos indicadores médios referentes ao 
mercado americano, como: Beta por setor, custo de capital por setor, prêmio pelo risco por país e, até mesmo, o 
EVA por setor, entre outros. No caso da utilização de alguns desses parâmetros como proxy para o cálculo do 
custo de capital de empresas brasileiras, geralmente adiciona-se o risco-país ao cálculo, de modo a adequar esses 
indicadores ao mercado brasileiro. 
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Assim, Assaf Neto (2010, p. 303) propõe uma forma alternativa para o cálculo do 

EVA de instituições financeiras a partir do lucro líquido. Segundo ele, “uma sugestão bastante 

adotada para o cálculo do EVA15 é o uso do Capital de Basiléia como patrimônio líquido base 

para o cálculo do custo de capital”. Portanto, o EVA pode ser expresso por:  

 

(22) 

 

Onde, LL = Lucro líquido, Ke = Custo de oportunidade do capital próprio e PLE = 

Patrimônio líquido exigido. 

Além dessa, outra forma equivalente proposta por Assaf Neto (2010, p. 303) para o 

cálculo do EVA é: 

 

(23) 

 

Em que, Ke = Custo de oportunidade do capital próprio, ROE = Retorno sobre o 

patrimônio líquido exigido e PLE = Patrimônio líquido exigido. 

Dessa forma, elimina-se a necessidade do cálculo do custo de capital de terceiros e do 

custo médio ponderado de capital, tornando mais fácil a aplicação do EVA às instituições 

financeiras e evitando simplificações que podem comprometer os resultados obtidos.  

 

 

2.6.3 Market Value Added (MVA®) 

 

 

Outra medida de agregação de valor, desenvolvida pela Stern Stewart & Co., é o 

Market Value Added (MVA®), ou valor de mercado adicionado. Enquanto o EVA evidencia o 

valor adicionado em um determinado período, o MVA apresenta o valor agregado ao longo da 

vida de um empreendimento.  

Segundo Stewart (2005, p. 144), 

O MVA é a diferença, [em termos monetários], entre o valor de mercado de 
uma empresa e o seu capital. Diferentemente de uma taxa de retorno que 
reflete os resultados de um período, o MVA é a medida acumulada do 
desempenho corporativo. Representa a avaliação de mercado das ações em 
um determinado período do valor presente líquido de todos os projetos de 

                                                           
15 Assaf Neto (2010) utiliza o termo VEA para designar o EVA®. Entretanto, neste estudo, visando facilitar o 
entendimento, será utilizado apenas o termo EVA. 

    (   )eEVA LL K PLE= − ×

  (   )  eEVA K ROE PLE= − ×
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capital passados e projetados da empresa. Reflete quão competentemente 
uma empresa investiu o capital passado e com quanta competência 
provavelmente investirá capital novo no futuro. Maximizar o MVA deveria 
ser o objetivo primeiro de qualquer empresa que estivesse comprometida 
com a riqueza dos acionistas. 

 

Além disso, para Brigham e Ehrhardt (2011, p. 67), “esse objetivo [...] beneficia os 

acionistas, mas também ajuda a assegurar que recursos escassos sejam alocados de forma 

eficiente, o que beneficia [ao mesmo tempo] a economia”.  

O MVA, conforme Stewart (2005, p. 144), Brigham e Ehrhardt (2011, p. 67), entre 

outros, pode ser expresso por: 

 

(24) 

 

Entretanto, para Santos (2008), tendo em vista que o MVA sinaliza a riqueza dos 

proprietários e, portanto, se baseia nas ações ordinárias, o valor de mercado pode ser 

entendido como o valor atribuído ao patrimônio líquido pelo mercado, ou seja, à quantidade 

de ações em circulação multiplicada pelo preço da ação, enquanto o capital corresponde ao 

capital fornecido pelos investidores, o qual pode ser identificado pelo valor contábil do 

patrimônio líquido da empresa. Dessa forma, o MVA pode ser expresso por: 

 

(25) 

 

Assim, pode-se perceber que o MVA é uma medida destinada exclusivamente às 

companhias de capital aberto, já que para seu cálculo, são necessários valores relativos às 

ações da empresa. 

A interpretação do MVA pode ser facilmente visualizada, uma vez que, conforme a 

expressão anterior, somente haverá adição de valor ao empreendimento, quando as ações 

ordinárias da empresa forem valorizadas pelo mercado, acima do valor contábil do patrimônio 

líquido, o que depende, em grande parte, das informações disponibilizadas pela empresa. Tais 

informações, segundo Santos (2008), se referem, basicamente, às estratégias de investimento 

e financiamento adotadas, à eficiência da administração e ao histórico de resultados contábil-

financeiros e de EVAs favoráveis. 

 

 

      MVA Valor de Mercado Capital= −

  (       ) -    MVA Ações em Circulação Preço da Ação Patrimônio Líquido Total= ×
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A relação entre o MVA e as contas do balanço patrimonial pode ser visualizada na 

Figura 2. 

 

Ativos 
Não-Operacionais = $ 10 

 

Valor de Mercado do 
Patrimônio dos Acionistas 

Ordinários = $ 50 

 

MVA® = $ 30 

Valor das 
Operações = $ 90 

Valor Contábil do 
Patrimônio dos Acionistas 

Ordinários = $ 20 

Valor das Ações 
Preferenciais = $ 15 

Valor das Ações 
Preferenciais = $ 15 

Valor da Dívida = $ 35 Valor da Dívida = $ 35 

Total = $ 100 Total = $ 100 Total = $ 100 

         Figura 2: Relação entre o MVA e as contas do balanço patrimonial 
         Fonte: Santos (2008, p. 157). 

 

A relação entre o MVA e o EVA é indicada por Stewart (2005, p. 144), o qual afirma 

que “o EVA se conecta diretamente ao valor intrínseco de mercado de qualquer empresa. 

Quando é projetado e descontado a valor presente, [o EVA] responde pelo valor de mercado 

que a administração agrega ao, ou subtrai do, capital por ela empregado”. Portanto, é 

comumente aceito que o MVA corresponde ao valor presente de todos os EVAs futuros, 

apesar de estudos como Santos e Watanabe (2005) indicarem pequena correlação entre 

ambos. 

Tendo em vista a relação entre o MVA e o EVA e as considerações apresentadas no 

item 2.6.2.1 deste estudo, que trata da aplicação do EVA às instituições financeiras, Assaf 

Neto (2010, p. 304) apresenta uma forma alternativa de cálculo para o MVA a partir do EVA, 

considerando o custo de oportunidade do capital próprio (Ke) em lugar do WACC. Dessa 

forma o MVA pode ser expresso por: 

 

(26) 

 

Onde, MVA = Market Value Added ou valor de mercado adicionado, EVA = 

Economic Value Added ou valor econômico adicionado e Ke = Custo de oportunidade do 

capital próprio. 

 

  / eMVA EVA K=
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2.7 Indicadores Econômicos 

 

 

Além dos indicadores relacionados diretamente ao desempenho e valor das empresas, 

diversos eventos externos podem influenciar o risco da atividade bancária e, 

consequentemente ocasionar algum impacto sobre o retorno de suas ações. Dessa forma, 

considera-se relevante abordar de maneira sucinta alguns indicadores econômicos principais, 

dentre os quais se destacam: 

� Taxa de Câmbio: A taxa de câmbio pode ser entendida, segundo Viceconti e Neves 

(2007, p. 257), “... como o preço da moeda estrangeira em termos da moeda 

nacional ou vice-versa”. Para o Banco Central do Brasil (2009c), a taxa de câmbio 

representa o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades da moeda 

nacional, sendo o dólar americano a moeda estrangeira mais negociada no Brasil. 

A relevância da taxa de câmbio está ligada diretamente ao comércio 

internacional, que se utiliza de diferentes moedas, de acordo com as economias 

envolvidas nas operações. Para Santos (2008), a valorização ou desvalorização da 

moeda local em relação a uma moeda estrangeira, por exemplo, o dólar, pode 

afetar a lucratividade e a rentabilidade, e assim, elevar o risco das operações. 

O regime de câmbio adotado atualmente pela economia brasileira é o câmbio 

flutuante, no qual, de acordo com Assaf Neto (2011), as taxas acompanham 

livremente as oscilações da economia, ajustando-se de acordo com as variações da 

oferta e da procura de moeda no mercado. 

� CDI: Os certificados de depósito interbancário, ou interfinanceiro, são títulos 

emitidos pelas instituições financeiras para lastrear as operações no mercado 

interbancário, ou seja, com negociação restrita apenas entre os bancos.  

Segundo Assaf Neto (2011), a função básica dos CDIs é viabilizar a 

transferência de recursos entre os participantes do mercado interfinanceiro, de 

modo que os bancos com recursos excedentes transfiram tal excesso a outros com 

necessidade de recursos, a uma determinada taxa diária de juros, mantendo-se, 

dessa forma, a liquidez das instituições financeiras e, consequentemente, do 

sistema financeiro como um todo.  

As operações com CDIs são controladas e registradas apenas pelas instituições 

participantes e pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos 

Privados (CETIP), sendo isentas de qualquer tipo de impostos. As operações com 
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CDIs, portanto, constituem-se em um mecanismo que contribui para reduzir os 

riscos da atividade bancária, principalmente os riscos de liquidez.  

� Inflação: A inflação, de acordo com Viceconti e Neves (2007, p. 391) pode ser 

definida como “... uma elevação persistente do nível geral de preços ao longo do 

tempo”. A taxa de inflação, portanto, mede o ritmo desse crescimento dos preços.  

Para Assaf Neto (2011), a inflação é um fenômeno econômico que ocasiona 

contínua perda de capacidade de compra da moeda, reduzindo o poder aquisitivo 

dos agentes econômicos. Além disso, Viceconti e Neves (2007) ressaltam que a 

inflação dificulta a operação dos mercados de capitais, já que cria ou eleva a 

diferença entre as taxas nominais e reais de juros, inviabilizando os financiamentos 

de prazos médios e longos. Dessa forma, pode-se entender a inflação como um 

fator de risco adicional às operações das empresas. 

No Brasil, a inflação é medida por meio de vários índices de preços, dentre os 

quais: o índice geral de preços do mercado (IGP-M), publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV); o índice de preços ao consumidor (IPC), disponibilizado 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, da Universidade de São Paulo 

(FIPE-USP); o índice nacional de preços ao consumidor (INPC), divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); entre outros. 

Para Assaf Neto (2011), o IGP-M é o índice mais utilizado como indexador 

financeiro, tendo sido criado pelo mercado financeiro para ser um índice mais 

independente e livre da interferência governamental.  

� PIB: O produto interno bruto, segundo Assaf Neto (2011), pode ser entendido 

como o valor de todos os bens e serviços finais produzidos e realizados no 

ambiente interno de um país, em um determinado período de tempo. Dessa forma, 

o PIB representa o valor total adicionado na produção dos bens e serviços. 

Tendo em vista que o PIB é um dos principais indicadores do crescimento 

econômico de um país, ele influencia diretamente as expectativas das empresas e 

dos investidores, incentivando a elevação ou redução do nível de investimentos. 

Para o cálculo do PIB, os fatores considerados são: consumo da população, 

investimentos das empresas, gastos do governo, exportações e importações. 

� Poupança: A poupança, para Assaf Neto (2011, p. 6), diz respeito “... a parcela da 

renda economizada pelos agentes econômicos que não foi consumida na aquisição 

de bens e serviços”, e que pode, por meio dos diversos instrumentos de 
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intermediação financeira, realimentar todo o processo produtivo, incentivando o 

crescimento da economia.  

A simples formação da poupança, entretanto, pode constituir-se em um fator 

inibidor do crescimento econômico. Para que haja geração de riqueza na 

economia, é necessário que tais recursos sejam direcionados, por meio de 

instrumentos financeiros adequados, para investimentos produtivos. Nesse sentido, 

o nível e o rendimento da poupança podem incentivar ou inibir o crescimento 

econômico e, consequentemente, os investimentos das empresas. 

� Risco-País: Por risco-país, pode-se entender, de acordo com Assaf Neto (2011, p. 

127), “... a probabilidade de uma economia em não atender corretamente seus 

compromissos financeiros perante credores externos”. Assim, quanto maior se 

apresentar esse índice, menor a credibilidade demonstrada pelos investidores 

externos em relação ao país.  

Criado pelo JP Morgan, o EMBI+, ou Emerging Markets Bond Index Plus, é a 

medida mais conhecida para análise de risco dos países emergentes. Seu calculo é 

feito mediante o retorno médio ponderado diário de títulos de dívida de 21 países. 

Entretanto, o cálculo pode ser desenvolvido para cada país individualmente. 

O risco-país, normalmente expresso em pontos, representa a sobretaxa relativa 

ao maior risco, em relação à rentabilidade oferecida pelo bônus do Tesouro dos 

Estados Unidos. Assim, o investimento em um título mais arriscado requer uma 

rentabilidade maior, de modo a tornar o investimento atraente. 

� Taxa Selic: O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), segundo 

Assaf Neto (2011), foi criado em 1979 para operação de títulos públicos de 

emissão do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional. Os títulos negociados 

no Selic distinguem-se dos CDIs, uma vez que os CDIs são negociados entre os 

bancos privados, enquanto o Selic opera apenas títulos públicos.  

Entretanto, tanto os CDIs quanto os títulos negociados no Selic são de grande 

liquidez e, considerados teoricamente de risco mínimo, sendo aceitos como taxa 

livre de risco da economia e servindo de parâmetro para a formação de juros de 

mercado. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos, procedimentos e técnicas adotados para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, cujo objetivo central é analisar a contribuição dos 

principais indicadores de desempenho e fatores econômicos para a explicação do 

comportamento do retorno das ações ordinárias dos três principais bancos brasileiros, no 

período entre 2001 e 2010. 

Tal objetivo parte do pressuposto de que determinados fatores podem ser relevantes 

para explicação do comportamento do retorno das ações. Dessa forma, a partir de estudos 

realizados sobre o assunto e da literatura especializada de finanças, foram selecionadas as 

variáveis analisadas neste estudo, dispostas no Quadro 1. O presente estudo, portanto, como já 

mencionado, não visa identificar todas as possíveis variáveis que podem influenciar o 

comportamento do retorno das ações ordinárias, já que diversos fatores, incluindo alguns 

dificilmente mensuráveis, podem ter influência sobre tal comportamento. O estudo busca 

verificar somente se, e quanto, as variáveis selecionadas contribuem para a explicação do 

retorno das referidas ações.  

O interesse da pesquisa por empresas do setor bancário brasileiro deu-se, como 

detalhado no item 1.3, principalmente, devido à escassez de pesquisas sobre o assunto, 

voltadas para instituições financeiras e pela crescente relevância do setor bancário brasileiro 

no contexto econômico nacional e internacional. A amostra selecionada para o estudo, 

composta pelos três principais bancos brasileiros, ou seja, Banco do Brasil, Banco Itaú e 

Banco Bradesco, foi determinada pelo porte das instituições financeiras e pela disponibilidade 

de dados no período de interesse da pesquisa. Cabe, entretanto, destacar que os três bancos 

pesquisados respondem, conjuntamente, por mais da metade dos ativos, do crédito, dos 

depósitos e do lucro líquido do setor bancário brasileiro16. 

O período de análise, 2001 a 2010, foi selecionado por representar o período de 

crescimento mais intenso do setor bancário brasileiro, marcado por grandes processos de 

fusões e aquisições, pela expansão internacional e pelo reconhecimento da solidez das 

instituições financeiras nacionais perante a crise do subprime. 

A opção pelo estudo das ações ordinárias, ao invés das ações preferenciais, foi 

determinada, sobretudo, pelo maior volume de liquidez das ações ordinárias dos bancos 

                                                           
16 Com base em dados do Banco Central do Brasil (2011), referentes a dezembro de 2010. 
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pesquisados, no período em estudo, constatado por meio de dados coletados no sistema 

Economatica. Além disso, o Banco do Brasil, participante do Novo Mercado da 

BM&FBovespa, detém desde 2002 apenas ações ordinárias, o que inviabiliza o uso das ações 

preferenciais para efeitos de comparação com os outros bancos pesquisados. Por fim, tendo 

em vista que as ações ordinárias concedem direito a voto, entende-se que estão mais 

diretamente relacionadas às decisões da administração, e dessa forma, aos indicadores de 

desempenho financeiro das empresas pesquisadas. 

Nesse contexto, tendo em vista os objetivos da pesquisa, são apresentadas a seguir as 

hipóteses a serem testadas neste estudo. 

 

 

3.1 Construção das Hipóteses 

 

 

A hipótese, segundo Marconi e Lakatos (2004), constitui uma resposta provisória a um 

problema, sendo sua confirmação ou refutação a finalidade básica da pesquisa. Além disso, a 

hipótese está ligada às relações entre as variáveis e aos ordenamentos de determinados 

fenômenos. Nesse sentido, as hipóteses devem apresentar coerência externa, com as teorias 

existentes, e coerência interna, relativa à ordem entre os fatos, fenômenos ou variáveis. 

As hipóteses, portanto, podem ser entendidas como enunciados que respondem 

provisoriamente ao problema de pesquisa, relacionando variáveis, e que apresentam coerência 

externa e interna, sendo passíveis de verificação empírica. 

Dessa forma, tendo em vista o problema de pesquisa, apresentado no capítulo 1, e os 

objetivos deste estudo, detalhados no item 1.1, foram definidas as seguintes hipóteses a serem 

testadas, individualmente, para cada instituição financeira analisada neste estudo: 

� Hipótese 1 (H1): Os indicadores contábeis e métricas de valor do Banco do Brasil, 

Banco Itaú e Banco Bradesco e os indicadores econômicos selecionados, no 

período t, apresentam correlação positiva com o retorno das ações ordinárias, no 

período t+1. 

� Hipótese 2 (H2): Os indicadores contábeis pesquisados, no período t, contribuem 

para a explicação do retorno das ações ordinárias do Banco do Brasil, Banco Itaú e 

Banco Bradesco, no período t+1. 
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� Hipótese 3 (H3): As métricas de valor pesquisadas, no período t, contribuem para a 

explicação do retorno das ações ordinárias do Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco 

Bradesco, no período t+1. 

� Hipótese 4 (H4): Os indicadores econômicos selecionados para este estudo, no 

período t, contribuem para a explicação do retorno das ações ordinárias do Banco 

do Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco, no período t+1. 

 

Diante das hipóteses formuladas, são apresentadas a seguir as variáveis utilizadas no 

estudo, bem como a operacionalização destas e as fontes de dados. 

 

 

3.2 Descrição das Variáveis e Coleta dos Dados 

 

 

Os dados selecionados para este estudo foram obtidos a partir das demonstrações 

financeiras consolidadas trimestrais e das cotações diárias das ações ordinárias do Banco do 

Brasil, do Banco Itaú, do Banco Bradesco e do índice Ibovespa, caracterizando-o, portanto, 

como pesquisa documental. 

Segundo Fachin (2006, p. 146), “a pesquisa documental corresponde a toda 

informação coletada, seja de forma oral, escrita ou visualizada”. Para Gil (2010), o tipo mais 

comum de documento é aquele apresentado em papel, entretanto, tem se tornado cada vez 

mais frequente o uso de documentos eletrônicos, sob diversos formatos. 

Nesse contexto, as demonstrações financeiras consolidadas trimestrais, mais 

especificamente os Balanços Patrimoniais (BP) e Demonstrações de Resultado do Exercício 

(DRE) dos bancos pesquisados, relativos ao período entre o primeiro trimestre de 2001 e o 

quarto trimestre de 2010, foram obtidas na base de dados do sistema Economatica. Os dados 

disponibilizados pelo Economatica são coletados diretamente das demonstrações financeiras 

publicadas pelas empresas.  

Entretanto, verificou-se que o sistema Economatica publicou as demonstrações 

financeiras referentes ao 4º trimestre de 2010 elaboradas apenas pelo método IFRS, de acordo 

com resolução do Banco Central do Brasil, comentada no item 2.5 deste estudo. Diante disso, 

visando minimizar possíveis distorções causadas pelas alterações contábeis relativas à Lei 

11.638/07, os dados referentes a esse período foram coletados diretamente das demonstrações 
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financeiras, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira (BR GAAP), 

disponíveis na página dos bancos pesquisados, na Internet. 

Além destes, outros dados como depreciação e amortização, depreciação acumulada, 

alíquota do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro (CSSL), entre outros, 

relativos a todo o período analisado, também foram coletados nos relatórios financeiros, 

disponíveis na seção Relações com Investidores, na página de cada banco pesquisado na 

Internet17. 

Com relação às cotações diárias das ações ordinárias do Banco do Brasil, do Banco 

Itaú, do Banco Bradesco e do índice Ibovespa, relativas ao período entre 1º de janeiro de 2001 

e 31 de dezembro de 2010, as mesmas foram obtidas na base de dados do sistema 

Economatica, ajustadas para proventos, dividendos e, ainda, para eventos societários, como 

agrupamentos, desdobramentos e bonificações ocorridos no período. 

Dessa forma, o presente estudo baseia-se em fontes secundárias de dados, as quais são 

elaboradas para outras finalidades, ou seja, não especificamente para a pesquisa, sendo que a 

mesma utiliza-se dessas fontes para a coleta dos dados. 

As variáveis dependente e independentes adotadas no estudo são detalhadas a seguir. 

 

 

3.2.1 Variável Dependente 

 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a variável dependente consiste nos fatores a 

serem explicados por serem influenciados ou determinados por outras variáveis, denominadas 

independentes. Dessa forma, visando o alcance dos objetivos deste estudo, determinou-se o 

retorno das ações ordinárias do Banco do Brasil, do Banco Itaú e do Banco Bradesco, como 

variável dependente para a análise de cada banco individualmente.  

Os retornos das ações ordinárias dos bancos pesquisados foram calculados com base 

nas cotações diárias das ações BBAS3 (Banco do Brasil), ITUB3 (Banco Itaú) e BBDC3 

(Banco Bradesco), ajustadas para proventos, dividendos e para eventos societários. Em 

seguida, foram calculadas as médias trimestrais dos retornos, conforme apresentadas no 

Gráfico 2. 

                                                           
17 As demonstrações financeiras do Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco estão disponíveis, 
respectivamente, em: <http://www.bb.com.br/portalbb/page215,136,7482,0,0,1,8.bb?codigoMenu=198&codigo 
Noticia=32682&codigoRet=413&bread=3>,  <http://ww13.itau.com.br/PortalRI/content/demon/Demon.aspx> e 
<http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/informacoes-financeiras/demonstracoes-financeiras.aspx?>. 
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 Gráfico 2: Médias trimestrais dos retornos diários das ações ordinárias (2001 a 2010).  
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode ser observado no Gráfico 2, as médias trimestrais dos retornos diários das 

ações ordinárias dos três bancos pesquisados, imaginadas inicialmente como variável 

dependente, não apresentam tendência clara de evolução, tanto de crescimento quanto de 

queda, mantendo-se agrupadas ao longo do período estudado, entre -0,45% e 0,70%. 

Diante disso, optou-se por adotar como variável dependente a variação acumulada das 

médias trimestrais dos retornos diários, visando estabelecer uma tendência que, por meio das 

análises de correlação e regressão, pudesse ser analisada em função da variação acumulada 

das variáveis independentes. 

 

 

3.2.2 Variáveis Independentes 

 

 

Como variáveis independentes, ou seja, aquelas que influenciam ou determinam outra 

variável ou fenômeno qualquer (MARCONI e LAKATOS, 2010), foram selecionadas as 

variáveis apresentadas no Quadro 6, para serem testadas em relação à variável dependente, ou 

seja, ao retorno das ações ordinárias dos bancos pesquisados. As variáveis independentes 

foram classificadas em grupos, de acordo com as diferentes formas de coleta e 

operacionalização. 
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Indicadores Contábeis 
Métricas de Valor e 

Outras 
Indicadores 
Econômicos 

Liquidez Imediata ROA Fluxo de Caixa Livre Câmbio 
Empréstimos/Depósitos Margem Líquida Coeficiente Beta CDI 

Participação dos Empréstimos Preço/Lucro CAPM Inflação (IGP-M) 
Independência Financeira Eficiência Operacional EVA PIB 

Leverage Índice de Basiléia MVA Poupança 
Capital/Depositantes EBITDA  Risco Brasil 

ROE Lucro Líquido  Selic 
 Quadro 6: Variáveis independentes.  
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tendo em vista que foi adotada a variação acumulada dos retornos médios trimestrais 

como parâmetro da variável dependente para as análises de correlação e regressão, o mesmo 

critério foi aplicado às variáveis independentes. Ou seja, a partir dos resultados obtidos 

trimestralmente para os indicadores de desempenho e fatores econômicos, foram calculadas as 

variações trimestrais e em seguida acumuladas ao longo do período analisado.  

As fontes, os critérios de cálculo e a operacionalização das variáveis independentes 

são detalhados a seguir, conforme os grupos apresentados no Quadro 6.  

 

 

3.2.2.1 Indicadores Contábeis 

 

 

Os indicadores contábeis, em geral, são calculados a partir de dados extraídos 

diretamente das demonstrações financeiras. Dessa forma, os dados para o cálculo das métricas 

contábeis, bem como o lucro líquido e o EBITDA, foram obtidos a partir dos Balanços 

Patrimoniais e das Demonstrações de Resultado do Exercício, do período entre o primeiro 

trimestre de 2001 e o quarto trimestre de 2010, coletados no sistema Economatica e na página 

dos bancos pesquisados, conforme mencionado anteriormente. Em seguida, foram realizados 

os cálculos dos indicadores, conforme as expressões detalhadas no item 2.5 deste estudo.  

O índice de eficiência operacional, apesar de divulgado pelas instituições financeiras 

pesquisadas, foi calculado visando a padronização dos parâmetros adotados, uma vez que, 

cada instituição utiliza-se de diferentes critérios para a estimativa desse indicador. Dessa 

forma, no cálculo do índice de eficiência operacional foram consideradas apenas as despesas 

administrativas e as despesas de pessoal, confrontadas com as receitas de intermediação 

financeira, conforme a expressão detalhada no item 2.5.5. 
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Com relação ao índice Preço/Lucro, utilizou-se a última cotação de cada trimestre das 

ações BBAS3 (Banco do Brasil), ITUB3 (Banco Itaú) e BBDC3 (Banco Bradesco), coletadas 

no sistema Economatica, como parâmetro do preço de mercado da ação. O lucro por ação, por 

sua vez, foi calculado ajustando-se a quantidade de ações para os eventos societários 

ocorridos no período analisado.  

Em se tratando do Índice de Basiléia, sendo este um indicador calculado de acordo 

com critérios padronizados pelo Comitê de Basiléia e pelo Banco Central do Brasil, os valores 

adotados para tal, neste estudo, foram extraídos dos relatórios financeiros trimestrais, 

divulgados na seção Relações com Investidores, na página de cada banco pesquisado na 

Internet. 

 

 

3.2.2.2 Métricas de Valor e Outras 

 

 

As métricas de valor exigem operacionalização mais detalhada, uma vez que se 

baseiam em fatores e cálculos mais complexos. A seguir, são apresentados os fatores e 

premissas adotados no cálculo desses indicadores. 

� Fluxo de Caixa Livre: Para o cálculo do FCL foram adotados os procedimentos 

descritos no item 2.6.1. Os dados utilizados foram extraídos das demonstrações 

contábeis, obtidas no sistema Economatica e, complementarmente, dos relatórios 

financeiros trimestrais dos bancos pesquisados, obtidos na seção Relações com 

Investidores, na página destes bancos na Internet. Com base nesses documentos, a 

alíquota da Contribuição Social Sobre o Lucro (CSSL) teve uma alteração a partir 

de abril de 2008, passando de 9% para 15%. Dessa forma, somando-se a alíquota 

do Imposto de Renda (IR), de 25%, com a alíquota da CSSL, obteve-se a alíquota 

total de 34% até o primeiro trimestre de 2008 e de 40% a partir do segundo 

trimestre desse mesmo ano. 

� Coeficiente Beta: O cálculo do coeficiente Beta foi feito seguindo-se a fórmula 

apresentada no item 2.2.2. Foram calculados os betas trimestrais, com base no 

retorno diário das ações ordinárias dos bancos pesquisados em relação ao retorno 

diário do Ibovespa. A escolha do Ibovespa como carteira referencial de mercado 

deu-se por ser esta a carteira de mercado mais representativa do contexto 

brasileiro, retratando o comportamento dos principais ativos negociados no 
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mercado de capitais do país. O índice IFNC, específico do setor financeiro, 

também elaborado pela BM&FBovespa, não foi utilizado devido a ter sido criado 

em 2005, não abrangendo, portanto, o período total da pesquisa. 

Com relação ao coeficiente beta do Banco Itaú, constatou-se que no período 

entre 2001 e 2004, ocorreram momentos com baixo volume de títulos negociados, 

o que influenciou os betas desse período. Diante disso, optou-se por adotar para 

esse banco especificamente, nesse período, o beta alavancado com base nos betas 

médios desalavancados do Banco do Brasil e do Banco Bradesco. A 

desalavancagem dos betas é um procedimento que visa eliminar o risco financeiro 

relativo à estrutura de capital das empresas, mantendo-se apenas o risco inerente 

ao negócio. A alavancagem/desalavancagem dos betas pode ser desenvolvido por 

meio da expressão (DAMODARAN, 2007, p. 154): 

 

(27) 

 

Onde: βAlavancado = beta considerando-se o risco do negócio e o risco financeiro, 

determinado pelo nível de endividamento;  βNão Alavancado = beta considerando-se 

apenas o risco do negócio; P/PL = relação entre o passivo oneroso (dívida) e o 

patrimônio líquido da empresa; e, t = alíquota do imposto de renda. 

� CAPM: O cálculo do CAPM, conforme evidenciado no item 2.2, envolve três 

fatores principais, que são: a taxa de retorno do ativo livre de risco, o coeficiente 

beta e a taxa de retorno do ativo representativo do mercado. Os critérios para o 

cálculo do coeficiente beta foram descritos no item anterior. Com relação ao 

Ibovespa, adotado como carteira referencial de mercado, verificou-se forte 

oscilação dos retornos acumulados trimestrais apresentados no período, variando 

de -26,93%, a 29,29%. Dessa forma, adotou-se como taxa de retorno de mercado 

para o período pesquisado a média dos retornos diários acumulados por trimestre, 

resultando em uma taxa média de 4,98%.  

Quanto ao ativo livre de risco, determinou-se para este estudo, o CDI, 

empregado em diversos estudos, e diretamente ligado à atividade bancária, o qual 

representa o custo do dinheiro negociado entre os bancos. A taxa mensal do CDI 

foi acumulada por trimestre para ser utilizada no cálculo do CAPM. 

� EVA®: Tendo em vista a dificuldade da obtenção do custo de capital de terceiros 

dos bancos pesquisados, aspecto comum ao setor bancário, adotou-se para o 

   [1 ( / ) (1 -  )]Alavancado Não Alavancado P PL tβ β= × + ×
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presente estudo, a forma de cálculo do EVA proposta por Assaf Neto (2010), 

detalhada no item 2.6.2.1, a qual deduz do lucro líquido o produto do patrimônio 

líquido exigido pelo custo de capital próprio. O patrimônio líquido exigido (PLE) 

foi calculado por meio da expressão do índice de Basiléia, com base no patrimônio 

de referência e no índice de Basiléia, coletados nos relatórios financeiros dos 

bancos pesquisados na Internet. O lucro líquido foi obtido das demonstrações 

coletadas no sistema Economatica. Como custo de capital próprio, adotou-se o 

CAPM, discutido no item 2.2 e calculado de acordo com os parâmetros 

apresentados no item anterior. 

� MVA®: Em relação ao MVA, adotou-se neste estudo a forma alternativa de 

cálculo apresentada por Assaf Neto (2010), descrita no item 2.6.3, em que o MVA 

é obtido pela divisão entre o EVA e o custo de capital próprio (Ke). Como custo de 

capital próprio utilizou-se o CAPM. Os critérios de cálculo do EVA e do CAPM 

foram descritos nos itens anteriores. 

 

 

3.2.2.3 Indicadores Econômicos 

 

 

Os indicadores econômicos são, em geral, calculados e disponibilizados por órgãos 

governamentais ou de estudos e pesquisas. Dessa forma, todos os indicadores econômicos 

utilizados neste estudo foram coletados na página do IPEADATA18. O IPEADATA é um site 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), órgão público de apoio ao governo 

federal brasileiro, que reúne e disponibiliza séries temporais de dados macroeconômicos, 

regionais e sociais de diversas entidades, como Banco Central do Brasil (BCB), Fundação 

Getulio Vargas (FGV), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), JP Morgan, 

entre vários outros. Os dados econômicos foram coletados e tratados conforme detalhado a 

seguir. 

Como indicador da taxa de câmbio utilizou-se a cotação, para venda, do dólar 

comercial americano, do último dia de cada trimestre. Para a taxa de inflação adotou-se o 

IGP-M mensal, divulgado pela Fundação Getulio Vargas, acumulado a cada trimestre. A 

                                                           
18 Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx. 
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acumulação, por trimestre, também foi aplicada ao CDI, à taxa Selic e à taxa da poupança, 

tendo sido esses dados obtidos para períodos mensais. 

O valor do produto interno bruto (PIB) foi coletado trimestralmente, em milhões de 

reais. Quanto ao risco-país, foi adotada a última pontuação do EMBI+ Risco-Brasil de cada 

trimestre. 

 

 

3.3 Metodologia de Análise dos Dados e Teste das Hipóteses  

 

 

Após a tabulação e organização dos dados e o cálculo das variações trimestrais 

acumuladas das variáveis dependente e independentes, no Microsoft Excel 2007, foram 

desenvolvidas a análise dos dados e o teste das hipóteses. Para isso, os dados foram 

transferidos para o software PASW Statistics, versão 18, da IBM, anteriormente conhecido 

como SPSS, com mais recursos e mais indicado para os testes estatísticos necessários.  

Para a aplicação dos testes estatísticos no PASW, examinou-se primeiramente a 

normalidade dos dados, por meio de histogramas, conforme procedimento detalhado por Hair 

et al. (2009). A distribuição normal, ou curva de Gauss, de acordo com Bruni (2011), consiste 

na distribuição das frequências dos dados em torno da média e é condição básica para a 

aplicação de testes estatísticos paramétricos, como a análise fatorial, a correlação e a 

regressão. 

Segundo Malhotra (2011), quando se examina um conjunto de relações 

interdependentes entre as variáveis, não sendo possível identificar claramente as variáveis 

dependentes e independentes, o procedimento estatístico mais adequado é a análise fatorial. A 

análise fatorial examina todo um conjunto de relações interdependentes, visando a redução a 

um número menor de variáveis e o resumo dos dados.  

Nos casos, entretanto, em que a variável dependente pode ser identificada, as técnicas 

estatísticas mais indicadas são a correlação e a regressão. Tais técnicas, segundo Bruni (2011, 

p. 204), “... tem como objetivo estimar numericamente o grau de relação que pode ser 

identificado entre populações de duas ou mais variáveis...”. Dessa forma, tendo em vista a 

definição do retorno das ações ordinárias dos bancos pesquisados como variável dependente, 

e o objetivo de analisar a contribuição dos principais indicadores contábeis, métricas de valor 

e fatores econômicos para a explicação do desempenho da variável dependente, adotou-se 

neste estudo, os procedimentos de regressão e correlação para a análise estatística dos dados. 
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A análise de regressão, segundo Bruni (2011, p. 206), “... fornece uma função 

matemática que descreve a relação entre duas ou mais variáveis”. Já o conceito de correlação, 

de acordo com Assaf Neto (2011), visa explicar o grau de relacionamento verificado no 

comportamento dessas variáveis. Assim, como parâmetro do nível de correlação, adotou-se o 

coeficiente de correlação de Pearson, que varia entre +1 (correlação direta perfeita) e -1 

(correlação inversa perfeita), sendo que o coeficiente zero indica ausência de correlação. O 

coeficiente de correlação de Pearson, segundo Milone (2009, p. 279), pode ser obtido por: 

 

(28) 

 

Onde, x e y são, respectivamente, as variáveis independente e dependente e n 

representa o número de observações.  

Além disso, analisou-se neste estudo também o coeficiente de determinação, r2, de 

cada variável em relação à variável dependente. O coeficiente de determinação, ou de 

explicação, segundo Milone (2009), mede a relação entre a variação total e a variação 

explicada pela função de ajustamento. Em outros termos, o r2 mede a proporção do 

comportamento de uma variável que é explicado pelo comportamento de outra. Dessa forma, 

o r2 evidencia qual variável independente tem maior poder de explicação sobre o 

comportamento da variável dependente. O coeficiente de determinação, segundo Milone 

(2009, p. 279), pode ser obtido por meio do quadrado do coeficiente de correlação de Pearson, 

conforme a expressão a seguir. 

 

(29) 

 

A partir dos coeficientes de correlação (r) e de determinação (r2) encontrados, buscou-

se determinar modelos econométricos que explicassem o relacionamento entre as variáveis 

por meio de equações. De acordo com Assaf Neto (2011), ao identificar uma correlação entre 

as variáveis, é interessante expressar esse relacionamento em forma de equação, a qual pode 

ser representada por:  

 

(30) 

 

Em que, y = variável dependente, x1, x2, ... xn = variáveis independentes e a0, a1, ... an 

= coeficientes de x. 
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Essa forma de expressão, segundo Milone (2009), permite identificar quais variáveis 

independentes estão relacionadas à variável dependente e de que maneira podem afetar o 

comportamento desta. 

As variáveis independentes, entretanto, podem também estar inter-relacionadas entre 

si. Nesse caso, a relação entre as variáveis independentes é denominada multicolinearidade, 

sendo considerado um problema comum em regressões múltiplas. Para Hair et al. (2009), a 

multicolinearidade consiste em um problema de dados que ocorre na maioria das situações, e 

tende a distorcer os resultados das análises de regressão, já que “mistura” os efeitos das 

variáveis independentes, tornando confusa a contribuição destas em relação à variável 

dependente. A solução mais simples para esse problema consiste no exame da matriz de 

correlação e na combinação, substituição ou eliminação das variáveis independentes 

fortemente inter-relacionadas entre si, da análise de regressão.  

Alguns indicadores, no entanto, podem ser adotados para detecção da 

multicolinearidade. Segundo Hair et al. (2009), duas medidas comuns para essa finalidade são 

o valor de tolerância e  o seu inverso, o fator de inflação de variância (VIF). Essas medidas, 

basicamente, indicam o grau em que cada variável independente é explicada pelas demais 

variáveis independentes. Valores muito pequenos de tolerância e, consequentemente, muito 

grandes de VIF, denotam colinearidade elevada. Um valor de referência sugerido por Hair et 

al. (2009), é a tolerância de 0,10, que corresponde a um VIF acima de 10 e a um grau de 

correlação múltipla de 0,95. 

Por fim, para verificar a contribuição das variáveis independentes à explicação do 

comportamento da variável dependente, aplicou-se o teste t, também conhecido como 

estatística t, o qual verifica se os coeficientes dessas variáveis são estatisticamente diferentes 

de zero. Para isso, adotou-se o nível de significância de 0,05, que representa um nível de 

confiança de 95% para a realização do teste t. O coeficiente t estatisticamente diferente de 

zero confirma que a variável contribui para a explicação no modelo e que, portanto, é 

relevante para o mesmo. 

A abordagem estatística dada ao tratamento dos dados caracteriza o presente estudo 

como quantitativo. Entretanto, cabe ressaltar que há um aspecto qualitativo presente no 

mesmo, já que os dados numéricos e estatísticos necessitam de explicações, de certa forma, 

subjetivas por parte do pesquisador. 
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3.3.1 Análise de Correlação e Regressão Múltiplas Utilizando PASW  

 

 

O PASW, acrônimo de Predictive Analytics Software, de acordo com Bruni (2011), é 

um dos softwares estatísticos mais utilizados atualmente. Com uma interface gráfica bastante 

amigável, o PASW é considerado referência na análise estatística de dados, tanto nas ciências 

sociais quanto em outros campos de conhecimento. Seu uso contribui para reduzir a 

complexidade associada às análises estatísticas e possíveis erros nas conclusões sobre os 

resultados obtidos.  

Nesse sentido, tendo em vista que o PASW apresenta diferentes critérios para a análise 

de correlação e regressão múltiplas, julgou-se relevante apresentar, de forma sucinta, o modo 

de operação do PASW neste tipo de análise. Segundo Milone (2009, p. 301), “o estudo pleno 

da regressão e correlação múltiplas é praticamente impossível”. O uso de um software 

estatístico como o PASW, no entanto, torna esse tipo de análise mais simplificada e mais 

acessível. 

Na análise de correlação e regressão múltiplas, além de ser necessária a coleta e o 

estudo de um número maior de variáveis, as funções a serem adotadas são bem mais 

complexas. Além disso, à medida que aumenta o número de variáveis, as relações entre elas 

se tornam mais complicadas e mais difíceis de serem identificadas corretamente, podendo 

ocorrer inter-relações que possivelmente distorcerão os resultados da análise, como é o caso 

da multicolinearidade. 

O PASW, porém, automatiza o processo de análise, sendo necessário para isso, a 

definição dos parâmetros e dos critérios de análise desejados. Conforme pode ser visualizado 

na Figura 3, a tela Linear Regression, disponível no menu Analyze � Regression � Linear, 

do PASW, apresenta alguns parâmetros que devem ser informados para a análise de 

correlação e regressão múltiplas, como a variável dependente, as variáveis independentes e o 

método de inclusão/exclusão das variáveis. A escolha desse método determina quais variáveis 

serão incluídas ou excluídas do modelo gerado. 

Neste estudo utilizou-se o método Stepwise, o qual, de acordo com Hair et al. (2009), 

seleciona as variáveis independentes estatisticamente significantes, com base no valor p, que 

trazem maior contribuição para a explicação da variável dependente. Nesse método, 

primeiramente é incluída a variável que apresenta maior poder explicativo. Em seguida, são 

testadas as demais variáveis, uma a uma, em conjunto com a variável inicialmente incluída no 

modelo, e são adicionadas aquelas variáveis que apresentam acréscimo ao poder explicativo 
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do modelo de regressão. Posteriormente, na geração do modelo, alguma variável pode ser 

excluída se, no conjunto, deixar de apresentar significância estatística. 

 

 
           Figura 3: Telas de configuração para análise de correlação e regressão no PASW.  
           Fonte: Software PASW Statístics 18. 

 

Outros métodos de inclusão/exclusão de variáveis são: Enter, que inclui todas as 

variáveis, independente do nível de significância estatística destas; Forward, semelhante ao 

método Stepwise, porém sem a possibilidade de exclusão posterior das variáveis incluídas no 

modelo; Backward, que exclui sequencialmente as variáveis menos significantes 

estatisticamente, até restarem apenas as mais significantes no modelo; entre outros. Estes 

métodos, entretanto, não resultam necessariamente no mesmo efeito obtido pelo método 

Stepwise.  

Além disso, conforme pode ser observado na tela Linear Regression: Statistics, na 

Figura 3, o PASW permite que diversos critérios de análise sejam configurados, tais como: 

intervalo de confiança, matriz de covariância, matriz de correlações, diagnósticos de 

colinearidade (tolerância e VIF), testes de resíduos, entre outros. Dessa forma, o PASW torna 

a análise de correlação e regressão linear múltiplas automatizada e menos complexa, 

fornecendo resultados objetivos e confiáveis para as pesquisas científicas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A seguir, são apresentadas as análises desenvolvidas sobre os dados coletados e 

indicadores calculados. As fontes, a operacionalização e os critérios adotados para o cálculo e 

tratamento dos indicadores selecionados para este estudo já foram detalhados no capítulo 

anterior e, portanto, não serão abordados nesta parte. Os valores de cada variável, dependente 

e independentes, utilizados nas análises estão dispostos no apêndice 1. 

Para facilitar o entendimento das análises estatísticas, apresenta-se inicialmente a 

evolução dos principais indicadores no período em estudo, comparando-se o desempenho dos 

bancos pesquisados. Em seguida, são apresentadas as análises de correlação e regressão 

múltiplas. Por fim, são discutidos os resultados das análises estatísticas e dos testes das 

hipóteses, visando compreender e explicar tais resultados. 

 

 

4.1 Análise da Evolução das Variáveis (2001 a 2010) 

 

 

Tendo em vista que este estudo busca compreender a contribuição dos indicadores 

selecionados para a explicação do comportamento do retorno das ações ordinárias, 

determinado como variável dependente, apresenta-se primeiramente, no Gráfico 3, a evolução 

do retorno dessas ações de cada banco pesquisado, no período entre 2001 e 2010. 

 

 
         Gráfico 3: Evolução do retorno diário acumulado no período entre 2001 e 2010.  
         Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como pode ser observado

ordinárias dos bancos pesquisados apresent

valorização das ações ordinárias destes bancos durante o período em 

verifica-se também que o Banco do Brasil apresent

retorno acumulado de 445,12%, em relação 

(247,40%). 

Quanto ao desempenho contábil

maioria dos indicadores calculados apresent

tempo observado, denotando melhora na situação financeira d

demonstrado no Gráfico 419

 

              Gráfico 4: Variação acumulada dos indicadores contábeis no período entre 2001 e 2010. 
              Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Dentre os indicadores apresentados n

(LI) se destaca, sugerindo maior disponibilidade de recursos financeiros para 

depósitos a vista e, dessa forma, menor risco de liquidez. 

empréstimos/depósitos (E/D)

e índice de Basiléia também apresentaram variação acumulada positiva, indicando, de forma 

geral, situação mais favorável das instituições 

Os índices de independência financeira

alavancagem (leverage), para o 

acumuladas negativas entre 2001 e 2010, sendo que a queda desses indicadores não 
                                                          
19 As siglas apresentadas nos Gráficos 4, 5, 6, 7 e 9 estão detalhadas na lista de 
imediatamente antes do sumário. 
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observado no Gráfico 3, o retorno diário acumulado das ações 

ordinárias dos bancos pesquisados apresentou tendência de crescimento, o que evidencia a 

valorização das ações ordinárias destes bancos durante o período em 

que o Banco do Brasil apresentou maior valorização d

retorno acumulado de 445,12%, em relação ao Banco Bradesco (272,46%) e ao Banco Itaú 

desempenho contábil dos bancos pesquisados, pode

dos indicadores calculados apresentou variação acumulada crescente ao longo do 

, denotando melhora na situação financeira destas instituições
19. 

Variação acumulada dos indicadores contábeis no período entre 2001 e 2010. 
Elaborado pelo autor. 

Dentre os indicadores apresentados no Gráfico 4, o crescimento da liquidez imediata 

do maior disponibilidade de recursos financeiros para 

e, dessa forma, menor risco de liquidez. Outros indicadores como 

(E/D), participação nos empréstimos (PE), capital/depositantes 

ia também apresentaram variação acumulada positiva, indicando, de forma 

geral, situação mais favorável das instituições financeiras pesquisadas.  

s índices de independência financeira (IF), para os bancos Itaú e Bradesco, e 

, para o Banco do Brasil, apresentaram 

acumuladas negativas entre 2001 e 2010, sendo que a queda desses indicadores não 
                   

As siglas apresentadas nos Gráficos 4, 5, 6, 7 e 9 estão detalhadas na lista de abreviaturas e siglas, disposta 
imediatamente antes do sumário.  
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o retorno diário acumulado das ações 

tendência de crescimento, o que evidencia a 

valorização das ações ordinárias destes bancos durante o período em estudo. Além disso, 

maior valorização dessas ações, com 

ao Banco Bradesco (272,46%) e ao Banco Itaú 

pode-se perceber que a 

variação acumulada crescente ao longo do 

estas instituições, conforme 

 
Variação acumulada dos indicadores contábeis no período entre 2001 e 2010.  

, o crescimento da liquidez imediata 

do maior disponibilidade de recursos financeiros para cobrir os 

utros indicadores como 

, capital/depositantes (C/D) 

ia também apresentaram variação acumulada positiva, indicando, de forma 

 

, para os bancos Itaú e Bradesco, e 

Banco do Brasil, apresentaram pequenas variações 

acumuladas negativas entre 2001 e 2010, sendo que a queda desses indicadores não 

abreviaturas e siglas, disposta 

EO Basiléia



 

 

demonstra, necessariamente, problemas financeiros.

com variação acumulada negativa no

gerar receitas operacionais

situação mais favorável das instituições financeiras

Além destes indicadores, a

o patrimônio líquido (ROE)

índice preço/lucro (P/L), conforme 

 

  Gráfico 5: Variação acumulada dos índices ROE, ROA, ML e P/L entre 2001 e 2010. 
  Fonte: Elaborado pelo autor.

O Gráfico 5 evidencia que t

acumulada positiva, demonstrando crescimento destes indicadores ao long

estudo. Em todos indicadores dispostos n

crescimento dentre os bancos pesquisados

preço/lucro, com variação acumulada de 

crescente confiança dos investidores em relação à capacidade de geração de fluxos de caixa 

futuros por esta instituição.

Outros indicadores contábeis, como o 

apresentaram forte crescimento

do quarto trimestre de 2010, 

conceito de fluxo de caixa operacional e quanto maior o valor desse indicador, mais eficiente 

tende a ser a geração de caixa provenient

pagamento aos proprietários de capital e aos investidores.
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demonstra, necessariamente, problemas financeiros. O índice de eficiência operacional

com variação acumulada negativa no período pesquisado, indica aumento da eficiência em 

is a partir das despesas administrativas e de pessoal

situação mais favorável das instituições financeiras pesquisadas. 

Além destes indicadores, apresenta-se a seguir, a variação acumulada d

(ROE), retorno sobre o investimento (ROA), margem líquida

, conforme demonstrado no Gráfico 5.  

Variação acumulada dos índices ROE, ROA, ML e P/L entre 2001 e 2010. 
Elaborado pelo autor. 

evidencia que todos os indicadores apresentados tiveram forte 

demonstrando crescimento destes indicadores ao long

. Em todos indicadores dispostos no Gráfico 5, o Banco Itaú apresentou maior 

dentre os bancos pesquisados, com ênfase para o desempenho do índice 

preço/lucro, com variação acumulada de 2.312,28%, entre 2001 e 2010, 

crescente confiança dos investidores em relação à capacidade de geração de fluxos de caixa 

futuros por esta instituição. 

Outros indicadores contábeis, como o EBITDA e o lucro líquido também 

apresentaram forte crescimento, comparando-se os resultados do primeiro trimestre de 2001 e 

o quarto trimestre de 2010, conforme disposto no Gráfico 6. O EBITDA equivale ao 

conceito de fluxo de caixa operacional e quanto maior o valor desse indicador, mais eficiente 

tende a ser a geração de caixa proveniente das operações da empresa e maior a capacidade de 

pagamento aos proprietários de capital e aos investidores. 
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O índice de eficiência operacional (EO), 

período pesquisado, indica aumento da eficiência em 

partir das despesas administrativas e de pessoal e, portanto, 

a variação acumulada do retorno sobre 

, margem líquida (ML) e 

 
Variação acumulada dos índices ROE, ROA, ML e P/L entre 2001 e 2010.  
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, o Banco Itaú apresentou maior 

para o desempenho do índice 

%, entre 2001 e 2010, demonstrando 

crescente confiança dos investidores em relação à capacidade de geração de fluxos de caixa 

EBITDA e o lucro líquido também 

o primeiro trimestre de 2001 e 

O EBITDA equivale ao 

conceito de fluxo de caixa operacional e quanto maior o valor desse indicador, mais eficiente 

e das operações da empresa e maior a capacidade de 
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Gráfico 6: Crescimento do EBITDA e do lucro líquido (2001 
Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Dessa forma, pode-

líquido dos três bancos pesquisados tiveram forte crescimento entre 2001 e 2010, sendo que o 

Banco do Brasil apresentou maior crescimento em ambos

2.395,65% no EBITDA e 2.827,03

Quanto às métricas de valor, destaca

considerando-se os valores desses indicadores 

quarto trimestre de 2010, conforme pode ser visualizado n

 

Gráfico 7: Crescimento do EVA e do MVA (2001 
Fonte: Elaborado pelo autor.

 

De acordo com o Gráfico 7

EVA e no MVA, indicando que houve forte agregação de valor d

período observado. Dentre estes, merece destaque o 

crescimento em ambos os indicadores, sendo

respectivamente, de 1.050,64% e 1.025,45%. 
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Crescimento do EBITDA e do lucro líquido (2001 – 2010)
Elaborado pelo autor. 

-se verificar no Gráfico 6 que tanto o EBITDA quanto o lucro 

líquido dos três bancos pesquisados tiveram forte crescimento entre 2001 e 2010, sendo que o 

Banco do Brasil apresentou maior crescimento em ambos indicadores

2.827,03% no lucro líquido. 

às métricas de valor, destaca-se o crescimento do EVA e do MVA

se os valores desses indicadores no primeiro trimestre de 2001 e

conforme pode ser visualizado no Gráfico 7. 

Crescimento do EVA e do MVA (2001 – 2010) 
Elaborado pelo autor. 

o Gráfico 7, todos os bancos pesquisados apresentaram crescimento no 

EVA e no MVA, indicando que houve forte agregação de valor desse

Dentre estes, merece destaque o Banco Bradesco, que apresentou maior 

crescimento em ambos os indicadores, sendo a evolução do EVA e do MVA desse banco, 

respectivamente, de 1.050,64% e 1.025,45%.  
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2010) 

que tanto o EBITDA quanto o lucro 

líquido dos três bancos pesquisados tiveram forte crescimento entre 2001 e 2010, sendo que o 

indicadores, com aumento de 

se o crescimento do EVA e do MVA, 

o primeiro trimestre de 2001 em relação ao 

 

todos os bancos pesquisados apresentaram crescimento no 

esses bancos durante o 

Banco Bradesco, que apresentou maior 

a evolução do EVA e do MVA desse banco, 
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Apesar da tendência de crescimento dessas métricas de valor ao longo do período 

pesquisado, constatou-se que ocorreram momentos em que houve destruição de valor, com 

valores de EVA e MVA negativos, principalmente devido aos processos de fusões e 

aquisições realizados pelas instituições financeiras pesquisadas. Dentre esses processos, 

destacam-se: a aquisição da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, em novembro de 2008; a 

aquisição das operações do Bank Boston no Brasil, pelo Banco Itaú, em maio de 2006; a 

fusão entre o Itaú e o Unibanco, em novembro de 2008; a aquisição do Banco Mercantil de 

São Paulo e do Banco do Estado do Amazonas, pelo Banco Bradesco, em janeiro de 2002; a 

aquisição das operações da American Express no Brasil, pelo Banco Bradesco, em março de 

2006; entre vários outros. Os valores negativos de EVA e MVA resultantes de tais processos, 

no entanto, mostraram-se momentâneos, sendo que nos períodos imediatamente posteriores, 

pode-se observar a retomada da tendência de crescimento desses indicadores.  

Os processos de fusões e aquisições impactaram também o fluxo de caixa livre dos 

bancos pesquisados, principalmente do Banco Itaú, que apresentou forte variação negativa no 

período da fusão com o Unibanco, em novembro de 2008, como pode ser visualizado no 

Gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8: Evolução do FCL dos bancos pesquisados entre 2001 e 2010 (R$ mil) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Além das fusões e aquisições, pode-se perceber pelo Gráfico 8 que ocorreram 

variações no fluxo de caixa livre dos três bancos pesquisados durante todo o período 

observado, já que essa medida é bastante sensível aos investimentos e à necessidade de capital 

de giro. Diante disso, considerando-se que essas instituições financeiras tiveram expressivo 

crescimento no período em estudo, pode-se entender que o fluxo de caixa livre foi impactado, 
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nesse período, por constantes investimentos para suportar o crescimento das operações, 

impedindo assim, um crescimento sequencial e contínuo do fluxo de caixa livre.

Em relação ao coeficiente beta 

apresentou, de modo geral, valores próximos a 1, indicando mo

bancos pesquisados na mesma direção 

caso o Ibovespa. Essa relação próxima com o índice de mercado po

de que os três bancos pesquisad

influenciam seu comportamento

evidenciando relação mais próxima entre o 

 

                     Tabela 1: 
Instituição 
Banco do Brasil
Banco Itaú
Banco Bradesco

                     Fonte: 
 

O CAPM, com base nas premissas adotadas, apresentou

período analisado, resultando em uma taxa média de retorno sobre o capital próprio de 4,96% 

para o Banco do Brasil, 4,63% para o Banco Itaú

média geral de 4,79% para os três bancos pesquisados

Quanto aos indicadores econômicos analisados neste estudo

evolução destes indicadores, do primeiro trimestre de 2001 para o quarto trimestre de 2010.

 

 Gráfico 9: Evolução dos 
 Fonte: Elaborado pelo autor.
 

De acordo com o Gráfico 9

M, e o PIB apresentaram crescimento, respectivamente, de 123,94% e 233,19%, comparando
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nesse período, por constantes investimentos para suportar o crescimento das operações, 

impedindo assim, um crescimento sequencial e contínuo do fluxo de caixa livre.

Em relação ao coeficiente beta no período analisado, pode-se verificar que

modo geral, valores próximos a 1, indicando movimento do risco e retorno dos 

bancos pesquisados na mesma direção e com intensidade próxima do índice de mercado

Essa relação próxima com o índice de mercado pode ser explicada pelo fato 

pesquisados fazem parte da composição do Ibovespa 

comportamento. A Tabela 1 mostra os betas médios do

relação mais próxima entre o Banco do Brasil e a carteira de mercado.

Tabela 1: Coeficientes beta médios (2001 – 2010) 
Instituição Financeira β (Médio) 
Banco do Brasil 0,96 
Banco Itaú 0,70 
Banco Bradesco 0,82 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

com base nas premissas adotadas, apresentou pequenas variações

resultando em uma taxa média de retorno sobre o capital próprio de 4,96% 

para o Banco do Brasil, 4,63% para o Banco Itaú, 4,78% para o Banco Bradesco

ia geral de 4,79% para os três bancos pesquisados.  

Quanto aos indicadores econômicos analisados neste estudo, o Gráfico 9

ção destes indicadores, do primeiro trimestre de 2001 para o quarto trimestre de 2010.

Evolução dos indicadores econômicos (2001 - 2010) 
Elaborado pelo autor. 

o Gráfico 9, pode-se observar que apenas a inflação, medida pelo IGP

aram crescimento, respectivamente, de 123,94% e 233,19%, comparando

CDI Inflação PIB Poupança Risco-Brasil
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nesse período, por constantes investimentos para suportar o crescimento das operações, 

impedindo assim, um crescimento sequencial e contínuo do fluxo de caixa livre. 

se verificar que esse índice 

vimento do risco e retorno dos 

do índice de mercado, no 

de ser explicada pelo fato 

o Ibovespa e, dessa forma, 

betas médios dos bancos pesquisados, 

e a carteira de mercado. 

pequenas variações durante o 

resultando em uma taxa média de retorno sobre o capital próprio de 4,96% 

4,78% para o Banco Bradesco e uma taxa 

o Gráfico 9 apresenta a 

ção destes indicadores, do primeiro trimestre de 2001 para o quarto trimestre de 2010. 

 

se observar que apenas a inflação, medida pelo IGP-

aram crescimento, respectivamente, de 123,94% e 233,19%, comparando-

Brasil Selic
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se os indicadores do primeiro trimestre de 2001 e do quarto trimestre de 2010. Todos os 

demais indicadores econômicos analisados apresentaram queda, sendo a variação de: -22,92% 

(câmbio), -28,09% (CDI), -6,99% (poupança), -76,70% (risco-Brasil) e -28,21% (Selic). 

Dentre esses indicadores, destaca-se a queda do risco-Brasil, que mensura o risco de 

inadimplência da economia brasileira e representa a sobretaxa paga pelo título brasileiro em 

relação ao título do tesouro americano, em função do maior risco de inadimplência.  

Nesse sentido, verifica-se que o risco-Brasil decresceu de 811 pontos, ou 8,11% de 

sobretaxa pelo maior risco de inadimplência, no primeiro trimestre de 2001, para 189 pontos, 

ou 1,89% de sobretaxa pelo risco, no quarto trimestre de 2010. Essa queda evidencia a 

crescente solidez da economia brasileira e o aumento da credibilidade dos investidores 

externos quanto aos investimentos realizados no país. 

De forma geral, a análise efetuada sobre a evolução dos indicadores econômicos, 

métricas de valor e indicadores contábeis pesquisados permite constatar que tanto o 

desempenho bursátil e o desempenho financeiro do Banco do Brasil, do Banco Itaú e do 

Banco Bradesco, quanto o desempenho da economia brasileira, apresentaram, entre 2001 e 

2010, melhora significativa e expressivo crescimento, resultando em instituições mais sólidas 

e crescente confiança dos investidores nestas instituições e na economia brasileira. 

Diante desse contexto, são detalhadas a seguir as análises estatísticas de correlação e 

regressão, visando identificar se os indicadores de desempenho e fatores econômicos 

investigados (no período t) apresentaram relação com o retorno das ações ordinárias dos 

bancos pesquisados (no período t+1), entre 2001 e 2010. Tendo em vista as hipóteses 

formuladas, os testes estatísticos foram aplicados para cada instituição individualmente. Após 

as análises, apresenta-se a discussão dos resultados obtidos, visando verificar o 

comportamento das variáveis mais relevantes detectadas. 

 

 

4.2 Análises Estatísticas de Correlação e Regressão 

 

 

4.2.1 Banco do Brasil 

 

 

Com base na variação acumulada dos indicadores calculados, buscou-se verificar 

primeiramente a correlação entre essas variáveis. O índice de correlação de Pearson é 
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grandemente relevante para determinar o grau de relação entre as variáveis dependente e 

independentes e, além disso, entre as variáveis independentes, tendo em vista eliminar, ou ao 

menos reduzir, o problema da multicolinearidade, comum em regressões múltiplas, como já 

comentado anteriormente. A matriz de correlações dos dados relativos ao Banco do Brasil, no 

período entre 2001 e 2010, pode ser observada na Tabela 2, apresentada a seguir. 

 

Tabela 2: Matriz de correlações – Banco do Brasil (2001 – 2010).  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Pela matriz de correlações disposta na Tabela 2, pode-se observar que as variáveis 

independentes LI, E/D, PE, IF, Leverage, C/D, ROE, ROA, ML, P/L, EBITDA, LL, FCL, 

Beta, EVA, MVA, CDI, PIB e Selic apresentaram forte correlação positiva (r > 0,90) com 

outras variáveis independentes. Diante disso, como proposto por Hair et al. (2009), 
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1,00 
                          

LI ,77 1,00 
                         

E/D ,86 ,81 1,00 
                        

PE ,87 ,75 ,95 1,00 
                       

IF ,45 ,14 ,51 ,67 1,00 
                      

Leverage -,27 ,11 -,30 -,47 -,96 1,00 
                     

C/D ,45 ,16 ,58 ,64 ,94 -,91 1,00 
                    

ROE ,83 ,91 ,88 ,85 ,30 -,08 ,33 1,00 
                   

ROA ,86 ,88 ,91 ,89 ,42 -,21 ,45 ,99 1,00 
                  

ML ,86 ,88 ,92 ,92 ,49 -,28 ,51 ,97 ,99 1,00 
                 

P/L ,88 ,89 ,93 ,90 ,41 -,19 ,45 ,87 ,89 ,91 1,00 
                

EO ,50 ,55 ,60 ,68 ,58 -,42 ,53 ,48 ,53 ,64 ,67 1,00 
               

Basiléia ,49 ,39 ,52 ,70 ,86 -,74 ,74 ,48 ,56 ,62 ,51 ,71 1,00 
              

EBITDA ,72 ,92 ,84 ,74 ,13 ,10 ,20 ,90 ,87 ,86 ,89 ,50 ,34 1,00 
             

LL ,86 ,93 ,91 ,88 ,35 -,12 ,38 ,99 ,99 ,98 ,92 ,53 ,51 ,92 1,00 
            

FCL ,85 ,90 ,92 ,91 ,38 -,16 ,39 ,91 ,92 ,93 ,93 ,58 ,50 ,88 ,94 1,00 
           

Beta ,79 ,82 ,86 ,85 ,35 -,15 ,37 ,88 ,88 ,88 ,87 ,52 ,47 ,82 ,90 ,89 1,00 
          

CAPM ,46 ,54 ,55 ,48 ,06 ,07 ,12 ,59 ,57 ,53 ,54 ,14 ,04 ,58 ,59 ,55 ,74 1,00 
         

EVA ,75 ,87 ,82 ,70 ,10 ,11 ,20 ,88 ,86 ,84 ,88 ,39 ,22 ,95 ,90 ,85 ,78 ,60 1,00 
        

MVA ,75 ,88 ,82 ,70 ,09 ,12 ,20 ,89 ,86 ,84 ,88 ,39 ,22 ,95 ,91 ,85 ,79 ,60 1,00 1,00 
       

Câmbio -,59 -,36 -,61 -,54 -,42 ,38 -,54 -,46 -,52 -,54 -,61 -,28 -,20 -,47 -,51 -,56 -,48 -,38 -,56 -,56 1,00 
      

CDI -,80 -,75 -,78 -,71 -,18 ,02 -,24 -,76 -,77 -,77 -,85 -,43 -,22 -,79 -,80 -,82 -,76 -,45 -,82 -,82 ,65 1,00 
     

Inflação -,57 -,63 -,71 -,63 -,35 ,20 -,46 -,67 -,69 -,68 -,77 -,42 -,42 -,76 -,71 -,65 -,59 -,33 -,80 -,79 ,52 ,62 1,00 
    

PIB ,86 ,91 ,95 ,94 ,42 -,19 ,44 ,93 ,94 ,95 ,96 ,66 ,56 ,91 ,96 ,96 ,91 ,58 ,87 ,87 -,50 -,78 -,71 1,00 
   

Poupança -,50 -,49 -,54 -,47 -,09 ,01 -,16 -,50 -,51 -,52 -,60 -,31 -,07 -,53 -,53 -,58 -,54 -,24 -,58 -,58 ,54 ,89 ,45 -,51 1,00 
  

Risco-
Brasil 

-,62 -,33 -,62 -,69 -,81 ,75 -,83 -,42 -,53 -,59 -,62 -,62 -,69 -,36 -,48 -,52 -,43 -,13 -,35 -,34 ,67 ,53 ,53 -,53 ,44 1,00 
 

Selic -,79 -,75 -,78 -,71 -,17 ,02 -,24 -,76 -,76 -,76 -,85 -,43 -,21 -,79 -,79 -,82 -,76 -,45 -,82 -,82 ,65 1,00 ,62 -,78 ,89 ,53 1,00 
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comentado no item 3.3 deste estudo, procedeu-se o exame da matriz de correlações e a 

exclusão das variáveis menos significantes estatisticamente, com menor grau de correlação 

com a variável dependente ou com menores valores de tolerância e maiores valores de VIF. 

Nesse sentido, foram excluídas do modelo as variáveis dispostas na Tabela 3, apresentada a 

seguir. 

 

Tabela 3: Variáveis independentes excluídas – Banco do Brasil (2001 – 2010).  
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A matriz de correlações resultante das variáveis que permaneceram no modelo pode 

ser vista na Tabela 4. 

 

 Tabela 4: Matriz de correlações resultante – Banco do Brasil (2001 – 2010).  
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Retorno BBAS3 1,00 
             

PE ,87 1,00 
            

ROA ,86 ,89 1,00 
           

P/L ,88 ,90 ,89 1,00 
          

EO ,50 ,68 ,53 ,67 1,00 
         

Basiléia ,49 ,70 ,56 ,51 ,71 1,00 
        

EBITDA ,72 ,74 ,87 ,89 ,50 ,34 1,00 
       

Beta ,79 ,85 ,88 ,87 ,52 ,47 ,82 1,00 
      

CAPM ,46 ,48 ,57 ,54 ,14 ,04 ,58 ,74 1,00 
     

Câmbio -,59 -,54 -,52 -,61 -,28 -,20 -,47 -,48 -,38 1,00 
    

CDI -,80 -,71 -,77 -,85 -,43 -,22 -,79 -,76 -,45 ,65 1,00 
   

Inflação -,57 -,63 -,69 -,77 -,42 -,42 -,76 -,59 -,33 ,52 ,62 1,00 
  

Poupança -,50 -,47 -,51 -,60 -,31 -,07 -,53 -,54 -,24 ,54 ,89 ,45 1,00 
 

Risco-Brasil -,62 -,69 -,53 -,62 -,62 -,69 -,36 -,43 -,13 ,67 ,53 ,53 ,44 1,00 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Variável 
Independente 

Valor p Teste t Tolerância VIF 

LI 0,532 0,632 0,137 7,298 
E/D 0,406 -0,843 0,057 17,557 
IF 0,900 -0,127 0,104 9,609 
Leverage 0,857 0,181 0,135 7,386 
C/D 0,555 -0,594 0,178 5,633 
ROE 0,285 1,088 0,152 6,583 
ML 0,286 1,087 0,113 8,837 
LL 0,307 1,039 0,099 10,139 
FCL 0,406 -0,843 0,076 13,125 
EVA 0,511 0,665 0,098 10,211 
MVA 0,655 -0,451 0,124 8,054 
PIB 0,710 -1,869 0,047 21,361 
Selic 0,395 -0,863 0,233 4,294 
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Com base na matriz de correlações resultante pode-se verificar que as variáveis P/L, 

PE, ROA, Beta, EBITDA, EO, Basiléia e CAPM apresentaram correlação positiva com o 

retorno das ações ordinárias do Banco do Brasil, no período entre 2001 e 2010. Destas 

variáveis, os índices P/L (Preço/Lucro), PE (Participação nos empréstimos), ROA (Retorno 

sobre o investimento total), Beta e EBITDA apresentaram índices de correlação mais 

significativos, com r, respectivamente, de 0,882, 0,872, 0,857, 0,786 e 0,723, conforme pode 

ser visto na Tabela 4. 

Diante disso, buscou-se verificar quais variáveis independentes apresentaram poder 

explicativo em relação à variável dependente, sendo significantes estatisticamente. A análise 

efetuada por meio do PASW resultou nas variáveis independentes apresentadas na Tabela 5, 

com r2 total de 87,7% e r2 ajustado total de 85,9%. 

 

        Tabela 5: Variáveis explicativas estatisticamente significantes - Banco do Brasil. 
Variável Independente r2 r2 Ajustado Coeficiente Valor p Teste t 

Preço/Lucro (P/L) 0,777 0,771 68,502 0,000 5,061 
Participação dos Empréstimos (PE) 0,032 0,028 202,331 0,006 1,947 
Eficiência Operacional (EO) 0,028 0,024 -118,634 0,001 -3,570 
Inflação 0,023 0,021 3,664 0,006 2,965 
Risco-Brasil 0,017 0,015 -45,652 0,043 -2,111 
Total 0,877 0,859 - - - 

         Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os coeficientes apresentados na Tabela 5 evidenciam a significância estatística das 

variáveis independentes P/L, PE, EO, inflação e risco-Brasil em relação à variável 

dependente, com valor p abaixo de 0,05 e resultados do teste t diferentes de 0 (zero), ambos a 

um nível de significância de 95%. Nesse sentido, pode-se afirmar que a variação acumulada 

dessas variáveis, no período analisado, explica 87,7% da variação acumulada do retorno das 

ações ordinárias do Banco do Brasil, considerando-se a defasagem de um período (trimestre) 

entre a variável dependente e as variáveis independentes.  

Além disso, pode-se notar o forte poder explicativo da variável P/L em relação à 

variável dependente, com r2 de 77,7%. O índice preço/lucro, conforme abordado no item 

2.5.4, indica quanto o investidor está disposto a pagar por cada unidade de lucro contábil e, 

dessa forma, sugere as perspectivas do mercado sobre a capacidade de geração de fluxos de 

caixa futuros pela empresa. Dessa forma, pode-se entender que, no caso do Banco do Brasil, 

no período entre 2001 e 2010, o comportamento do retorno das ações ordinárias (BBAS3) 

pode ser explicado em grande parte (77,7%) pelo comportamento do índice preço/lucro do 

trimestre anterior. 
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 Em relação às demais variáveis independentes PE, EO, inflação e risco-Brasil, 

verifica-se que estas, conjuntamente, explicaram 10,0% do retorno das ações ordinárias. As 

variáveis inflação e risco-Brasil apresentaram comportamento contrário à variável 

dependente, com coeficientes de correlação, respectivamente, de -0,573 e -0,621. Isso sugere 

que à medida que a variação acumulada destes indicadores diminuiu, a variação acumulada do 

retorno das ações ordinárias, no trimestre seguinte, apresentou tendência de elevação.  

Diante da significância estatística e dos coeficientes das variáveis dispostas na Tabela 

5, definiu-se o modelo econométrico que expressa a relação entre estas variáveis 

independentes e a variável dependente, conforme apresentado a seguir. 

 

(31) 

 

O modelo econométrico acima sugere que o aumento na variação acumulada dos 

indicadores preço/lucro, participação dos empréstimos e inflação e a redução da variação 

acumulada dos indicadores eficiência operacional e risco-Brasil elevam a variação acumulada 

do retorno das ações ordinárias do Banco do Brasil. Cabe ressaltar que a redução do índice 

eficiência operacional indica aumento da produtividade do banco, enquanto a redução do 

risco-Brasil evidencia menor sobretaxa pelo risco. O sinal positivo da inflação no modelo, 

pode ser resultante da eficiente gestão deste fator econômico pelo Banco do Brasil, indicando 

ganhos sobre a inflação e consequente elevação do retorno das ações. O aumento da inflação 

em longo prazo, entretanto, pode impactar negativamente o retorno das ações. 

Dessa forma, em relação ao Banco do Brasil, no período entre 2001 e 2010, as 

hipóteses 1 e 2 foram confirmadas apenas para as variáveis preço/lucro, participação dos 

empréstimos e eficiência operacional. A hipótese 4 foi confirmada somente para as variáveis 

inflação e risco-Brasil, inversamente correlacionadas com a variável dependente. Já a hipótese 

3 foi refutada, uma vez que nenhuma métrica de valor apresentou correlação e poder 

explicativo estatisticamente significantes em relação à variável dependente. 

 

 

4.2.2 Banco Itaú 

 

 

Em se tratando do Banco Itaú, no período entre 2001 e 2010, foram obtidos os 

seguintes coeficientes de correlação, evidenciados na Tabela 6, apresentada a seguir. 

/ -0,769 68,502 202,331 -118,634 3,664 - 45,652P L PE EO Inflação Risco Brasily = + + +
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Tabela 6: Matriz de correlações – Banco Itaú (2001 – 2010).  
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Retorno 
ITUB3 

1,00 
                          

LI ,79 1,00 
                         

E/D ,92 ,75 1,00 
                        

PE ,84 ,75 ,89 1,00 
                       

IF ,04 -,43 ,13 ,05 1,00 
                      

Leverage ,33 ,74 ,24 ,31 -,92 1,00 
                     

C/D ,58 ,15 ,69 ,41 ,72 -,47 1,00 
                    

ROE ,79 ,82 ,72 ,66 -,35 ,64 ,22 1,00 
                   

ROA ,80 ,82 ,73 ,67 -,34 ,63 ,23 1,00 1,00 
                  

ML ,71 ,79 ,65 ,61 -,44 ,69 ,11 ,98 ,98 1,00 
                 

P/L ,84 ,81 ,77 ,70 -,29 ,59 ,30 ,94 ,94 ,92 1,00 
                

EO -,63 -,37 -,61 -,54 -,40 ,13 -,62 -,27 -,27 -,11 -,29 1,00 
               

Basiléia -,09 -,14 -,06 -,15 ,31 -,31 ,22 -,31 -,31 -,35 -,31 ,06 1,00 
              

EBITDA ,79 ,61 ,77 ,61 -,06 ,33 ,48 ,90 ,90 ,86 ,83 -,30 -,22 1,00 
             

LL ,80 ,84 ,73 ,68 -,35 ,65 ,22 1,00 1,00 ,98 ,94 -,28 -,31 ,89 1,00 
            

FCL -,38 -,74 -,26 -,42 ,63 -,80 ,34 -,59 -,59 -,61 -,57 ,07 ,25 -,17 -,61 1,00 
           

Beta ,86 ,86 ,83 ,84 -,18 ,52 ,33 ,79 ,79 ,76 ,84 -,35 -,25 ,67 ,80 -,57 1,00 
          

CAPM ,11 -,08 -,15 -,10 -,02 -,02 -,12 -,22 -,22 -,18 -,15 ,22 -,01 -,27 -,21 -,04 ,09 1,00 
         

EVA ,30 ,62 ,30 ,40 -,26 ,47 -,04 ,41 ,41 ,43 ,39 -,09 -,08 ,12 ,44 -,75 ,51 ,10 1,00 
        

MVA ,30 ,62 ,30 ,40 -,26 ,47 -,05 ,41 ,41 ,43 ,39 -,09 -,08 ,12 ,44 -,76 ,51 ,09 1,00 1,00 
       

Câmbio -,46 -,43 -,53 -,53 ,03 -,22 -,25 -,61 -,61 -,63 -,62 ,13 ,53 -,61 -,61 ,26 -,54 ,09 -,28 -,28 1,00 
      

CDI -,69 -,76 -,67 -,63 ,25 -,53 -,25 -,84 -,84 -,83 -,83 ,31 ,34 -,70 -,85 ,63 -,76 ,36 -,59 -,60 ,65 1,00 
     

Inflação -,55 -,60 -,61 -,67 ,03 -,30 -,28 -,55 -,55 -,53 -,58 ,31 ,29 -,37 -,56 ,58 -,72 -,14 -,66 -,66 ,52 ,62 1,00 
    

PIB ,89 ,94 ,87 ,91 -,22 ,58 ,33 ,85 ,85 ,81 ,86 -,44 -,15 ,71 ,87 -,64 ,93 -,06 ,59 ,59 -,50 -,78 -,71 1,00 
   

Poupança -,43 -,49 -,46 -,43 ,11 -,30 -,20 -,57 -,57 -,55 -,54 ,25 ,28 -,47 -,57 ,43 -,52 ,50 -,49 -,49 ,54 ,89 ,45 -,51 1,00 
  

Risco-
Brasil 

-,72 -,35 -,74 -,68 -,47 ,17 -,70 -,48 -,49 -,41 -,54 ,57 ,15 -,60 -,49 ,02 -,57 ,15 -,15 -,14 ,67 ,53 ,53 -,53 ,44 1,00 
 

Selic -,69 -,76 -,67 -,63 ,25 -,53 -,25 -,84 -,84 -,83 -,83 ,31 ,34 -,69 -,85 ,62 -,76 ,36 -,60 -,60 ,65 1,00 ,62 -,78 ,89 ,53 1,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

De acordo com a matriz de correlações apresentada na Tabela 6, as variáveis 

independentes LI, PE, IF, Leverage, ROE, ROA, ML, P/L, LL, Beta, EVA, MVA, PIB, CDI e 

Selic apresentaram forte correlação positiva (r > 0,90) com outras variáveis independentes. 

Diante disso, foram adotados os procedimentos detalhados no item 3.3, já utilizados na 

análise relativa ao Banco do Brasil. Com base na significância estatística, no índice de 

correlação com a variável dependente, no valor de tolerância e no VIF, foram excluídas do 

modelo as variáveis independentes dispostas na Tabela 7. 
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Tabela 7: Variáveis independentes excluídas – Banco Itaú (2001 – 2010).  
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Além destas, a variável E/D apresentou forte poder explicativo inicialmente sobre a 

variável dependente, entretanto, foi excluída em seguida pelo PASW. Nesse sentido, visando 

evitar qualquer viés ocasionado por esta variável, optou-se por excluí-la previamente da 

análise. Diante disso, obteve-se a matriz de correlações apresentada na Tabela 8. 

 

    Tabela 8: Matriz de correlações resultante – Banco Itaú (2001 – 2010).  
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Retorno ITUB3 1,00 
               

LI ,79 1,00 
              

Leverage ,33 ,74 1,00 
             

C/D ,58 ,15 -,47 1,00 
            

P/L ,84 ,81 ,59 ,30 1,00 
           

EO -,63 -,37 ,13 -,62 -,29 1,00 
          

Basiléia -,09 -,14 -,31 ,22 -,31 ,06 1,00 
         

EBITDA ,79 ,61 ,33 ,48 ,83 -,30 -,22 1,00 
        

FCL -,38 -,74 -,80 ,34 -,57 ,07 ,25 -,17 1,00 
       

CAPM -,11 -,08 -,02 -,12 -,15 ,22 -,01 -,27 -,04 1,00 
      

EVA ,30 ,62 ,47 -,04 ,39 -,09 -,08 ,12 -,75 ,10 1,00 
     

Câmbio -,46 -,43 -,22 -,25 -,62 ,13 ,53 -,61 ,26 ,09 -,28 1,00 
    

CDI -,69 -,76 -,53 -,25 -,83 ,31 ,34 -,70 ,63 ,36 -,59 ,65 1,00 
   

Inflação -,55 -,60 -,30 -,28 -,58 ,31 ,29 -,37 ,58 -,14 -,66 ,52 ,62 1,00 
  

Poupança -,43 -,49 -,30 -,20 -,54 ,25 ,28 -,47 ,43 ,50 -,49 ,54 ,89 ,45 1,00 
 

Risco-Brasil -,72 -,35 ,17 -,70 -,54 ,57 ,15 -,60 ,02 ,15 -,15 ,67 ,53 ,53 ,44 1,00 
    Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir da matriz de correlações resultante verificou-se que as variáveis P/L, LI, 

EBITDA, C/D, Leverage e EVA apresentaram correlação positiva com o retorno das ações 

ordinárias do Banco Itaú, no período entre 2001 e 2010. Destas, apenas as variáveis P/L 

Variável 
Independente 

Valor p Teste t Tolerância VIF 

PE 0,949 -0,650 0,162 6,173 
IF 0,221 1,250 0,523 1,911 
ROE 0,333 0,983 0,125 7,997 
ROA 0,413 0,829 0,124 8,094 
ML 0,681 0,416 0,132 7,549 
LL 0,463 0,742 0,118 8,506 
Beta 0,180 2,484 0,208 4,815 
MVA 0,086 -1,774 0,689 1,451 
PIB 0,958 -0,054 0,094 10,685 
Selic 1,942 0,061 0,288 3,468 
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(Preço/Lucro), LI (Liquidez imediata) e EBITDA apresentaram índices de correlação mais 

significativos, respectivamente, de 0,835, 0,794 e 0,785, conforme disposto na Tabela 8. 

Diante disso, verificou-se quais variáveis independentes estatisticamente significantes 

apresentaram poder explicativo em relação à variável dependente. Os resultados obtidos por 

meio do PASW indicaram as seguintes variáveis independentes, dispostas na Tabela 9, com r2 

total de 94,0% e r2 ajustado total de 92,9%. 

 

         Tabela 9: Variáveis explicativas estatisticamente significantes - Banco Itaú.  
Variável Independente r2 r2 Ajustado Coeficiente Valor p Teste t 

Preço/Lucro (P/L) 0,698 0,689 1,155 0,000 6,606 
Eficiência Operacional (EO) 0,165 0,165 -1,437 0,014 -2,599 
Risco-Brasil 0,018 0,016 -23,345 0,000 -6,315 
Liquidez Imediata 0,018 0,018 17,974 0,000 6,486 
Câmbio 0,019 0,019 40,727 0,000 5,094 
Fluxo de Caixa Livre 0,017 0,017 0,242 0,000 3,981 
CAPM 0,005 0,005 31,349 0,040 2,151 
Total 0,940 0,929 - - - 

         Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

De acordo com os coeficientes apresentados na Tabela 9, as variáveis independentes 

P/L, EO, Risco-Brasil, LI, Câmbio, FCL e CAPM apresentaram poder explicativo em relação 

ao retorno das ações ordinárias do Banco Itaú no período entre 2001 e 2010, a um nível de 

significância estatística de 95%. Diante disso, pode-se afirmar que a variação acumulada 

dessas variáveis contribui para a explicação de 94,0% da variação acumulada do retorno das 

ações ordinárias do Banco Itaú no período analisado, considerando-se a defasagem de um 

período (trimestre) entre a variável dependente e as variáveis independentes.  

Além disso, pode-se constatar que, dentre as variáveis independentes com poder 

explicativo dispostas na Tabela 9, a variável P/L destacou-se, apresentando sozinha poder 

explicativo de 69,8% em relação à variável dependente, evidenciando assim a relevância 

dessa variável em relação ao retorno das ações ordinárias do Banco Itaú.  

A variável eficiência operacional também apresentou considerável poder explicativo 

em relação à variável dependente, com r2 de 16,6% e comportamento inverso (r = -0,631) ao 

comportamento do retorno das ações ITUB3. O índice eficiência operacional mede a relação 

entre as despesas operacionais (despesas administrativas e de pessoal, conforme detalhado no 

item 3.2.2.1) e as receitas de intermediação financeira, sendo que a redução desse índice 

evidencia o aumento da eficiência operacional. Assim, pode-se entender que o 

comportamento das ações ordinárias (ITUB3), no período analisado, pode ser explicado em 

16,6%, pelo comportamento contrário do índice eficiência operacional do trimestre anterior. 



82 

 

 

Em relação às demais variáveis independentes Risco-Brasil, LI, Câmbio, FCL e 

CAPM, estas apresentaram conjuntamente r2 de 7,7%, sendo que as variáveis Risco-Brasil, 

Câmbio, FCL e CAPM apresentaram correlação negativa com o retorno das ações ordinárias 

do Banco Itaú, indicando comportamento contrário a estas. Tal comportamento pode ser 

considerado compreensível para as variáveis risco-Brasil e câmbio, uma vez que a redução 

desses indicadores pode ser entendida como um sinal positivo pelos investidores. Entretanto, 

em relação às variáveis FCL e CAPM, esse comportamento é contrário ao esperado, já que, 

fluxos de caixa livres e taxas de retorno maiores tendem a elevar o retorno das ações.  

No entanto, pode-se observar que essas variáveis apresentaram fraca correlação com o 

retorno das ações ordinárias do Banco Itaú (-0,38 para o FCL e -0,11 para o CAPM) e, além 

disso, fraco poder explicativo em relação a estas, com r2 de 1,7% (FCL) e 0,5% (CAPM). O 

comportamento do FCL pode ter sido ainda impactado pelos constantes investimentos 

realizados pelos bancos no período da análise, conforme evidenciado no Gráfico 8, resultando 

em um comportamento inesperado dessa variável no decorrer do período analisado.  

Com base no poder explicativo, na significância estatística e nos coeficientes das 

variáveis dispostas na Tabela 9, determinou-se o modelo econométrico que expressa a relação 

entre estas variáveis independentes e a variável dependente, conforme apresentado a seguir. 

 

(32) 

 

O modelo econométrico acima sugere que o aumento da variação acumulada dos 

indicadores preço/lucro, liquidez imediata, câmbio, fluxo de caixa livre e CAPM e a redução 

da variação acumulada dos indicadores eficiência operacional e risco-Brasil contribuem para 

elevar a variação acumulada do retorno das ações ordinárias do Banco Itaú. A redução dos 

índices eficiência operacional e risco-Brasil, como já mencionado, tendem a ser indicadores 

positivos para o retorno das ações ordinárias. Já o sinal positivo do câmbio no modelo, pode 

ser decorrente das aquisições internacionais do Banco Itaú, sobretudo do Bank Boston em 

2006, resultando em possível elevação do retorno das ações ITUB3. 

Assim, quanto ao Banco Itaú, no período entre 2001 e 2010, as hipóteses 1 e 2 foram 

confirmadas apenas para as variáveis preço/lucro, eficiência operacional e liquidez imediata, 

apesar do fraco poder explicativo dessa última variável. A hipótese 3 foi confirmada para as 

variáveis FCL e CAPM, com fraca correlação inversa e fraco poder explicativo em relação ao 

retorno das ações ordinárias do Banco Itaú. A hipótese 4, por fim, foi confirmada para as 

variáveis risco-Brasil e câmbio, com a contribuição positiva desta última ao modelo. 

/2,342 1,155 1,437 23,345 17,974 40,727 0,242 31,349P L EO Risco Brasil LI Câmbio FCL CAPMy −=− + − − + + + +
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4.2.3 Banco Bradesco 

 

 

Em relação ao Banco Bradesco, com base na variação acumulada dos indicadores 

calculados e do retorno das ações ordinárias no período entre 2001 e 2010, obteve-se a matriz 

de correlações apresentada na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Matriz de correlações – Banco Bradesco (2001 – 2010).  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

De acordo com a matriz de correlações disposta na Tabela 10, pode-se observar que as 

variáveis independentes LI, IF, Leverage, C/D, ROE, ROA, ML, P/L, LL, Beta, EVA, MVA, 

CDI, PIB, Risco-Brasil e Selic apresentaram forte correlação positiva (r > 0,90) com outras 
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1,00                                                     

LI ,85 1,00                                                   

E/D ,26 ,05 1,00                                                 

PE -,22 -,48 ,71 1,00                                               

IF -,13 -,22 ,73 ,69 1,00                                             

Leverage ,39 ,46 -,60 -,70 -,96 1,00                                           

C/D ,34 ,25 ,90 ,42 ,78 -,62 1,00                                         

ROE ,83 ,66 ,56 ,02 ,10 ,13 ,60 1,00                                       

ROA ,82 ,65 ,58 ,04 ,13 ,11 ,61 1,00 1,00                                     

ML ,83 ,91 ,42 -,20 ,12 ,14 ,60 ,88 ,88 1,00                                   

P/L ,80 ,68 ,60 ,06 ,13 ,11 ,63 ,92 ,92 ,84 1,00                                 

EO ,50 ,77 ,08 -,41 ,10 ,09 ,39 ,40 ,40 ,78 ,42 1,00                               

Basiléia ,42 ,64 ,08 -,26 ,20 -,02 ,35 ,30 ,30 ,64 ,35 ,84 1,00                             

EBITDA -,20 ,10 -,30 -,24 ,17 -,18 -,06 -,52 -,51 -,10 -,43 ,46 ,49 1,00                           

LL ,85 ,70 ,56 ,01 ,10 ,15 ,60 1,00 1,00 ,90 ,93 ,43 ,33 -,48 1,00                         

FCL -,49 -,36 -,14 ,11 ,14 -,27 -,13 -,35 -,35 -,31 -,34 -,14 -,08 ,17 -,38 1,00                       

Beta ,81 ,78 ,52 ,06 ,23 ,05 ,60 ,79 ,79 ,86 ,84 ,62 ,62 -,07 ,82 -,35 1,00                     

CAPM ,19 ,24 -,06 -,11 -,07 ,11 -,02 ,06 ,06 ,12 ,15 ,14 ,07 ,07 ,08 -,20 ,36 1,00                   

EVA ,84 ,84 ,36 -,16 ,17 ,11 ,55 ,71 ,71 ,89 ,71 ,77 ,76 ,15 ,75 -,44 ,87 ,11 1,00                 

MVA ,85 ,84 ,35 -,16 ,15 ,13 ,54 ,72 ,72 ,89 ,72 ,76 ,74 ,13 ,76 -,46 ,87 ,11 1,00 1,00               

Câmbio -,49 -,17 -,76 -,48 -,49 ,35 -,69 -,63 -,64 -,43 -,62 ,00 ,09 ,42 -,63 ,31 -,46 -,12 -,37 -,38 1,00             

CDI -,80 -,52 -,53 -,09 -,11 -,11 -,52 -,84 -,84 -,68 -,83 -,21 -,23 ,50 -,85 ,48 -,69 ,05 -,67 -,69 ,65 1,00           

Inflação -,64 -,50 -,49 -,14 -,16 -,04 -,48 -,56 -,56 -,54 -,60 -,29 -,30 ,12 -,59 ,74 -,67 -,23 -,68 -,69 ,52 ,62 1,00         

PIB ,92 ,87 ,44 -,08 ,07 ,22 ,54 ,86 ,86 ,92 ,87 ,64 ,58 -,13 ,89 -,48 ,93 ,18 ,93 ,94 -,50 -,78 -,71 1,00       

Poupança -,56 -,22 -,45 -,21 -,16 ,01 -,39 -,57 -,57 -,39 -,54 ,00 -,10 ,44 -,58 ,37 -,43 ,24 -,47 -,48 ,54 ,89 ,45 -,51 1,00     

Risco-
Brasil 

-,36 -,26 -,77 -,34 -,73 ,56 -,91 -,52 -,53 -,55 -,57 -,39 -,45 -,04 -,53 ,17 -,56 ,04 -,59 -,59 ,67 ,53 ,53 -,53 ,44 1,00   

Selic -,80 -,52 -,53 -,09 -,11 -,11 -,52 -,84 -,84 -,68 -,83 -,20 -,23 ,50 -,85 ,48 -,69 ,05 -,66 -,68 ,65 1,00 ,62 -,78 ,89 ,53 1,00 
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variáveis independentes. Assim, conforme desenvolvido nas análises anteriores, procedeu-se 

o exame da matriz de correlações e a exclusão das variáveis com menor significância 

estatística, menor grau de correlação com a variável dependente ou com menor valor de 

tolerância e maior valor de VIF, resultando na exclusão das variáveis listadas na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Variáveis independentes excluídas – Banco Bradesco (2001 – 2010).  
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Além destas, a variável PIB, incluída inicialmente no modelo com forte poder 

explicativo, foi removida em seguida pelo PASW. Assim, optou-se por excluir previamente 

essa variável da análise, tendo em vista evitar qualquer viés causado pela mesma. A Tabela 12 

apresenta a matriz de correlações resultante das variáveis que permaneceram no modelo. 

 

            Tabela 12: Matriz de correlações resultante – Banco Bradesco (2001 – 2010).  
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Retorno BBDC3 1,00 
             

E/D ,26 1,00 
            

PE -,22 ,71 1,00 
           

P/L ,80 ,60 ,06 1,00 
          

EO ,50 ,08 -,41 ,42 1,00 
         

Basiléia ,42 ,08 -,26 ,35 ,84 1,00 
        

EBITDA -,20 -,30 -,24 -,43 ,46 ,49 1,00 
       

FCL -,49 -,14 ,11 -,34 -,14 -,08 ,17 1,00 
      

CAPM ,19 -,06 -,11 ,15 ,14 ,07 ,07 -,20 1,00 
     

Câmbio -,49 -,76 -,48 -,62 ,00 ,09 ,42 ,31 -,12 1,00 
    

CDI -,80 -,53 -,09 -,83 -,21 -,23 ,50 ,48 ,05 ,65 1,00 
   

Inflação -,64 -,49 -,14 -,60 -,29 -,30 ,12 ,74 -,23 ,52 ,62 1,00 
  

Poupança -,56 -,45 -,21 -,54 ,00 -,10 ,44 ,37 ,24 ,54 ,89 ,45 1,00 
 

Risco-Brasil -,36 -,77 -,34 -,57 -,39 -,45 -,04 ,17 ,04 ,67 ,53 ,53 ,44 1,00 
            Fonte: Elaborada pelo autor. 

Variável 
Independente 

Valor p Teste t Tolerância VIF 

LI 0,141 1,508 0,138 7,256 
IF 0,000 12,953 0,055 18,242 
Leverage 0,000 14,951 0,057 17,635 
C/D 0,617 0,504 0,090 11,117 
ROE 0,250 1,172 0,175 5,703 
ROA 0,251 1,168 0,174 5,748 
ML 0,246 1,182 0,128 7,802 
LL 0,219 1,255 0,138 7,248 
Beta 0,924 -0,096 0,104 9,582 
EVA 0,153 1,465 0,071 14,031 
MVA 0,118 1,607 0,069 14,585 
Selic 0,164 -1,425 0,287 3,489 



85 

 

 

Diante disso, com base na matriz de correlações apresentada na Tabela 12, pode-se 

verificar que as variáveis P/L, EO, Basiléia, E/D e CAPM apresentaram correlação positiva 

com o retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco, no período entre 2001 e 2010. Destas 

variáveis, porém, apenas o índice P/L (Preço/Lucro) mostrou-se mais fortemente 

correlacionado com a variável dependente, com índice de correlação de 0,802, conforme 

detalhado na Tabela 12. 

Nesse sentido, verificou-se quais variáveis independentes demonstraram poder 

explicativo em relação ao retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco, apresentando 

significância estatística. Os resultados obtidos por meio da análise realizada pelo PASW 

indicaram as variáveis independentes apresentadas na Tabela 13, com poder explicativo (r2) 

total de 89,2% e r2 ajustado total de 86,7%. 

 

           Tabela 13: Variáveis explicativas estatisticamente significantes - Banco Bradesco.  
Variável Independente r2 r2 Ajustado Coeficiente Valor p Teste t 

Preço/Lucro (P/L) 0,643 0,633 11,100 0,000 5,511 
E/D 0,076 0,070 146,78 0,007 2,900 
Inflação 0,067 0,065 -1,030 0,004 -1,959 
CDI 0,036 0,033 -117,250 0,001 -3,852 
EBITDA 0,027 0,025 2,253 0,000 3,968 
Câmbio 0,021 0,019 -101,835 0,005 -2,993 
Risco-Brasil 0,022 0,022 -39,321 0,019 -2,476 
Total 0,892 0,867 - - - 

           Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Os coeficientes apresentados na Tabela 13, a um nível de significância de 95%, 

confirmam que as variáveis independentes P/L, E/D, Inflação, CDI, EBITDA, Câmbio e 

Risco-Brasil são estatisticamente significantes, com valor p abaixo de 0,05 e resultados do 

teste t diferentes de 0 (zero). Dessa forma, pode-se afirmar que a variação acumulada dessas 

variáveis, no período analisado, explica 89,2% da variação acumulada do retorno das ações 

ordinárias do Banco Bradesco, levando em consideração a defasagem de um período 

(trimestre) entre a variável dependente e as variáveis independentes.  

Pode-se verificar ainda que a variável P/L apresentou considerável poder explicativo 

em relação ao retorno das ações ordinárias (BBDC3), com coeficiente de determinação (r2) de 

64,3%. Esse resultado confirma a relevância do índice P/L em relação aos bancos 

pesquisados, já que tanto para o Banco do Brasil quanto para o Banco Itaú, esse indicador 

também apresentou forte correlação e relevante poder explicativo em relação ao retorno das 

ações ordinárias destes bancos. No caso do Banco Bradesco, no período entre 2001 e 2010, o 
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r2 obtido indica que o comportamento do retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco 

pode ser explicado em 64,3% pelo comportamento do índice preço/lucro do trimestre anterior. 

 Quanto às demais variáveis independentes apresentadas na Tabela 13, ou seja, E/D, 

Inflação, CDI, EBITDA, Câmbio e Risco-Brasil, pode-se constatar que estas explicaram, em 

conjunto, 24,9% do retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco. Dentre estas variáveis, 

apenas a variável empréstimos/depósitos (E/D) apresentou correlação positiva (r = 0,258) com 

o retorno das ações ordinárias BBDC3. Dessa forma, os resultados sugerem que o 

comportamento do retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco varia na mesma direção e 

pode ser explicado, em 7,6%, pelo comportamento da relação empréstimos/depósitos do 

trimestre anterior. A elevação do índice empréstimos/depósitos, apesar de sugerir menor 

liquidez, também indica maior rentabilidade, uma vez que há maior quantidade de recursos 

emprestados. 

As variáveis Inflação, CDI, EBITDA, Câmbio e Risco-Brasil demonstraram 

comportamento inverso ao da variável dependente, com coeficientes de correlação, 

respectivamente de  -0,635, -0,797, -0,204, -0,489 e -0,357 e poder explicativo total de 17,3%. 

Com exceção da variável EBITDA, esses resultados são compreensíveis, já que as variações 

da inflação, do CDI, do Câmbio e do Risco-Brasil podem impactar o custo das transações 

financeiras realizadas pelos bancos e, portanto, tendem a tornar os investimentos menos 

atrativos, influenciando o retorno das ações dessas instituições. 

O comportamento da variável EBITDA, entretanto, foi contrário ao esperado, já que 

este indicador revela, essencialmente, a eficiência financeira determinada pelas estratégias 

operacionais adotadas pelas empresas. Dessa forma, variações positivas do EBITDA 

deveriam ser entendidas como um sinal positivo e contribuir para variações positivas do 

retorno das ações. No entanto, pode-se perceber que o comportamento dessa variável 

apresentou fraca correlação (-0,204) e baixo poder explicativo (2,7%) em relação ao retorno 

das ações ordinárias do Banco Bradesco, não demonstrando, portanto, relevância significativa 

no contexto dos resultados obtidos. 

Tendo em vista a significância estatística e o coeficiente das variáveis P/L, E/D, 

Inflação, CDI, EBITDA, Câmbio e Risco-Brasil, apresentados na Tabela 13, definiu-se o 

modelo econométrico que expressa a relação entre estas variáveis independentes e o retorno 

das ações ordinárias do Banco Bradesco, conforme apresentado a seguir. 

 

(33) 

 

/ /22,159 11,1 146,78 1,03 117,25 2,253 101,835 39,321P L E D Inflação CDI EBITDA Câmbio Risco Brasily −= + + − − + − −
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De acordo com o modelo econométrico proposto, pode-se verificar que o aumento da 

variação acumulada dos indicadores preço/lucro, empréstimos/depósitos e EBITDA e a queda 

da variação acumulada dos indicadores inflação, CDI, câmbio e risco-Brasil contribuem para 

elevar a variação acumulada do retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco. A elevação 

do índice E/D sugere mais recursos emprestados e, assim, maior rentabilidade, tendendo a 

impactar positivamente o retorno das ações. O crescimento do EBITDA, por sua vez, indica 

aumento do fluxo de caixa operacional e, portanto, pode ser entendido como um sinal positivo 

para o comportamento do retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco. 

Em relação aos indicadores inflação, CDI e câmbio, pode-se supor que a elevação 

desses indicadores tende a reduzir o retorno sobre os investimentos realizados pelo banco, já 

que tende a aumentar o custo do capital obtido, tanto no país quanto internacionalmente. 

Além disso, a elevação da inflação, em longo prazo, tende a influenciar o nível da atividade 

econômica do país e pode ser entendida como um sinal negativo para o retorno das ações. O 

aumento da taxa de câmbio, por sua vez, tendo em vista a captação de recursos estrangeiros, 

tende a tornar a rentabilidade dos investimentos menor e, assim, sinalizar negativamente para 

o retorno das ações ordinárias do Banco Bradesco. 

Com base nos resultados obtidos, em relação ao Banco Bradesco, no período entre 

2001 e 2010, constatou-se que a hipótese 1 foi confirmada apenas para as variáveis 

preço/lucro e empréstimos/depósitos, uma vez que estas apresentaram correlação positiva com 

o retorno das ações, sendo estatisticamente significantes. A hipótese 2 foi confirmada para as 

variáveis preço/lucro, empréstimos/depósitos e EBITDA, sendo que esta última mostrou-se 

inversamente correlacionada com a variável dependente, porém, com fraco coeficiente de 

correlação e baixo poder explicativo. 

Quanto a hipótese 4, esta foi confirmada para as variáveis inflação, CDI, câmbio e 

risco-Brasil, todas inversamente correlacionadas ao retorno das ações ordinárias do Banco 

Bradesco. A hipótese 3, por fim, foi refutada, já que nenhuma métrica de valor apresentou 

correlação e poder explicativo estatisticamente significante em relação à variável dependente. 

 

 

4.3 Análise e Discussão dos Resultados Obtidos 

 

 

Tendo em vista as análises desenvolvidas, inicialmente quanto à evolução dos 

indicadores de desempenho financeiro e dos indicadores econômicos e, em seguida, da 
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relação destes indicadores com o retorno das ações ordinárias das três principais instituições 

financeiras brasileiras, algumas considerações podem ser feitas sobre os resultados obtidos 

nessas análises. 

Em primeiro lugar, destaca-se o desempenho bursátil das instituições financeiras 

pesquisadas durante o período entre 2001 e 2010, uma vez que, mesmo diante da crise do 

subprime, que afetou a economia mundial em 2007/2008 e provocou a falência de diversas 

instituições financeiras em todo o mundo, os bancos pesquisados tiveram valorização de suas 

ações ordinárias, conforme pode ser visto no Gráfico 3, apresentando forte crescimento 

durante o período analisado. 

Além disso, pode-se destacar também a evolução dos indicadores contábeis e das 

métricas de valor dos bancos pesquisados, já que de modo geral, todas apresentaram evolução 

positiva, indicando melhor desempenho financeiro e aumento do valor de mercado dessas 

instituições. Tais resultados são condizentes com a evolução do setor bancário brasileiro, 

apresentado no Gráfico 1, no qual, conforme mencionado na página 17, as instituições 

financeiras analisadas têm grande participação, respondendo por cerca de metade do 

desempenho desse setor, no contexto brasileiro.  

Dentre os indicadores analisados, ressalta-se o aumento da liquidez, o crescimento da 

eficiência operacional, a elevação do retorno sobre o patrimônio líquido e do retorno sobre o 

investimento total, o crescimento da margem líquida e do lucro líquido, a elevação do índice 

preço/lucro e do valor econômico agregado (EVA), entre outros. Tais indicadores evidenciam 

a redução dos riscos atrelados às atividades dessas instituições, além da maior credibilidade 

junto aos correntistas e aos investidores, nacionais e internacionais. 

O desempenho bancário no período analisado também foi influenciado positivamente 

pela progressiva melhora no cenário econômico brasileiro, uma vez que, conforme 

evidenciado no Gráfico 9, entre 2001 e 2010, o produto interno bruto (PIB) apresentou forte 

crescimento, enquanto o risco-Brasil reduziu-se de 811 para 189 pontos, indicando maior 

solidez da economia brasileira e crescente confiança dos investidores no Brasil. Além disso, 

as taxas de juros foram reduzidas, bem como as taxas de câmbio, do CDI, da Selic e, até 

mesmo, da poupança. A inflação, porém, apresentou elevação, representando, portanto, um 

fator negativo no período analisado. 

Quanto às análises estatísticas realizadas, visando identificar quais variáveis 

apresentaram correlação e poder explicativo sobre as ações ordinárias dos bancos 

pesquisados, verificou-se que, dentre as variáveis com significância estatística, o índice 

preço/lucro (P/L) apresentou os maiores coeficientes de correlação e maior poder explicativo. 
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Esses resultados confirmam a importância do índice P/L, o qual evidencia a expectativa dos 

investidores quanto à geração de fluxos de caixa futuros pelas empresas e, dessa forma, 

espera-se que esteja associado ao retorno das ações. Os coeficientes de correlação (r) e de 

determinação (r2) obtidos para o índice P/L nesta pesquisa são apresentados na Tabela 14. 

 

              Tabela 14: Coeficientes r e r2 da variável P/L.  
Instituição Financeira r (P/L) r2 (P/L) 

Banco do Brasil 0,881 0,777 
Banco Itaú 0,835 0,698 
Banco Bradesco 0,801 0,643 

              Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Além do índice P/L, outras variáveis com significância estatística apresentaram 

correlação e poder explicativo em relação ao retorno das ações ordinárias dos bancos 

pesquisados. Dentre estas, destacam-se o índice eficiência operacional, com r2 de 16,5% sobre 

o retorno das ações ordinárias do Banco Itaú e os índices empréstimos/depósitos e inflação, 

com r2, respectivamente, de 7,6% e 6,7% em relação às ações ordinárias do Banco Bradesco. 

As demais variáveis detectadas apresentaram coeficientes de determinação baixos e, portanto, 

pouca relevância na explicação do comportamento do retorno das ações ordinárias analisadas. 

Apesar da relevância do índice P/L, diversos estudos, dentre os quais alguns 

apresentados no Quadro 2, têm demonstrado maior relação entre as métricas de valor, 

especialmente o EVA, e o retorno ou valor de mercado das ações. No caso deste estudo, 

porém, alguns fatores podem ter influenciado os resultados dessas métricas, distanciando-as, 

talvez, do retorno das ações ordinárias. 

Dentre esses fatores, destaca-se primeiramente o cálculo do custo de capital próprio, 

estimado por meio do CAPM. O cálculo do CAPM implica na escolha de determinadas 

premissas, principalmente quanto à taxa livre de risco e à carteira representativa de mercado. 

Neste estudo, optou-se pelo cálculo do CAPM baseado unicamente em indicadores do 

mercado brasileiro. Assim, adotou-se como carteira representativa de mercado o Ibovespa, 

principal carteira disponível no mercado brasileiro. Esse índice, entretanto, apresenta 

limitações, evidenciadas na pesquisa pela forte oscilação de seus retornos, o que levou à 

adoção da média dos retornos trimestrais do Ibovespa como taxa de retorno de mercado. 

Tal fator, no entanto, pode ter impactado os resultados do CAPM, o qual mostrou-se 

relativamente estável durante o período analisado. Considerando-se a redução do risco-Brasil 

e a crescente solidez dos bancos pesquisados e da economia brasileira, pode-se supor que a 

taxa de retorno sobre o capital próprio tenha decaído no período analisado. Por outro lado, a 
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manutenção dos coeficientes beta dos bancos pesquisados próximos a 1,0, nesse período, 

sugere comportamento do retorno desses bancos próximos ao comportamento do Ibovespa. 

Cabe, no entanto, maior aprofundamento em relação ao custo de capital próprio dos bancos 

pesquisados. 

Além disso, a expressão proposta por Assaf Neto (2010, p. 303) para o cálculo do 

EVA de instituições financeiras, detalhada no item 2.6.2.1 deste estudo, mostrou-se 

inadequada para os bancos analisados. Comparando-se esta expressão à fórmula original do 

EVA, proposta por Stewart (1991), detalhada no item 2.6.2, pode-se constatar que: 

� O lucro líquido é, em geral, menor que o NOPAT, já que são deduzidas várias 

despesas e tributos para obtenção do resultado líquido;  

� O custo de capital próprio (Ke), por sua vez, tende a ser maior que o custo médio 

ponderado de capital (WACC), uma vez que o custo de capital próprio não possui 

o benefício fiscal aplicado ao custo de capital de terceiros; 

� E, por fim, o capital total investido (CI) depende do nível de investimentos 

adotado pelas instituições financeiras, enquanto o patrimônio líquido exigido 

(PLE) pode ser entendido como um investimento contínuo, sendo o nível deste, 

exigido pelo Banco Central do Brasil, 11%, maior, portanto, que o exigido das 

instituições financeiras internacionais pelo Comitê de Basiléia (8%).  

 

Nesse sentido, a expressão proposta por Assaf Neto (2010), apesar de lógica, tende a 

apresentar resultados menores na agregação de valor das instituições financeiras brasileiras. 

No presente estudo, observou-se que taxas maiores de custo de capital próprio do que aquelas 

calculadas pelo CAPM com base nas premissas adotadas (item 3.2.2.2) resultariam em 

constante destruição de valor pelas instituições financeiras pesquisadas, no período entre 2001 

e 2010. Diante do desempenho bursátil e financeiro desses bancos, porém, torna-se difícil 

acreditar que tenha ocorrido destruição gradativa de valor dessas instituições. O cálculo do 

EVA, com base na expressão utilizada e nas premissas adotadas para o CAPM, pode ser 

considerado, portanto, uma limitação do presente estudo. 

Em relação ao MVA, a expressão adotada para o cálculo desse indicador, proposta 

também por Assaf Neto (2010, p. 304), parte do pressuposto de relação direta entre o EVA e o 

MVA e, dessa forma, mostrou-se inadequada para o presente estudo. Os valores obtidos para 

o MVA a partir dessa forma de cálculo apresentaram correlação direta praticamente perfeita 

com os valores calculados para o EVA, resultando na exclusão de um desses indicadores, ou 

de ambos, das análises desenvolvidas.  



91 

 

 

Cabe ressaltar ainda as considerações apresentadas sobre o cálculo do EVA adotado 

neste estudo, base para o cálculo do MVA, e a contestação da relação entre o EVA e o MVA 

por outros estudos, conforme exemplificado no item 2.6.3. Nesse sentido, recomenda-se 

maior aprofundamento quanto ao cálculo do MVA e a relação entre o EVA e o MVA, visando 

estimar mais precisamente o valor de mercado agregado das instituições financeiras 

pesquisadas. Os resultados obtidos para o MVA, portanto, podem ser considerados também 

uma limitação deste estudo. 

Em relação ao fluxo de caixa livre, conforme demonstrado no Gráfico 8, verifica-se 

que este apresentou oscilações durante todo o período analisado, sendo que nos períodos de 

fusões e aquisições, e em alguns casos nos períodos posteriores a estes, ocorreram quedas 

mais significativas desse indicador.  

Tendo em vista que o fluxo de caixa livre leva em consideração, em seu cálculo, os 

investimentos tanto de curto quanto de longo prazo, pode-se supor que o comportamento 

desse indicador foi influenciado pelos constantes investimentos realizados pelas instituições 

financeiras pesquisadas, para suportar o crescimento e a expansão das operações dessas 

instituições, conforme evidenciado no item 4.1. Dessa forma, o fluxo de caixa livre 

apresentou comportamento inverso ao comportamento do retorno das ações ordinárias do 

Banco Itaú, com r de -0,375, e do Banco Bradesco, com r de -0,489. 

Diante das limitações apresentadas em relação aos cálculos do EVA e do MVA e das 

considerações feitas sobre o fluxo de caixa livre, justificam-se os resultados obtidos quanto ao 

índice preço/lucro, uma vez que, dentre os indicadores contábeis, apenas este índice considera 

tanto o desempenho interno (lucro por ação) quanto o desempenho externo (preço de mercado 

da ação) das organizações. Os demais indicadores contábeis analisados, de modo geral, não 

apresentaram resultados significativos em relação ao retorno das ações ordinárias, uma vez 

que indicam o desempenho interno e passado das organizações. 

Vale ressaltar, ainda, que o comportamento dos indicadores contábeis, das métricas de 

valor e dos indicadores econômicos, em relação ao comportamento do retorno das ações 

ordinárias dos bancos pesquisados, foi analisado adotando-se a variação acumulada tanto dos 

indicadores selecionados quanto das ações ordinárias, sendo considerada a defasagem de um 

período entre o retorno das ações ordinárias (t+1) e os indicadores analisados (t). 

Por fim, cabe considerar que o número de variáveis independentes selecionadas para a 

pesquisa mostrou-se um fator de complexidade, já que diversas variáveis apresentaram 

multicolinearidade, podendo distorcer os resultados obtidos. Dessa forma, optou-se por 

excluir das análises todas as variáveis independentes que apresentaram forte correlação (r > 
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0,90) com outras variáveis independentes e ausência de significância estatística, ou ainda, 

baixos valores de tolerância e altos valores de VIF, sendo estas duas últimas, conforme 

abordado no item 3.3, medidas indicativas de colinearidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista a racionalidade dos mercados e dos investidores, proposta pela teoria 

moderna de finanças, diversos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de identificar a 

contribuição das informações disponíveis para o comportamento do retorno ou do preço de 

mercado das ações. Dentre essas informações, pressupõe-se que as métricas de valor, os 

indicadores contábeis e os fatores econômicos, diretamente ligados ao desempenho das 

organizações e da economia, sejam relevantes para o comportamento das ações e do valor de 

mercado das empresas. 

Nesse contexto, o presente estudo buscou verificar se os principais indicadores de 

desempenho abordados na literatura especializada de finanças e nos estudos sobre o assunto, 

incluindo os indicadores contábeis e as métricas de valor, e os principais fatores econômicos, 

apresentam relevância na explicação do comportamento do retorno das ações ordinárias dos 

três principais bancos brasileiros, Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco. 

Esses três bancos, apesar de representarem uma pequena parcela do total de empresas 

do setor bancário brasileiro, foram, em dezembro de 2010, responsáveis por cerca de metade 

do desempenho desse setor. Diante dos dados apresentados neste estudo, pôde-se verificar que 

tanto o setor bancário brasileiro quanto os bancos pesquisados apresentaram forte 

desempenho no período entre 2001 e 2010, e crescente relevância no cenário nacional e 

internacional. Cabe ressaltar ainda, que a crise do subprime, que afetou significativamente 

diversas instituições financeiras internacionais, não teve grande impacto sobre as principais 

instituições do setor bancário brasileiro, evidenciando a solidez dessas instituições e do setor, 

de um modo geral. 

O interesse por empresas do setor bancário deve-se também ao reduzido número de 

estudos voltados para esse tipo de organização. Apesar de ser perceptível o crescimento de 

estudos relacionados às instituições financeiras nos últimos anos, a quantidade de estudos, 

comparativamente aos de outros tipos de empresas, ainda é pequeno. Nesse sentido, o 

presente estudo contribui para a redução dessa lacuna, apresentando os conceitos e cálculos 

dos principais indicadores aplicáveis às instituições financeiras, além das contribuições 

relativas aos resultados encontrados. 

Com base nas análises desenvolvidas e nos resultados obtidos, pode-se constatar que 

os objetivos propostos para este estudo foram alcançados. Primeiramente, em relação à 

evolução do desempenho financeiro dos bancos pesquisados e do desempenho econômico, no 
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período entre 2001 e 2010, verificou-se que tanto os bancos quanto a economia brasileira 

apresentaram crescimento, demonstrando maior solidez e crescente confiança dos 

investidores. As ações ordinárias do Banco do Brasil, do Banco Itaú e do Banco Bradesco 

apresentaram valorização no período analisado, com retornos acumulados, respectivamente, 

de 445,12%, 247,40% e 272,46%. 

Além disso, a evolução dos indicadores contábeis evidencia a melhora da situação 

financeira dos bancos pesquisados, com destaque para o aumento da liquidez imediata, a 

elevação dos retornos sobre o patrimônio líquido e sobre o investimento, o crescimento do 

lucro líquido e a elevação do índice preço/lucro. As métricas de valor, apesar das limitações 

apontadas, também evidenciaram crescimento no valor das instituições pesquisadas, com 

elevação do EVA e do MVA no período analisado. O crescimento da economia brasileira, por 

sua vez, evidencia-se, principalmente, pela elevação do PIB, em 233,19%, e pela redução do 

risco-Brasil, de 811 pontos no início de 2001 para 189 pontos no final de 2010. 

Quanto à análise da contribuição dos indicadores contábeis, das métricas de valor e 

dos indicadores econômicos para a explicação do desempenho do retorno das ações ordinárias 

do período seguinte a estes, foi adotada a variação acumulada tanto do retorno das ações 

ordinárias quanto dos indicadores pesquisados, visando expressar uma tendência mais clara da 

evolução destas variáveis.  

Dentre as variáveis estatisticamente significantes, o comportamento do índice 

preço/lucro mostrou-se mais relevante em relação ao comportamento das ações ordinárias do 

Banco do Brasil, Banco Itaú e Banco Bradesco, com forte correlação direta e poder 

explicativo (r2), respectivamente, de 77,7%, 69,8% e 64,3%. Outras variáveis apresentaram 

coeficiente de correlação e poder explicativo menores, sendo as principais delas: o índice de 

eficiência operacional (Banco Itaú), o índice empréstimos/depósitos e a inflação (Banco 

Bradesco).  

De modo geral, o comportamento das variáveis estaticamente significantes explicou 

87,7%, 94,0% e 89,2% do comportamento das ações ordinárias do Banco do Brasil, do Banco 

Itaú e do Banco Bradesco, respectivamente. Tais resultados indicam a não rejeição da forma 

fraca de eficiência de mercado, já que grande parte do comportamento das ações ordinárias 

dos bancos pesquisados pôde ser explicado pelas informações passadas. 

Diante dos resultados obtidos, foram propostos modelos econométricos que explicam 

a relação entre o comportamento das variáveis pesquisadas, que apresentaram significância 

estatística, e o comportamento do retorno das ações ordinárias dos três bancos analisados, no 

período entre 2001 e 2010. 
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Em se tratando das hipóteses testadas neste estudo, constatou-se que a hipótese 1, que 

atesta a correlação positiva entre os indicadores pesquisados e o retorno das ações ordinárias 

no período seguinte, foi confirmada para as variáveis: preço/lucro, participação dos 

empréstimos e eficiência operacional, no caso do Banco do Brasil; preço/lucro e liquidez 

imediata, no caso do Banco Itaú; e preço/lucro e empréstimos/depósitos, no caso do Banco 

Bradesco, uma vez que essas variáveis apresentaram significância estatística e coeficientes de 

correlação positivos com o retorno das ações ordinárias.  

A hipótese 2, por sua vez, que estabelece a contribuição dos indicadores contábeis 

para a explicação do retorno das ações ordinárias no período seguinte, foi confirmada para as 

variáveis: preço/lucro, participação dos empréstimos e eficiência operacional, em relação ao 

Banco do Brasil; preço/lucro, eficiência operacional e liquidez imediata, em relação ao Banco 

Itaú; e, preço/lucro, empréstimos/depósitos e EBITDA, em relação ao Banco Bradesco, sendo 

essas variáveis estatisticamente significantes e com poder explicativo sobre o retorno das 

ações ordinárias. 

Quanto à hipótese 3, que atesta a contribuição das métricas de valor para a explicação 

do retorno das ações ordinárias no período seguinte, verificou-se que esta hipótese foi 

confirmada apenas para as variáveis FCL e CAPM do Banco Itaú, com comportamento 

contrário ao esperado e com fraca correlação e baixo poder explicativo em relação ao retorno 

das ações ordinárias, sendo, portanto, pouco relevantes dentre os resultados obtidos. Para o 

Banco do Brasil e para o Banco Bradesco, a hipótese 3 foi refutada, já que nenhuma métrica 

de valor apresentou significância estatística e poder explicativo sobre o retorno das ações 

ordinárias destes bancos. 

A hipótese 4, que estabelece a contribuição dos indicadores econômicos para a 

explicação do retorno das ações ordinárias no período seguinte, foi confirmada para as 

variáveis: inflação e risco-Brasil, no caso do Banco do Brasil; risco-Brasil e câmbio, no caso 

do Banco Itaú; e inflação, CDI, câmbio e risco-Brasil, no caso do Banco Bradesco, sendo 

essas variáveis estatisticamente significantes e com poder explicativo sobre o retorno das 

ações ordinárias, com comportamento inversamente correlacionado a estas. 

 Quanto às limitações do presente estudo, ressalta-se primeiramente que este não 

analisou todas as possíveis variáveis que podem ter relação com o retorno das ações 

ordinárias dos três bancos pesquisados. O estudo limitou-se apenas aos indicadores contábeis, 

métricas de valor e fatores econômicos abordados. Outras variáveis, como ativos intangíveis, 

qualidade da carteira de crédito, experiência da administração, etc., podem ser analisadas em 

pesquisas futuras sobre o assunto. 
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 Além disso, o tamanho da amostra também pode ser entendido como uma limitação 

deste estudo, já que foram analisadas apenas três instituições do setor bancário brasileiro. Tal 

limitação, entretanto, pode ser justificada pela grande relevância dessas empresas no 

desempenho do setor e, também, pela ausência de outras empresas comparáveis em porte, 

atividades, período de operações no mercado de capitais brasileiro, entre outros. 

O uso das demonstrações contábeis como principal fonte de dados para a pesquisa 

também se apresenta como uma limitação, já que as informações contábeis, em geral, não 

refletem a realidade econômica das empresas, principalmente dos bancos, que apresentam 

variações frequentes da situação patrimonial. Dessa forma, sugere-se que estudos futuros 

busquem, além das informações contábeis divulgadas, acesso às fontes de dados internas das 

empresas, melhorando a qualidade das informações e, possivelmente, dos resultados da 

pesquisa. 

Outra limitação relevante do presente estudo diz respeito ao período analisado, já que, 

durante o mesmo, ocorreram eventos que podem ter impactado os resultados da pesquisa. 

Primeiramente, destacam-se os diversos processos de fusões e aquisições realizados pelos 

bancos pesquisados, os quais causaram significativas mudanças nos dados contábeis, 

impactando, sobretudo, o fluxo de caixa livre desses bancos. Além disso, ressaltam-se as 

mudanças contábeis ocorridas no período, especialmente as relativas à Lei 11.638/07, que 

trouxeram modificações nas demonstrações financeiras dos bancos brasileiros a partir do 

quarto trimestre de 2008.  

A crise econômica mundial, conhecida como crise do subprime, que ocorreu 

principalmente em 2007/ 2008, também pode ter influenciado, embora não significativamente, 

os resultados da pesquisa. Quanto a isso, era intenção inicial da pesquisa analisar, além do 

período completo entre 2001 e 2010, os períodos isolados de 2001 a 2007 (pré-crise) e de 

2008 a 2010 (pós-crise), visando verificar as alterações ocorridas nos resultados em função da 

crise do subprime.  

Entretanto, análises preliminares indicaram que os resultados do período entre 2001 e 

2007, eram muito próximos aos resultados do período completo da pesquisa. Por outro lado, o 

pequeno número de medições do período entre 2008 e 2010 (no total, 10 (dez), após o cálculo 

da variação acumulada) e as mudanças contábeis, levaram a resultados distorcidos desse 

período, ou à impossibilidade de análise pelo PASW. Dessa forma, descartou-se a análise 

individual desses períodos, mantendo-se apenas a análise do período total (2001 – 2010). 

Por fim, cabe destacar como uma limitação significativa do presente estudo, o cálculo 

e os resultados das métricas de valor, mais especificamente do EVA e do MVA. Conforme 
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exposto anteriormente, as premissas adotadas para o cálculo do CAPM e as expressões 

utilizadas para o cálculo desses indicadores, podem ter influenciado a relação e a ausência de 

significância estatística dessas variáveis sobre o retorno das ações ordinárias dos bancos 

pesquisados, impactando os resultados encontrados. 

Essas limitações, entretanto, não invalidam os resultados obtidos pelo presente estudo. 

Cabe ressaltar, no entanto, que as análises desenvolvidas e os resultados obtidos nesta 

pesquisa referem-se unicamente aos bancos pesquisados e ao período analisado e não devem, 

portanto, ser generalizados para outros bancos ou para outros períodos. Estudos futuros, com 

base nas limitações expostas, podem aperfeiçoar esta pesquisa, trazendo resultados melhores 

ou confirmando os resultados aqui apresentados.  
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APÊNDICES 

 
Apêndice 1 – Retorno Médio das Ações Ordinárias e Indicadores Calculados 
 
Banco do Brasil 

Data RMBBAS3 LI E/D PE IF Leverage C/D ROE ROA ML P/L 

31/03/2001 0,42% 56,10% 55,34% 26,50% 5,59% 17,90 11,66% 1,69% 0,09% 3,37% 20,46 

30/06/2001 0,55% 61,13% 51,07% 24,80% 5,58% 17,91 11,50% 2,04% 0,11% 3,51% 22,09 

30/09/2001 -0,36% 88,01% 54,33% 25,53% 5,49% 18,20 11,69% 5,16% 0,28% 7,38% 6,42 

31/12/2001 0,67% 96,96% 54,78% 24,36% 5,30% 18,88 11,91% 3,80% 0,20% 7,29% 12,40 

31/03/2002 0,23% 96,62% 54,44% 25,39% 5,40% 18,53 11,57% 3,84% 0,21% 6,04% 13,22 

30/06/2002 -0,36% 66,75% 58,30% 27,35% 4,70% 21,28 10,02% 5,94% 0,28% 5,07% 7,48 

30/09/2002 -0,02% 135,99% 53,25% 24,01% 3,94% 25,37 8,74% 7,19% 0,28% 4,29% 5,63 

31/12/2002 0,37% 120,54% 52,86% 25,13% 4,50% 22,25 9,46% 6,52% 0,29% 7,99% 6,96 

31/03/2003 0,21% 110,46% 54,44% 25,53% 4,86% 20,59 10,36% 4,71% 0,23% 5,58% 9,77 

30/06/2003 0,40% 89,05% 56,72% 27,53% 5,28% 18,93 10,88% 5,52% 0,29% 7,60% 9,66 

30/09/2003 0,38% 136,80% 58,62% 28,08% 5,43% 18,41 11,34% 5,69% 0,31% 7,13% 10,97 

31/12/2003 0,66% 155,86% 59,62% 28,50% 5,29% 18,91 11,06% 5,24% 0,28% 8,14% 17,16 

31/03/2004 0,04% 138,18% 60,29% 28,75% 5,49% 18,22 11,51% 4,85% 0,27% 8,08% 17,69 

30/06/2004 -0,03% 96,41% 59,80% 30,45% 5,66% 17,68 11,11% 6,26% 0,35% 9,93% 13,06 

30/09/2004 0,24% 111,07% 60,79% 29,69% 5,85% 17,11 11,97% 6,05% 0,35% 11,55% 14,56 

31/12/2004 0,45% 100,62% 64,76% 31,30% 5,90% 16,94 12,21% 5,46% 0,32% 9,84% 22,37 

31/03/2005 -0,11% 100,54% 64,86% 31,71% 6,08% 16,45 12,43% 6,46% 0,39% 11,83% 15,99 

30/06/2005 0,13% 66,65% 68,44% 34,53% 6,58% 15,19 13,05% 6,59% 0,43% 12,63% 16,69 

30/09/2005 0,55% 117,21% 65,04% 32,50% 6,85% 14,59 13,72% 8,55% 0,59% 16,11% 16,53 

31/12/2005 -0,02% 87,96% 62,43% 33,97% 6,66% 15,01 12,24% 4,37% 0,29% 8,98% 31,34 

31/03/2006 0,53% 110,25% 63,44% 33,37% 7,26% 13,78 13,80% 12,20% 0,89% 24,73% 13,23 

30/06/2006 -0,07% 95,28% 67,81% 34,65% 7,00% 14,28 13,70% 8,06% 0,56% 16,95% 18,95 

30/09/2006 0,00% 103,26% 68,65% 35,32% 7,17% 13,94 13,94% 4,49% 0,32% 10,05% 31,92 

31/12/2006 0,55% 83,86% 71,68% 38,42% 7,00% 14,28 13,07% 6,01% 0,42% 13,10% 31,68 

31/03/2007 0,10% 118,04% 74,70% 37,29% 6,72% 14,88 13,47% 6,51% 0,44% 14,34% 29,51 

30/06/2007 0,40% 141,42% 76,27% 37,69% 6,70% 14,93 13,56% 4,79% 0,32% 10,43% 49,25 

30/09/2007 0,20% 143,35% 75,20% 37,82% 6,74% 14,84 13,40% 5,91% 0,40% 13,08% 42,98 

31/12/2007 0,04% 100,40% 73,73% 38,80% 6,78% 14,75 12,89% 5,02% 0,34% 11,84% 47,77 

31/03/2008 -0,41% 173,22% 78,79% 36,93% 6,28% 15,94 13,39% 9,24% 0,58% 21,12% 19,48 

30/06/2008 0,27% 130,66% 84,81% 39,75% 6,33% 15,79 13,51% 6,23% 0,39% 14,60% 31,88 

30/09/2008 -0,12% 141,88% 76,41% 38,27% 6,08% 16,45 12,14% 6,69% 0,41% 12,06% 24,97 

31/12/2008 -0,45% 217,10% 70,48% 36,62% 5,74% 17,41 11,05% 9,84% 0,56% 15,40% 10,43 

31/03/2009 0,33% 276,10% 67,34% 34,70% 5,21% 19,18 10,12% 5,40% 0,28% 11,00% 21,90 

30/06/2009 0,44% 267,22% 69,14% 35,89% 5,40% 18,51 10,41% 7,26% 0,39% 14,69% 19,75 

30/09/2009 0,64% 327,84% 75,31% 35,91% 4,91% 20,37 10,30% 5,88% 0,29% 12,23% 35,04 

31/12/2009 -0,04% 308,04% 77,55% 36,95% 5,10% 19,62 10,70% 11,50% 0,59% 22,42% 16,05 

31/03/2010 0,06% 288,35% 78,02% 36,88% 5,19% 19,26 10,99% 6,24% 0,32% 12,50% 29,02 

30/06/2010 -0,27% 238,45% 84,04% 38,25% 5,20% 19,21 11,43% 6,93% 0,36% 13,79% 21,07 

30/09/2010 0,45% 237,96% 86,39% 37,77% 6,05% 16,53 13,84% 5,45% 0,33% 12,21% 32,23 

31/12/2010 -0,01% 183,24% 84,31% 39,17% 6,22% 16,08 13,38% 7,93% 0,49% 17,88% 20,92 

continua... 



 

 

 

Banco do Brasil (... continuação) 
Data EO Basiléia EBITDA LL FCL Beta CAPM EVA 

31/03/2001 54,23% 7,97% 272.957,00 136.730,00 10.998,66 1,01 5,00% -421.913,06 

30/06/2001 46,15% 12,05% 353.851,00 167.316,00 125.595,08 0,86 4,82% -324.152,06 

30/09/2001 36,68% 12,38% 560.689,00 445.548,00 -185.222,96 0,60 4,79% -56.244,55 

31/12/2001 55,90% 12,67% 739.574,00 332.358,00 425.832,38 1,15 5,07% -198.907,91 

31/03/2002 37,80% 13,05% 763.715,00 349.017,00 512.125,46 1,03 5,01% -185.952,19 

30/06/2002 24,17% 11,59% 844.754,00 474.105,00 1.657.172,16 1,35 5,23% -111.160,45 

30/09/2002 17,84% 10,93% 1.021.528,00 604.703,00 112.736,68 1,18 5,08% -29.079,29 

31/12/2002 35,78% 12,24% 1.004.576,00 599.851,00 -149.938,44 1,06 4,98% 762,19 

31/03/2003 31,23% 13,40% 1.254.146,00 478.993,00 -186.434,96 0,95 5,02% -120.258,31 

30/06/2003 30,84% 13,79% 1.134.933,00 599.902,00 45.713,34 0,80 5,14% -34.740,64 

30/09/2003 31,20% 14,30% 1.336.043,00 664.784,00 42.394,08 0,80 5,11% 15.885,71 

31/12/2003 42,19% 13,71% 1.324.216,00 637.303,00 348.067,42 0,51 4,70% -9.691,60 

31/03/2004 35,46% 14,30% 1.126.565,00 615.585,00 391.719,80 1,11 5,12% -82.820,07 

30/06/2004 41,10% 14,45% 1.282.205,00 805.167,00 594.855,46 0,91 4,86% 127.671,18 

30/09/2004 42,66% 15,70% 1.494.193,00 832.544,00 30.280,20 0,93 4,91% 135.792,07 

31/12/2004 44,06% 15,20% 1.219.627,00 770.710,00 435.305,72 0,82 4,80% 73.528,45 

31/03/2005 39,38% 15,62% 1.677.059,00 964.580,00 329.804,52 0,83 4,85% 244.953,44 

30/06/2005 38,46% 15,86% 1.885.783,00 1.014.255,00 768.125,04 0,84 4,91% 279.230,79 

30/09/2005 37,31% 17,43% 2.625.210,00 1.437.953,00 291.150,20 1,05 5,00% 685.243,88 

31/12/2005 42,81% 17,11% 1.487.825,00 736.814,00 887.196,16 0,70 4,78% -21.074,03 

31/03/2006 34,18% 18,28% 1.133.994,00 2.342.669,00 -1.659.273,18 0,96 4,94% 1.531.647,06 

30/06/2006 37,85% 17,34% 2.275.032,00 1.545.520,00 1.482.327,06 1,31 5,41% 563.434,75 

30/09/2006 38,11% 17,74% 1.705.098,00 907.438,00 85.826,72 0,99 4,97% -14.444,40 

31/12/2006 37,92% 17,29% 1.780.853,00 1.248.150,00 732.110,30 1,05 5,07% 256.238,29 

31/03/2007 33,85% 17,19% 2.278.408,00 1.408.790,00 605.339,16 0,78 4,56% 479.878,77 

30/06/2007 40,61% 15,87% 1.905.461,00 1.068.378,00 567.163,36 1,12 5,23% -75.637,85 

30/09/2007 40,16% 15,74% 1.972.918,00 1.364.037,00 482.775,16 0,92 4,82% 271.012,08 

31/12/2007 41,09% 15,60% 1.846.909,00 1.216.914,00 -46.211,06 1,08 5,18% -58.384,27 

31/03/2008 33,66% 15,28% 3.080.996,00 2.347.466,00 489.920,00 0,75 4,39% 1.197.845,45 

30/06/2008 35,38% 13,08% 2.421.462,00 1.644.112,00 556.765,20 1,40 5,88% -30.764,92 

30/09/2008 28,72% 13,57% 2.425.206,00 1.866.957,00 -197.461,60 1,08 5,13% 370.127,93 

31/12/2008 24,04% 15,55% 4.554.827,00 2.944.335,00 747.705,60 1,17 5,27% 1.300.103,59 

31/03/2009 38,59% 15,40% 1.166.354,00 1.665.477,00 -1.334.732,00 0,78 4,52% 102.065,23 

30/06/2009 33,64% 15,71% 3.411.024,00 2.348.086,00 773.354,20 0,98 4,93% 592.164,28 

30/09/2009 34,03% 13,29% 3.553.540,00 1.978.509,00 1.673.121,00 0,89 4,67% -41.237,41 

31/12/2009 34,12% 14,04% 7.866.725,00 4.155.450,00 2.453.480,40 1,06 5,16% 1.767.200,90 

31/03/2010 33,47% 14,10% 4.505.359,00 2.350.869,00 1.455.096,20 0,93 4,77% 25.726,63 

30/06/2010 31,07% 13,29% 5.292.537,00 2.725.401,00 1.496.189,80 0,86 4,59% 372.713,47 

30/09/2010 31,01% 14,75% 4.996.760,00 2.624.763,00 -5.574.545,00 1,04 5,07% -67.261,32 

31/12/2010 31,07% 14,72% 6.812.056,00 4.002.132,00 2.099.651,00 0,93 4,81% 1.548.776,30 

continua... 
 
 
 
 



 

 

 

Banco do Brasil (... continuação) 
Data MVA Câmbio CDI Inflação PIB Poupança Risco-Brasil Selic 

31/03/2001 -8.445.022,26 2,16 3,56% 1,42% 307.328,55 1,86% 811 3,58% 

30/06/2001 -6.724.783,63 2,30 3,84% 2,87% 324.338,17 2,00% 847 3,84% 

30/09/2001 -1.175.117,26 2,67 4,49% 3,20% 324.250,90 2,27% 1.165 4,49% 

31/12/2001 -3.920.830,40 2,32 4,38% 2,52% 346.218,38 2,20% 863 4,38% 

31/03/2002 -3.715.312,61 2,32 4,21% 0,51% 337.868,61 2,07% 718 4,21% 

30/06/2002 -2.123.492,71 2,84 4,26% 2,96% 370.716,98 2,12% 1.548 4,29% 

30/09/2002 -572.084,72 3,89 4,42% 6,82% 372.186,09 2,23% 1.630 4,42% 

31/12/2002 15.294,89 3,53 4,99% 13,36% 397.050,33 2,43% 1.446 5,01% 

31/03/2003 -2.396.193,45 2,35 5,67% 6,26% 391.581,95 2,81% 1.048 5,68% 

30/06/2003 -675.882,15 2,87 5,78% -0,35% 420.235,07 2,83% 801 5,80% 

30/09/2003 311.101,39 2,92 5,61% 1,14% 429.875,53 2,82% 698 5,64% 

31/12/2003 -206.266,23 2,89 4,40% 1,49% 458.255,45 2,21% 463 4,42% 

31/03/2004 -1.618.257,43 2,91 3,76% 2,72% 439.619,79 1,86% 559 3,78% 

30/06/2004 2.625.095,70 3,11 3,67% 3,95% 483.806,57 1,93% 650 3,68% 

30/09/2004 2.768.061,53 2,86 3,86% 3,25% 495.410,59 2,09% 469 3,88% 

31/12/2004 1.530.320,72 2,65 3,99% 1,96% 522.661,05 1,98% 382 4,00% 

31/03/2005 5.050.813,55 2,67 4,18% 1,55% 494.162,92 2,06% 458 4,19% 

30/06/2005 5.682.333,41 2,35 4,56% 0,20% 534.565,61 2,27% 414 4,57% 

30/09/2005 13.715.361,54 2,22 4,74% -1,51% 542.716,94 2,39% 345 4,75% 

31/12/2005 -440.463,38 2,34 4,31% 0,99% 575.793,53 2,15% 311 4,32% 

31/03/2006 30.982.328,63 2,17 4,04% 0,70% 545.743,95 1,93% 235 4,05% 

30/06/2006 10.410.464,60 2,16 3,58% 0,71% 577.381,44 1,98% 254 3,59% 

30/09/2006 -290.680,42 2,17 3,51% 0,84% 603.717,17 2,09% 233 3,52% 

31/12/2006 5.054.678,33 2,14 3,12% 1,55% 642.641,44 1,98% 192 3,13% 

31/03/2007 10.529.562,49 2,05 3,03% 1,11% 617.814,48 1,99% 167 3,04% 

30/06/2007 -1.445.101,07 1,93 2,89% 0,34% 661.981,42 1,91% 160 2,91% 

30/09/2007 5.626.292,14 1,84 2,78% 2,57% 673.365,41 1,81% 173 2,80% 

31/12/2007 -1.126.611,76 1,77 2,63% 3,54% 708.182,69 1,69% 221 2,64% 

31/03/2008 27.293.555,82 1,75 2,58% 2,38% 694.375,72 1,66% 284 2,60% 

30/06/2008 -522.927,33 1,59 2,74% 4,34% 758.511,58 1,80% 228 2,76% 

30/09/2008 7.214.110,93 1,91 3,21% 1,55% 787.690,84 2,06% 331 3,22% 

31/12/2008 24.672.823,25 2,34 3,32% 1,23% 791.624,87 2,15% 428 3,36% 

31/03/2009 2.256.298,93 2,32 2,89% -0,92% 729.400,28 1,83% 425 2,90% 

30/06/2009 12.004.861,04 1,95 2,37% -0,32% 787.962,70 1,67% 284 2,39% 

30/09/2009 -882.834,13 1,78 2,18% -0,37% 826.431,16 1,61% 234 2,19% 

31/12/2009 34.258.257,02 1,74 2,10% -0,11% 895.609,86 1,56% 192 2,10% 

31/03/2010 539.843,37 1,78 2,02% 2,77% 855.568,69 1,59% 185 2,02% 

30/06/2010 8.121.686,08 1,80 2,22% 2,84% 927.097,00 1,62% 248 2,23% 

30/09/2010 -1.326.337,87 1,69 2,61% 2,08% 963.438,41 1,79% 206 2,62% 

31/12/2010 32.200.584,36 1,67 2,56% 3,18% 1.023.980,78 1,73% 189 2,57% 

 
 
 
 
 



 

 

 

Banco Itaú 
Data RMITUB3 LI E/D PE IF Leverage C/D ROE ROA ML P/L 

31/03/2001 -0,10% 148,13% 74,07% 26,98% 9,14% 10,94 25,10% 9,17% 0,84% 17,01% 20,91 

30/06/2001 0,16% 146,05% 77,83% 28,26% 9,77% 10,23 26,91% 11,38% 1,11% 22,78% 17,10 

30/09/2001 -0,23% 147,31% 86,38% 28,66% 9,48% 10,55 28,57% 9,02% 0,86% 11,56% 17,44 

31/12/2001 0,19% 165,66% 84,68% 29,33% 9,26% 10,80 26,75% 3,08% 0,29% 27,68% 57,43 

31/03/2002 0,13% 173,69% 82,63% 28,09% 9,83% 10,17 28,93% 6,42% 0,63% 15,95% 28,46 

30/06/2002 -0,32% 240,87% 73,59% 24,32% 9,52% 10,50 28,82% 6,57% 0,63% 7,13% 21,37 

30/09/2002 -0,29% 175,86% 80,13% 26,30% 8,65% 11,57 26,34% 7,47% 0,65% 5,52% 14,49 

31/12/2002 0,49% 180,27% 78,06% 27,39% 8,13% 12,30 23,17% 7,63% 0,62% 37,32% 17,79 

31/03/2003 0,34% 221,81% 84,05% 28,24% 8,83% 11,33 26,28% 7,15% 0,63% 18,21% 21,35 

30/06/2003 -0,01% 229,93% 87,96% 28,68% 10,09% 9,91 30,93% 7,21% 0,73% -129,90% 19,45 

30/09/2003 0,21% 330,88% 97,76% 28,28% 9,63% 10,38 33,31% 7,04% 0,68% 13,16% 21,03 

31/12/2003 0,40% 234,43% 96,72% 29,89% 10,00% 10,00 32,37% 7,19% 0,72% 16,95% 25,03 

31/03/2004 0,04% 303,13% 103,36% 28,17% 9,83% 10,18 36,06% 7,02% 0,69% 19,47% 24,85 

30/06/2004 0,04% 193,42% 109,09% 32,03% 10,42% 9,60 35,48% 7,42% 0,77% 17,54% 23,25 

30/09/2004 0,13% 276,77% 111,15% 30,16% 9,72% 10,28 35,84% 6,83% 0,66% 35,20% 25,95 

31/12/2004 0,45% 191,84% 105,53% 34,03% 10,72% 9,33 33,24% 7,37% 0,79% 21,71% 30,17 

31/03/2005 0,34% 223,10% 108,33% 32,58% 9,99% 10,01 33,23% 7,80% 0,78% 22,79% 33,31 

30/06/2005 -0,24% 240,91% 112,39% 33,97% 10,40% 9,62 34,39% 8,87% 0,92% 44,86% 24,10 

30/09/2005 0,54% 247,74% 116,70% 35,89% 10,53% 9,50 34,23% 8,88% 0,93% 25,96% 32,97 

31/12/2005 -0,07% 196,90% 111,89% 37,38% 10,29% 9,72 30,80% 9,16% 0,94% 20,06% 29,38 

31/03/2006 0,31% 205,93% 114,73% 36,34% 10,18% 9,82 32,15% 8,79% 0,89% 24,91% 34,49 

30/06/2006 -0,01% 265,94% 116,73% 35,83% 10,18% 9,82 33,17% 8,53% 0,87% 20,75% 32,66 

30/09/2006 0,05% 239,91% 131,94% 35,34% 10,48% 9,54 39,14% 0,33% 0,03% 0,80% 745,91 

31/12/2006 0,30% 191,59% 125,41% 36,59% 11,24% 8,90 38,52% 5,43% 0,61% 16,47% 50,09 

31/03/2007 -0,03% 264,55% 129,63% 32,41% 9,68% 10,33 38,73% 7,62% 0,74% 25,42% 32,74 

30/06/2007 0,38% 229,85% 128,51% 34,31% 10,39% 9,62 38,93% 7,97% 0,83% 26,65% 37,01 

30/09/2007 0,21% 341,70% 136,29% 32,16% 9,38% 10,66 39,76% 8,67% 0,81% 30,32% 36,12 

31/12/2007 0,03% 222,24% 131,90% 36,50% 9,82% 10,18 35,50% 7,00% 0,69% 23,31% 43,35 

31/03/2008 -0,19% 321,79% 149,80% 35,87% 8,93% 11,19 37,31% 6,98% 0,62% 16,54% 37,32 

30/06/2008 0,06% 403,89% 151,49% 36,78% 8,82% 11,33 36,34% 6,73% 0,59% 37,48% 38,36 

30/09/2008 0,11% 476,45% 125,78% 35,86% 7,97% 12,55 27,94% 5,85% 0,47% 10,58% 44,28 

31/12/2008 -0,44% 505,39% 107,22% 34,94% 6,90% 14,49 21,18% 4,29% 0,30% 6,35% 42,28 

31/03/2009 0,07% 537,63% 108,00% 35,33% 7,27% 13,75 22,23% 4,48% 0,33% 9,60% 40,05 

30/06/2009 0,29% 590,84% 111,30% 35,48% 7,93% 12,62 24,87% 5,44% 0,43% 13,95% 37,00 

30/09/2009 0,37% 634,95% 112,66% 34,79% 7,98% 12,53 25,84% 4,64% 0,37% 11,97% 52,76 

31/12/2009 0,10% 578,20% 116,32% 36,48% 8,33% 12,00 26,57% 6,34% 0,53% 17,50% 39,08 

31/03/2010 0,05% 599,39% 124,77% 36,07% 8,35% 11,98 28,87% 6,11% 0,51% 17,60% 39,87 

30/06/2010 -0,23% 502,57% 126,86% 36,93% 8,45% 11,83 29,04% 5,75% 0,49% 16,75% 34,90 

30/09/2010 0,31% 437,99% 131,21% 37,27% 8,34% 11,99 29,36% 5,30% 0,44% 14,36% 44,01 

31/12/2010 0,02% 374,93% 135,55% 36,39% 8,06% 12,40 30,03% 6,39% 0,52% 17,74% 34,57 

continua... 
 
 
 
 



 

 

 

Banco Itaú (... continuação) 
Data EO Basiléia EBITDA LL FCL Beta CAPM EVA 

31/03/2001 38,13% 14,40% 904.067,00 625.213,00 -1.918.802,82 0,60 4,41% 359.010,46 

30/06/2001 40,88% 14,80% 774.345,00 831.616,00 2.332.889,70 0,72 4,66% 541.301,10 

30/09/2001 27,82% 14,40% 954.686,00 699.055,00 -2.467.193,94 0,47 4,72% 337.060,40 

31/12/2001 190,03% 19,50% 843.669,00 233.584,00 3.359.081,60 0,73 4,82% -78.902,29 

31/03/2002 49,62% 19,80% 829.119,00 503.692,00 400.358,64 0,47 4,57% 169.332,54 

30/06/2002 23,59% 17,50% 1.052.908,00 544.139,00 110.355,82 0,70 4,76% 154.999,70 

30/09/2002 16,24% 19,40% 1.340.468,00 639.452,00 512.716,84 0,60 4,76% 254.903,68 

31/12/2002 93,91% 19,10% 1.581.547,00 689.440,00 573.962,56 0,73 4,99% 217.704,61 

31/03/2003 44,41% 20,50% 2.068.748,00 714.162,00 346.883,24 0,51 5,32% 230.900,02 

30/06/2003 -303,42% 19,60% 1.463.395,00 776.299,00 261.571,70 0,53 5,36% 262.124,82 

30/09/2003 31,32% 22,70% 1.497.462,00 807.410,00 310.999,46 0,56 5,26% 356.645,60 

31/12/2003 46,14% 21,60% 1.383.332,00 853.949,00 185.043,40 0,39 4,63% 445.698,49 

31/03/2004 44,65% 21,20% 1.562.705,00 876.152,00 322.576,56 0,65 4,56% 455.462,84 

30/06/2004 37,01% 21,20% 1.739.697,00 948.764,00 730.416,44 0,45 4,27% 544.331,90 

30/09/2004 56,21% 20,60% 1.753.349,00 920.380,00 554.992,70 0,62 4,55% 460.914,20 

31/12/2004 44,84% 21,60% 2.889.900,00 1.030.320,00 1.079.038,68 0,40 4,39% 584.541,66 

31/03/2005 41,11% 19,30% 2.087.974,00 1.141.296,00 656.479,88 0,61 4,67% 597.260,54 

30/06/2005 71,53% 19,30% 2.469.146,00 1.333.225,00 1.314.649,18 0,50 4,77% 780.211,00 

30/09/2005 44,07% 18,70% 2.118.621,00 1.352.013,00 1.183.305,78 0,76 4,93% 759.766,71 

31/12/2005 34,78% 17,90% 2.119.619,00 1.424.800,00 925.359,80 0,60 4,71% 824.317,41 

31/03/2006 40,03% 17,80% 2.498.762,00 1.459.981,00 359.068,92 0,72 4,72% 821.915,80 

30/06/2006 32,49% 17,30% 2.464.912,00 1.498.296,00 867.425,42 1,08 5,10% 756.748,01 

30/09/2006 33,96% 17,70% -262.832,00 71.008,00 -4.384.052,02 1,02 5,02% -817.314,46 

31/12/2006 38,01% 18,10% 2.035.945,00 1.279.642,00 -604.661,84 0,65 4,32% 473.948,19 

31/03/2007 37,20% 17,30% 3.261.430,00 1.901.656,00 685.706,48 0,83 4,65% 921.866,74 

30/06/2007 37,23% 18,50% 2.779.860,00 2.114.818,00 -383.707,62 0,77 4,50% 1.180.753,51 

30/09/2007 36,65% 16,00% 2.565.721,00 2.427.849,00 383.878,50 0,84 4,62% 1.278.108,21 

31/12/2007 37,38% 18,70% 3.095.273,00 2.029.281,00 915.519,16 0,79 4,50% 1.051.638,10 

31/03/2008 24,43% 17,30% 3.067.099,00 2.043.483,00 1.682.840,54 0,54 3,87% 1.113.797,33 

30/06/2008 58,06% 17,10% 3.441.705,00 2.040.682,00 1.156.544,60 0,81 4,56% 883.443,49 

30/09/2008 20,28% 14,70% 1.747.346,00 1.847.642,00 -367.961,60 0,58 4,24% 537.867,46 

31/12/2008 21,28% 16,10% -8.168.330,00 1.871.676,00 -22.862.680,00 0,57 4,27% -78.291,10 

31/03/2009 25,08% 16,60% 4.031.734,00 2.014.837,00 122.781,00 0,82 4,61% -37.242,21 

30/06/2009 29,02% 16,90% 6.270.304,00 2.570.895,00 1.402.399,40 0,72 4,26% 751.295,07 

30/09/2009 27,17% 16,70% 5.175.653,00 2.268.088,00 1.523.211,00 0,75 4,27% 388.782,25 

31/12/2009 31,37% 17,00% 5.444.244,00 3.212.788,00 2.230.900,80 0,82 4,46% 1.236.449,56 

31/03/2010 31,89% 17,40% 4.887.987,00 3.234.190,00 555.842,80 0,66 3,98% 1.383.107,91 

30/06/2010 34,51% 15,70% 4.857.159,00 3.164.952,00 707.824,40 0,95 4,85% 800.614,61 

30/09/2010 33,53% 15,50% 5.560.265,00 3.034.019,00 1.171.216,80 0,97 4,92% 478.242,22 

31/12/2010 33,73% 15,81% 6.523.290,00 3.889.802,00 -127.154,40 0,75 4,38% 1.490.031,06 

continua... 
 
 
 
 



 

 

 

Banco Itaú (... continuação) 
Data MVA Câmbio CDI Inflação PIB Poupança Risco-Brasil Selic 

31/03/2001 8.145.767,61 2,16 3,56% 1,42% 307.328,55 1,86% 811 3,58% 

30/06/2001 11.619.585,12 2,30 3,84% 2,87% 324.338,17 2,00% 847 3,84% 

30/09/2001 7.141.482,79 2,67 4,49% 3,20% 324.250,90 2,27% 1.165 4,49% 

31/12/2001 -1.636.001,10 2,32 4,38% 2,52% 346.218,38 2,20% 863 4,38% 

31/03/2002 3.701.876,63 2,32 4,21% 0,51% 337.868,61 2,07% 718 4,21% 

30/06/2002 3.253.993,85 2,84 4,26% 2,96% 370.716,98 2,12% 1.548 4,29% 

30/09/2002 5.355.258,99 3,89 4,42% 6,82% 372.186,09 2,23% 1.630 4,42% 

31/12/2002 4.366.862,09 3,53 4,99% 13,36% 397.050,33 2,43% 1.446 5,01% 

31/03/2003 4.341.894,11 2,35 5,67% 6,26% 391.581,95 2,81% 1.048 5,68% 

30/06/2003 4.890.470,17 2,87 5,78% -0,35% 420.235,07 2,83% 801 5,80% 

30/09/2003 6.783.422,03 2,92 5,61% 1,14% 429.875,53 2,82% 698 5,64% 

31/12/2003 9.628.033,78 2,89 4,40% 1,49% 458.255,45 2,21% 463 4,42% 

31/03/2004 9.987.101,97 2,91 3,76% 2,72% 439.619,79 1,86% 559 3,78% 

30/06/2004 12.756.170,88 3,11 3,67% 3,95% 483.806,57 1,93% 650 3,68% 

30/09/2004 10.125.703,28 2,86 3,86% 3,25% 495.410,59 2,09% 469 3,88% 

31/12/2004 13.315.086,86 2,65 3,99% 1,96% 522.661,05 1,98% 382 4,00% 

31/03/2005 12.791.450,83 2,67 4,18% 1,55% 494.162,92 2,06% 458 4,19% 

30/06/2005 16.349.107,20 2,35 4,56% 0,20% 534.565,61 2,27% 414 4,57% 

30/09/2005 15.424.646,86 2,22 4,74% -1,51% 542.716,94 2,39% 345 4,75% 

31/12/2005 17.491.417,53 2,34 4,31% 0,99% 575.793,53 2,15% 311 4,32% 

31/03/2006 17.413.529,64 2,17 4,04% 0,70% 545.743,95 1,93% 235 4,05% 

30/06/2006 14.846.875,64 2,16 3,58% 0,71% 577.381,44 1,98% 254 3,59% 

30/09/2006 -16.291.743,75 2,17 3,51% 0,84% 603.717,17 2,09% 233 3,52% 

31/12/2006 10.962.618,33 2,14 3,12% 1,55% 642.641,44 1,98% 192 3,13% 

31/03/2007 19.829.711,98 2,05 3,03% 1,11% 617.814,48 1,99% 167 3,04% 

30/06/2007 26.243.148,93 1,93 2,89% 0,34% 661.981,42 1,91% 160 2,91% 

30/09/2007 27.654.283,42 1,84 2,78% 2,57% 673.365,41 1,81% 173 2,80% 

31/12/2007 23.372.551,78 1,77 2,63% 3,54% 708.182,69 1,69% 221 2,64% 

31/03/2008 28.788.214,82 1,75 2,58% 2,38% 694.375,72 1,66% 284 2,60% 

30/06/2008 19.392.572,08 1,59 2,74% 4,34% 758.511,58 1,80% 228 2,76% 

30/09/2008 12.686.507,41 1,91 3,21% 1,55% 787.690,84 2,06% 331 3,22% 

31/12/2008 -1.831.504,41 2,34 3,32% 1,23% 791.624,87 2,15% 428 3,36% 

31/03/2009 -808.111,57 2,32 2,89% -0,92% 729.400,28 1,83% 425 2,90% 

30/06/2009 17.655.602,39 1,95 2,37% -0,32% 787.962,70 1,67% 284 2,39% 

30/09/2009 9.095.910,23 1,78 2,18% -0,37% 826.431,16 1,61% 234 2,19% 

31/12/2009 27.702.654,79 1,74 2,10% -0,11% 895.609,86 1,56% 192 2,10% 

31/03/2010 34.747.410,20 1,78 2,02% 2,77% 855.568,69 1,59% 185 2,02% 

30/06/2010 16.493.810,18 1,80 2,22% 2,84% 927.097,00 1,62% 248 2,23% 

30/09/2010 9.712.038,00 1,69 2,61% 2,08% 963.438,41 1,79% 206 2,62% 

31/12/2010 33.985.985,35 1,67 2,56% 3,18% 1.023.980,78 1,73% 189 2,57% 

 
 
 
 
 



 

 

 

Banco Bradesco 
Data RMBBDC3 LI E/D PE IF Leverage C/D ROE ROA ML P/L 

31/03/2001 -0,28% 29,13% 90,45% 33,40% 9,02% 11,09 24,42% 4,81% 0,43% 8,07% 20,07 

30/06/2001 0,10% 37,84% 93,42% 33,81% 8,98% 11,13 24,81% 6,80% 0,61% 11,15% 14,01 

30/09/2001 -0,16% 70,73% 87,50% 33,00% 8,80% 11,36 23,34% 5,48% 0,48% 6,54% 14,93 

31/12/2001 0,40% 84,59% 85,51% 31,90% 8,87% 11,27 23,78% 6,24% 0,55% 22,51% 15,74 

31/03/2002 0,15% 89,01% 83,80% 32,29% 8,33% 12,01 21,61% 4,28% 0,36% 9,41% 24,38 

30/06/2002 -0,31% 74,09% 79,73% 32,56% 8,13% 12,30 19,90% 4,73% 0,38% 5,62% 17,51 

30/09/2002 -0,38% 129,42% 75,46% 30,08% 7,49% 13,35 18,79% 4,00% 0,30% 2,65% 14,95 

31/12/2002 0,70% 161,71% 70,45% 27,81% 7,60% 13,16 19,24% 6,44% 0,49% 23,11% 13,54 

31/03/2003 0,00% 246,02% 69,75% 26,40% 8,07% 12,38 21,34% 4,34% 0,35% 7,25% 19,51 

30/06/2003 -0,04% 195,88% 72,38% 26,62% 8,11% 12,34 22,04% 4,15% 0,34% 10,04% 19,21 

30/09/2003 0,08% 272,06% 69,49% 24,67% 7,89% 12,68 22,22% 4,35% 0,34% 7,12% 18,50 

31/12/2003 0,67% 262,01% 72,66% 23,94% 7,69% 13,00 23,35% 5,28% 0,41% 9,62% 22,02 

31/03/2004 -0,20% 166,95% 72,43% 26,63% 8,46% 11,81 23,02% 4,47% 0,38% 9,01% 22,36 

30/06/2004 0,01% 163,45% 72,11% 26,24% 7,74% 12,91 21,28% 4,70% 0,36% 8,31% 21,11 

30/09/2004 0,08% 181,61% 74,87% 26,99% 8,17% 12,24 22,66% 5,13% 0,42% 13,62% 18,82 

31/12/2004 0,69% 158,36% 75,59% 28,06% 8,23% 12,15 22,16% 6,95% 0,57% 17,06% 20,16 

31/03/2005 0,31% 160,59% 75,95% 28,34% 8,65% 11,57 23,17% 7,29% 0,63% 14,86% 21,60 

30/06/2005 0,31% 173,58% 81,00% 29,84% 8,97% 11,15 24,35% 8,11% 0,73% 19,89% 22,01 

30/09/2005 0,42% 177,21% 89,15% 31,39% 9,04% 11,06 25,69% 7,83% 0,71% 16,76% 28,22 

31/12/2005 0,42% 174,83% 90,61% 32,74% 9,30% 10,75 25,74% 7,54% 0,70% 14,71% 35,10 

31/03/2006 0,17% 162,32% 94,89% 32,66% 9,42% 10,62 27,36% 7,51% 0,71% 16,85% 36,61 

30/06/2006 -0,12% 181,76% 93,97% 31,61% 9,21% 10,85 27,39% 7,47% 0,69% 16,54% 32,02 

30/09/2006 0,14% 215,32% 96,99% 31,45% 8,95% 11,17 27,61% 1,00% 0,09% 2,28% 253,25 

31/12/2006 0,38% 147,61% 95,01% 30,02% 9,28% 10,78 29,36% 6,91% 0,64% 17,30% 41,20 

31/03/2007 0,02% 175,39% 100,40% 29,97% 9,23% 10,83 30,93% 6,55% 0,60% 17,90% 41,17 

30/06/2007 0,29% 150,72% 108,97% 30,98% 9,47% 10,56 33,31% 8,36% 0,79% 21,85% 36,03 

30/09/2007 0,14% 195,49% 110,90% 30,28% 9,20% 10,87 33,68% 6,20% 0,57% 17,26% 49,93 

31/12/2007 -0,01% 148,98% 110,14% 31,74% 8,90% 11,24 30,87% 7,22% 0,64% 19,83% 40,38 

31/03/2008 -0,24% 208,21% 105,21% 31,58% 9,26% 10,80 30,84% 6,39% 0,59% 17,91% 36,18 

30/06/2008 0,08% 302,42% 95,49% 29,07% 8,36% 11,96 27,46% 5,94% 0,50% 15,16% 39,31 

30/09/2008 -0,10% 239,24% 90,30% 29,73% 8,08% 12,37 24,55% 5,59% 0,45% 12,82% 37,88 

31/12/2008 -0,27% 299,74% 79,47% 28,77% 7,54% 13,26 20,83% 4,69% 0,35% 9,04% 34,53 

31/03/2009 -0,02% 400,21% 76,51% 26,84% 7,32% 13,66 20,88% 4,88% 0,36% 10,44% 31,19 

30/06/2009 0,38% 356,96% 75,05% 26,06% 7,73% 12,94 22,25% 6,16% 0,48% 14,19% 29,05 

30/09/2009 0,33% 358,74% 76,62% 26,50% 8,00% 12,49 23,14% 4,66% 0,37% 11,96% 45,12 

31/12/2009 0,09% 336,92% 80,52% 27,21% 8,25% 12,12 24,41% 5,22% 0,43% 14,48% 39,78 

31/03/2010 -0,05% 332,27% 86,59% 27,75% 8,09% 12,36 25,24% 4,88% 0,39% 13,57% 39,72 

30/06/2010 -0,16% 313,85% 89,03% 28,47% 7,94% 12,60 24,82% 5,43% 0,43% 14,68% 31,11 

30/09/2010 0,39% 299,77% 90,62% 27,57% 7,54% 13,27 24,77% 5,48% 0,41% 13,49% 37,77 

31/12/2010 -0,03% 242,05% 94,70% 28,70% 7,54% 13,27 24,87% 6,22% 0,47% 14,89% 31,12 

continua... 
 
 
 
 



 

 

 

Banco Bradesco (... continuação) 
Data EO Basiléia EBITDA LL FCL Beta CAPM EVA 

31/03/2001 30,97% 13,39% 645.053,00 420.367,00 -224.487,52 0,62 4,44% 98.028,69 

30/06/2001 30,86% 13,39% 944.490,00 621.735,00 215.124,84 1,02 5,01% 255.076,39 

30/09/2001 21,46% 13,24% 687.162,00 518.189,00 128.961,18 0,66 4,81% 150.400,13 

31/12/2001 66,16% 15,36% 1.042.404,00 609.839,00 243.808,94 0,84 4,89% 242.015,63 

31/03/2002 37,64% 15,20% 738.633,00 425.206,00 -92.378,84 0,44 4,55% 44.497,55 

30/06/2002 23,16% 14,65% 362.336,00 479.032,00 40.043,64 0,84 4,87% 55.222,67 

30/09/2002 13,70% 15,55% 635.679,00 420.317,00 98.576,04 0,77 4,85% -36.092,81 

31/12/2002 74,74% 17,89% 43.795,00 698.033,00 -319.077,26 0,94 4,98% 260.966,40 

31/03/2003 30,75% 15,20% 977.945,00 507.601,00 -83.083,22 0,55 5,29% -68.655,02 

30/06/2003 44,43% 19,68% 654.300,00 519.710,00 -515.120,08 0,78 5,16% 63.403,33 

30/09/2003 32,08% 15,55% 437.807,00 563.891,00 53.036,88 0,81 5,10% -27.685,90 

31/12/2003 34,98% 17,89% 665.994,00 715.137,00 69.427,82 0,66 4,79% 174.398,99 

31/03/2004 35,30% 19,68% 596.046,00 608.713,00 421.289,16 0,79 4,73% 122.079,86 

30/06/2004 31,73% 16,36% 414.534,00 641.336,00 220.981,86 0,55 4,39% 65.200,08 

30/09/2004 45,23% 19,89% 1.932.125,00 752.349,00 286.950,26 0,79 4,75% 212.825,86 

31/12/2004 41,49% 18,75% 1.655.143,00 1.057.753,00 586.031,98 0,45 4,44% 515.149,69 

31/03/2005 29,76% 17,11% 1.699.346,00 1.205.425,00 -248.141,74 0,82 4,84% 515.172,89 

30/06/2005 34,92% 18,21% 2.257.805,00 1.415.867,00 574.017,62 0,54 4,79% 734.386,25 

30/09/2005 32,28% 17,73% 2.358.250,00 1.430.229,00 730.851,04 0,97 4,98% 681.268,11 

31/12/2005 28,18% 17,26% 2.007.413,00 1.462.553,00 262.337,72 0,81 4,86% 669.710,08 

31/03/2006 30,13% 19,04% 2.606.729,00 1.530.259,00 763.764,52 1,15 5,13% 677.155,08 

30/06/2006 29,34% 18,67% 2.203.327,00 1.602.126,00 139.314,58 0,75 4,63% 752.504,34 

30/09/2006 32,17% 18,37% -144.956,00 218.816,00 -386.033,46 1,05 5,06% -750.957,98 

31/12/2006 34,96% 18,76% 2.191.889,00 1.702.839,00 -1.428.159,26 0,97 4,92% 690.168,02 

31/03/2007 31,49% 17,76% 2.599.240,00 1.705.317,00 317.111,52 0,83 4,66% 681.549,24 

30/06/2007 31,27% 18,17% 2.904.610,00 2.301.305,00 542.237,60 0,81 4,58% 1.253.311,18 

30/09/2007 32,37% 16,25% 2.065.772,00 1.810.213,00 -493.506,40 0,77 4,47% 620.871,71 

31/12/2007 36,40% 15,65% 2.310.460,00 2.192.889,00 391.656,14 0,88 4,71% 798.482,83 

31/03/2008 30,25% 15,55% 2.636.260,00 2.102.485,00 -839.394,26 0,84 4,60% 667.864,86 

30/06/2008 27,89% 14,35% 3.336.809,00 2.002.431,00 1.214.340,40 0,98 4,94% 336.022,01 

30/09/2008 26,41% 16,21% 1.703.483,00 1.910.235,00 77.213,20 0,63 4,33% 579.229,77 

31/12/2008 23,31% 16,93% 1.029.540,00 1.605.087,00 5.414,00 0,97 4,94% 71.558,35 

31/03/2009 23,66% 16,58% 2.706.954,00 1.723.012,00 543.871,00 0,76 4,47% 299.516,43 

30/06/2009 25,17% 17,75% 2.374.364,00 2.297.340,00 -411.995,00 0,89 4,71% 821.695,10 

30/09/2009 29,11% 17,92% 2.804.833,00 1.810.989,00 3.839,20 1,01 5,00% 155.439,05 

31/12/2009 31,57% 17,75% 3.186.236,00 2.180.941,00 -1.428.632,40 0,90 4,69% 565.028,84 

31/03/2010 30,24% 16,76% 3.098.449,00 2.102.706,00 575.634,00 0,87 4,59% 423.777,95 

30/06/2010 29,92% 15,80% 3.962.313,00 2.405.318,00 1.171.966,80 0,89 4,67% 692.416,59 

30/09/2010 27,86% 15,99% 4.532.438,00 2.526.904,00 1.097.541,20 1,03 5,04% 593.290,32 

31/12/2010 28,38% 15,06% 4.487.230,00 2.986.745,00 848.930,60 0,82 4,54% 1.127.958,23 

continua... 
 
 
 
 



 

 

 

Banco Bradesco (... continuação) 
Data MVA Câmbio CDI Inflação PIB Poupança Risco-Brasil Selic 

31/03/2001 2.207.907,72 2,16 3,56% 1,42% 307.328,55 1,86% 811 3,58% 

30/06/2001 5.092.686,47 2,30 3,84% 2,87% 324.338,17 2,00% 847 3,84% 

30/09/2001 3.123.964,44 2,67 4,49% 3,20% 324.250,90 2,27% 1.165 4,49% 

31/12/2001 4.949.773,22 2,32 4,38% 2,52% 346.218,38 2,20% 863 4,38% 

31/03/2002 978.492,44 2,32 4,21% 0,51% 337.868,61 2,07% 718 4,21% 

30/06/2002 1.134.366,13 2,84 4,26% 2,96% 370.716,98 2,12% 1.548 4,29% 

30/09/2002 -743.887,67 3,89 4,42% 6,82% 372.186,09 2,23% 1.630 4,42% 

31/12/2002 5.236.008,48 3,53 4,99% 13,36% 397.050,33 2,43% 1.446 5,01% 

31/03/2003 -1.296.741,66 2,35 5,67% 6,26% 391.581,95 2,81% 1.048 5,68% 

30/06/2003 1.229.013,62 2,87 5,78% -0,35% 420.235,07 2,83% 801 5,80% 

30/09/2003 -542.747,63 2,92 5,61% 1,14% 429.875,53 2,82% 698 5,64% 

31/12/2003 3.643.264,35 2,89 4,40% 1,49% 458.255,45 2,21% 463 4,42% 

31/03/2004 2.581.679,68 2,91 3,76% 2,72% 439.619,79 1,86% 559 3,78% 

30/06/2004 1.485.571,46 3,11 3,67% 3,95% 483.806,57 1,93% 650 3,68% 

30/09/2004 4.480.347,97 2,86 3,86% 3,25% 495.410,59 2,09% 469 3,88% 

31/12/2004 11.609.467,66 2,65 3,99% 1,96% 522.661,05 1,98% 382 4,00% 

31/03/2005 10.654.824,38 2,67 4,18% 1,55% 494.162,92 2,06% 458 4,19% 

30/06/2005 15.334.960,51 2,35 4,56% 0,20% 534.565,61 2,27% 414 4,57% 

30/09/2005 13.691.769,16 2,22 4,74% -1,51% 542.716,94 2,39% 345 4,75% 

31/12/2005 13.784.163,51 2,34 4,31% 0,99% 575.793,53 2,15% 311 4,32% 

31/03/2006 13.203.086,91 2,17 4,04% 0,70% 545.743,95 1,93% 235 4,05% 

30/06/2006 16.252.113,84 2,16 3,58% 0,71% 577.381,44 1,98% 254 3,59% 

30/09/2006 -14.851.270,11 2,17 3,51% 0,84% 603.717,17 2,09% 233 3,52% 

31/12/2006 14.030.126,82 2,14 3,12% 1,55% 642.641,44 1,98% 192 3,13% 

31/03/2007 14.632.515,51 2,05 3,03% 1,11% 617.814,48 1,99% 167 3,04% 

30/06/2007 27.386.761,24 1,93 2,89% 0,34% 661.981,42 1,91% 160 2,91% 

30/09/2007 13.891.845,89 1,84 2,78% 2,57% 673.365,41 1,81% 173 2,80% 

31/12/2007 16.965.908,17 1,77 2,63% 3,54% 708.182,69 1,69% 221 2,64% 

31/03/2008 14.514.870,35 1,75 2,58% 2,38% 694.375,72 1,66% 284 2,60% 

30/06/2008 6.804.294,20 1,59 2,74% 4,34% 758.511,58 1,80% 228 2,76% 

30/09/2008 13.380.723,35 1,91 3,21% 1,55% 787.690,84 2,06% 331 3,22% 

31/12/2008 1.448.935,40 2,34 3,32% 1,23% 791.624,87 2,15% 428 3,36% 

31/03/2009 6.697.060,48 2,32 2,89% -0,92% 729.400,28 1,83% 425 2,90% 

30/06/2009 17.451.976,41 1,95 2,37% -0,32% 787.962,70 1,67% 284 2,39% 

30/09/2009 3.106.535,74 1,78 2,18% -0,37% 826.431,16 1,61% 234 2,19% 

31/12/2009 12.037.278,84 1,74 2,10% -0,11% 895.609,86 1,56% 192 2,10% 

31/03/2010 9.237.446,55 1,78 2,02% 2,77% 855.568,69 1,59% 185 2,02% 

30/06/2010 14.833.945,16 1,80 2,22% 2,84% 927.097,00 1,62% 248 2,23% 

30/09/2010 11.762.914,38 1,69 2,61% 2,08% 963.438,41 1,79% 206 2,62% 

31/12/2010 24.848.929,08 1,67 2,56% 3,18% 1.023.980,78 0,02 189 2,57% 
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