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RESUMO 

Os fatores determinantes da geração de resultados e da estrutura de capital nas Instituições 

Financeiras têm sido temas amplamente discutidos nas Finanças Corporativas. O objetivo 

desta pesquisa é identificar o impacto da estrutura de capital na agregação de riqueza aos 

supridores de capital, considerando-se dois grupos de bancos com ações negociadas na 

BM&FBOVESPA: (i) grande porte e (ii) médio porte. Com base em uma amostra de nove 

bancos, sendo três de grande porte e seis de médio porte, e considerando os dados semestrais 

obtidos nas Demonstrações Financeiras entre 2009 a 2014, são testadas duas hipóteses com a 

utilização de técnicas estatísticas de regressão linear e quadrática, correlação de Pearson e 

valor-p. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e com metodologia empírico-analítica, 

utilizando-se das medidas de Índice de Alavancagem (IA) e Economic Value Added (EVA®). 

Os resultados indicam para características próprias nos grupos estudados. O grupo de bancos 

de grande porte apresentou alta explicação da geração de EVA® a partir de sua estrutura de 

capital. Em contrapartida, no grupo de bancos de médio porte a estrutura de capital não 

apresentou capacidade de explicação para a geração de EVA®. A justificativa deste trabalho 

baseia-se na relevância e atualidade do tema para a comunidade acadêmica. 

 

Palavras-chave: Estrutura de Capital nos Bancos; Geração de EVA® nas Instituições 

Financeiras; Bancos de Grande e Médio Porte. 

 

ABSTRACT 

The determinants of generating results and capital structure in financial institutions have been 

widely discussed topics in Corporate Finance. The objective of this research is to identify the 

impact of capital structure on adding wealth to capital suppliers, considering two groups of 

banks with shares traded on the BM&FBOVESPA: (i) large and (ii) medium-sized. Based on 

a sample of nine banks, with three large and six medium-sized, and considering the semi-

annual data on financial statements from 2009 to 2014, two hypotheses are tested with the use 

of statistical techniques of linear and quadratic regression, Pearson correlation and p-value. 

The research is characterized as descriptive and empirical-analytical methodology, using the 

Leverage Ratio measures (IA) and Economic Value Added (EVA®). The results indicate to 

the characteristics of the study groups. The large banks group had high explanation of the 

generation of EVA® from its capital structure. In contrast, medium-sized banks group's capital 

structure did not provide explanatory power for the generation of EVA®.The justification of 

this work is based on the relevance for the academic community. 

 

Keywords: Capital Structure in Banks; Generation EVA® in financial institutions; Large and 

Midsize banks. 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A atividade bancária é um negócio de alta complexidade. As Instituições Financeiras 

apresentam características específicas se comparadas com as demais empresas de segmentos 

não financeiros. A sua principal função é a intermediação financeira entre investidores ou 

poupadores e tomadores de créditos. 

Em meio a este contexto, e num mercado em que operam Instituições Financeiras de 

diferentes estruturas e tamanhos, esta pesquisa apresenta como problemática de pesquisa o 

seguinte questionamento: Qual o impacto da gestão da estrutura de capital na geração de 

EVA® – Economic Value Added – aos acionistas, considerando a confrontação de dois 

grupos: bancos de grande e de médio porte? 

O presente trabalho tem como objetivo a análise do impacto da estrutura de capital na 

agregação de riqueza aos supridores de capital para os bancos de grande e médio porte. Para 

tanto, selecionou-se uma amostra de bancos listados na BM&FBOVESPA, atuantes na capital 

de São Paulo, analisando-se o período de seis anos após a crise bancária internacional de 

2008. Desta forma, a análise deverá partir da abordagem da estrutura de capital através do 

Índice de Alavancagem Financeira no período de 2009 a 2014 com a perspectiva de 

explicação do desempenho da métrica de geração de valor EVA®. 

A metodologia será de natureza empírico-analítica, considerando-se a coleta de dados 

históricos a partir das Demonstrações Financeiras obtidas junto ao Banco Central do Brasil e 

utilizando-se de testes estatísticos para verificar a significância dos dados. 

Como justificativas para a pesquisa, considera-se oportuna o desenvolvimento deste 

tipo de estudo dado à atualidade e relevância do tema para a comunidade acadêmica, bem 

como a representatividade da atividade bancária no desenvolvimento econômico do país. 

Como limitação, destaca-se que as considerações desta pesquisa não devem ser 

generalizadas para outros segmentos de empresas, em razão das características particulares 

inerentes às atividades das empresas integrantes do setor financeiro e de sua participação em 

um ambiente de intensa regulação. Ademais, os resultados também não devem ser 

generalizados para as demais empresas financeiras que integram o setor, tendo em vista o 

tamanho da amostra selecionada para a pesquisa. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta seção da pesquisa apresenta uma abordagem das Teorias desenvolvidas sobre a 

Estrutura de Capital, o seu estudo nas empresas que integram o setor financeiro em razão das 

particularidades deste tipo de empresa e de um setor de atuação com intensa regulação, a 

gestão de riscos e do capital nas Instituições Financeiras e a geração de valor econômico por 

meio do EVA® – Economic Value Added. 

 

2.1. As Teorias da Estrutura de Capital 

 

Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas ao longo das últimas seis décadas acerca 

da estrutura de capital por meio de testes empíricos, criação de modelos e o desenvolvimento 



 

 

de teorias, com o objetivo de obter explicações para as decisões que envolvem a estrutura de 

capital nas empresas de modo geral. 

As teorias predominantes foram construídas no contexto de ambientes econômicos 

desenvolvidos, especialmente o norte-americano e, embora suas origens indiquem para a 

segunda parte do século XX, até aos dias atuais esse tema ainda é objeto de discussões na área 

de finanças. Outras pesquisas, teóricas e empíricas, originaram-se a partir dos estudos iniciais, 

investigando o poder explanatório das teorias da estrutura de capital, seus principais 

determinantes e discutindo as decisões tomadas em relação às políticas de financiamentos nas 

empresas. 

De modo geral, as teorias e pesquisas realizadas visam analisar as decisões de 

financiamentos nas empresas e identificar quais fatores seriam potencialmente determinantes 

da estrutura de capital. Neste sentido, Famá e Grava (2000) classificam estas teorias em três 

grandes fases, considerando a abordagem em cada época a respeito do estudo do risco e seu 

efeito sobre o custo de capital. São elas: (i) a fase da abordagem clássica; (ii) a fase da 

incerteza dos fatos; e (iii) a fase comportamental. 

A fase da abordagem clássica compreende o início dos estudos na área de finanças até 

a década de 1950, período no qual a noção intuitiva da existência de risco não era 

acompanhada de um instrumental analítico adequado para tratá-lo. Um dos trabalhos seminais 

desenvolvido nesta fase é atribuído a Durand (1952). Já na fase da incerteza dos fatos, a 

incerteza passa a ser inserida nos estudos desenvolvidos, e seu início está associado ao estudo 

de Markowitz (1952). 

Por fim, a fase comportamental se desenvolve a partir da década de 1970, 

simultaneamente e complementando a fase da incerteza dos fatos, sendo caracterizada pela 

inclusão de variáveis de caráter comportamental como os conflitos de agência e assimetria de 

informações no estudo da estrutura de capital, tendo como principais estudos os 

desenvolvidos por Jensen e Meckling (1976), Ross (1977) e Myers e Majluf (1984). 

Dentro desse contexto, duas principais linhas teóricas podem ser associadas ao estudo 

da Estrutura de Capital, sendo: (i) Teoria Tradicionalista – conhecida também como Teoria 

Convencional e representada por Durand (1952); e (ii) Moderna Teoria – que teve origem a 

partir do trabalho de Modigliani e Miller (1958). Assim, dentro dessas linhas teóricas, 

destacam-se as seguintes abordagens para explicação das decisões acerca da estrutura de 

capital nas empresas: (i) Teoria Tradicionalista; (ii) A Irrelevância da Estrutura de Capital; 

(iii) A Teoria Baseada nos Custos de Agência; (iv) The Static-Tradeoff Theory; (v) A Teoria 

da Sinalização; (vi) Pecking Order Theory; e (vi) Equity Market Timing, também conhecida 

por Windows of Opportunity. 

 

2.1.1. A Teoria Tradicionalista 

 

Na Teoria Tradicionalista, destaca-se o trabalho de Durand (1952), onde se defende 

que a composição da estrutura ótima de capital é capaz de maximizar o valor da empresa e 

reduzir seu custo de capital. A utilização de maiores níveis de endividamento extrapolaria um 

limite da composição da estrutura entre capital próprio e de terceiros, elevando os riscos de 

falência. A percepção era de que a reação dos mercados ao risco era pequena no princípio, 

porém intensificava-se à medida que o risco de insolvência se acentuava. 

 

 



 

 

2.1.2. A Irrelevância da Estrutura de Capital 

 

O estudo da Irrelevância da Estrutura de Capital é atribuído a Modigliani e Miller 

(1958), o qual contradiz a Teoria Tradicionalista de Durand (1952), com a afirmação de que 

não existe uma estrutura ótima que possibilite a maximização do valor da empresa, 

independente das fontes de financiamento. São admitidos neste estudo alguns pressupostos 

restritivos, dentre eles sendo destacados os principais: (i) mercados de capitais perfeitos; (ii) 

ausência de custos de agência; (iii) ausência de impostos; (iv) ausência de custos de falência; 

(v) ausência de assimetria de informações; (vi) ausência de crescimento de fluxo de caixa nas 

empresas; e (vii) exposição das empresas aos mesmos riscos. 

O benefício fiscal da dívida sobre a estrutura de capital, em segundo estudo de 

Modigliani e Miller (1963), permitiu uma flexibilização das premissas utilizadas no primeiro 

estudo ao incorporar sobre a estrutura de capital o efeito dos impostos. Esse aspecto favorece 

a empresa quando da opção pelo financiamento de sua estrutura de capital com capital de 

terceiros, dado o benefício fiscal gerado pela dedução dos juros da dívida sobre o lucro 

tributável das empresas, gerando, portanto, uma redução de seu custo médio ponderado de 

capital. 

 

2.1.3. A Teoria Baseada nos Custos de Agência 

 

A Teoria Baseada nos Custos de Agência, em estudo de Jensen e Meckling (1976), 

aborda que as relações entre acionistas, gestores e credores que se desenvolvem nas empresas 

provocam conflitos que repercutem sobre o seu valor, levando às empresas a incorrerem em 

custos relacionados ao monitoramento dos agentes, originando os custos de agência do capital 

próprio. Tais custos correspondem à soma de: (i) gastos de monitoramento pelo principal; (ii) 

gastos com a bonificação para os agentes; e (iii) perdas residuais. 

Os autores citados afirmam ainda que uma estrutura ótima de capital pode ser obtida 

por meio da compensação do custo de agência, resultante do conflito de interesses entre 

credores e acionistas e pelo benefício do endividamento observado no conflito entre acionistas 

e gestores. Por consequência, a estrutura ótima de capital seria aquela que minimizaria o custo 

de agência. 

Para Kayo (2002), as ações conflituosas recaem sobre o caixa livre em excesso, isto é, 

o caixa excedente após o financiamento de todos os projetos que apresentam valor presente 

líquido positivo. Quanto maior o caixa livre, maior a chance de investimentos em projetos 

pouco rentáveis ou de reduzida geração de valor ao acionista. O custo de agência, neste caso, 

pode se apresentado de duas formas. A primeira é o aumento da participação acionária dos 

gestores e a segunda é o uso intensivo de capital de terceiros. 

 

2.1.4. The Static-Tradeoff Theory 

 

A Static-Tradeoff Theory retoma o conceito da estrutura ótima de capital, 

contrabalanceando o uso de capital próprio e de capital de terceiros. Segundo Bastos (2008), 

essa teoria propõe avaliar a empresa por meio de seu fluxo de caixa, e para quem, sendo o 

fluxo constante e de menor risco, haveria a possibilidade de diminuir o custo de capital da 

empresa. A partir de determinado ponto podem ocorrer custos marginais por conta da maior 

relação entre o capital de terceiros e o capital próprio. 



 

 

O conceito central desta teoria é que a utilização de capital de terceiros vai gerar, por 

consequência, dois efeitos opostos. O primeiro efeito é o benefício fiscal resultante do 

pagamento de menos imposto de renda, pela dedução no lucro do custo da dívida. O segundo 

efeito, classificado como negativo, é o aumento do custo de falência, que é o aumento do 

retorno exigido pelos credores à medida que aumenta a alavancagem financeira na empresa. 

Segundo Myers (1984), os gerentes financeiros devem aumentar a dívida até o ponto 

que o valor dos incentivos fiscais resultantes dos juros adicionais é exatamente compensado 

pelos custos adicionais de possíveis dificuldades financeiras. 

 

2.1.5. A Teoria da Sinalização 

 

Ross (1977) e Leland e Pyle (1977) desenvolvem a Teoria da Sinalização, a qual trata 

da incorporação de efeitos no mercado dada a existência de assimetria de informações entre 

administradores e o mercado em geral. 

Neste sentido, as decisões sobre a estrutura de capital sinalizam ao mercado 

informações de acordo com as fontes de recursos utilizadas pelas empresas em suas políticas 

de financiamentos e, dependendo dessa interpretação, podem vir a ocasionar aumento ou 

redução no custo total de capital do negócio. 

Ross (1977) procura estudar o efeito da informação sobre a estrutura de capital, 

considerando a sinalização que os administradores enviam ao mercado a partir de suas 

decisões financeiras, especialmente aquelas relacionadas às mudanças de políticas de 

dividendos nas empresas. 

Para Leland e Pyle (1977), dado que o empreendedor possui um conhecimento 

diferenciado da situação do negócio, possibilita-se assim a escolha da melhor composição na 

estrutura de capital, considerando-se os recursos disponíveis com origem no capital próprio a 

ser retido e no capital de terceiros, com o objetivo de maximizar sua utilidade própria. Em 

razão disso, o mercado interpreta esse tipo de decisão como sinalizador do futuro dos 

investimentos na empresa. 

 

2.1.6. Pecking Order Theory 

 

A Pecking Order Theory tem origem a partir de estudos realizados sobre assimetria de 

informações por Myers (1984), o qual propõe como resultado que existe uma hierarquia de 

preferência para as fontes de recursos para financiamentos que as empresas em geral 

obedecem ao estabelecer a composição de sua estrutura de capital. Assim, na captação de 

recursos, as empresas optam pelo financiamento interno por meio da retenção de lucros ao 

financiamento externo, e a emissão de títulos de dívidas à emissão de novas ações, não 

existindo um alvo claramente definido quanto ao uso de dívidas e/ou de capital próprio. 

A hierarquia prevista na Pecking Order Theory para a captação de recursos pelas 

empresas em relação às fontes de recursos disponíveis corresponde a: (i) a opção prioritária é 

por meio dos lucros retidos pela empresa; (ii) a opção secundária é mediante a captação de 

recursos por meio de dívidas; e (iii) a opção final é a com a emissão de novas ações da 

empresa. Pode-se, portanto, traduzir livremente Pecking Order como hierarquização. 

Por fim, cabe observar que a Pecking Order Theory não rejeita totalmente a opção da 

empresa por emitir novas ações como fonte de recursos para financiamento. Fama e French 



 

 

(2002) afirmam ser possível que as empresas recorram à emissão de novas ações sem que 

venham a contrariar essa teoria. 

 

2.1.7. Equity Market Timing – Windows of Opportunity 

 

A Equity Market Timing origina-se a partir dos trabalhos de Marsh (1982), Jalilvand e 

Harris (1984), Stein (1996) e Baker e Wurgler (2002), sendo influenciada por um cenário 

marcado por crises econômicas e de oscilações que envolveram as bolsas de valores ao redor 

do mundo e as taxas de juros. 

Como as teorias tradicionais desenvolvidas não oferecem respostas suficientes acerca 

de algumas questões envolvendo as decisões sobre a estrutura de capital, a Equity Market 

Timing – Windows of Opportunity aborda que as decisões envolvendo a estrutura de capital 

seguem as condições de mercado de forma oportunista, incorporando o comportamento 

adotado pelos gestores da empresa em relação ao valor de mercado e o valor patrimonial da 

empresa. 

Nos momentos de alta proporção envolvendo o valor de mercado frente ao valor 

patrimonial contábil, as empresas optam pela emissão de mais ações. Naquelas ocasiões de 

baixa relação do valor de mercado frente ao valor patrimonial, a opção seria pela recompra de 

ações. Em outras palavras, os gestores optam pela emissão de ações quando acreditam que 

elas estejam sobrevalorizadas e emitem dívidas ou optam pela recompra de ações, quando 

acreditam que as ações estejam subvalorizadas. 

Portanto, a Equity Market Timing oferece uma visão mais realista para as questões que 

envolvem as decisões sobre a estrutura de capital na empresa e esta seria uma conseqüência 

acumulada da tomada de decisões periódicas ocorridas. 

 

2.2. Os Estudos de Estrutura de Capital nas Instituições Financeiras 

 

Os estudos desenvolvidos sobre estrutura de capital são, em sua maioria, aplicados 

para empresas de segmentos industriais ou comerciais, com abordagens sobre tomada de 

decisões de financiamento por parte de seus administradores. No entanto, para as empresas do 

segmento de Instituições Financeiras, tais como Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos, 

Financeiras, entre outros, existe uma escassez destes estudos e de sua aplicabilidade.  

Segundo Goes (2014), a estrutura de capital é parte fundamental na gestão estratégica 

dos bancos, pois através dela é possível gerenciar o tradeoff entre risco e retorno do banco. A 

estrutura de capital é formada basicamente pelo capital social, lucros e prejuízos retidos e 

endividamentos de longo prazo. Esses endividamentos podem ser feitos através da emissão de 

dívidas subordinadas e/ou instrumentos híbridos de capital e dívida.  

Godoi, Santos e Bertoncelo (2015), em ensaio teórico, questionam se as teorias 

existentes sobre estrutura de capital são aplicáveis no processo de análise da alavancagem 

financeira das Instituições Financeiras face as características singulares deste segmento de 

negócio. 

Jucá (2011) comenta trabalhos de diversos autores e destaca que a Static-Tradeoff 

Theory possui maior aplicação para as Instituições Financeiras, onde os instrumentos de 

segurança governamentais minimizam o custo das dificuldades financeiras. Gropp e Heider 

(2010) reforçam a influência dos requerimentos de capital na determinação da estrutura de 

capital das Instituições Financeiras. Octavia e Brown (2008) destacam os riscos nos ativos 



 

 

como sendo o fator que exerce efeito mais significativo na alavancagem financeira dos 

bancos. 

A Pecking Order Theory também é considerada por autores como aplicável às 

Instituições Financeiras. Octavia e Brown (2008) e Gropp e Heider (2010) abordam o efeito 

da pró-ciclicidade dos indicadores macroeconômicos como uma característica da estrutura de 

capital nos bancos e Jucá (2011) também comenta que um maior volume de capital próprio 

ocorre em períodos em que a economia apresente um pior desempenho. 

Portanto, segundo Godoi, Santos e Bertoncelo (2015), mesmo no caso das Instituições 

Financeiras, a administração da estrutura de capital envolve decisões quanto à determinação 

da estrutura ótima de capital que precisam ser tomadas de maneira dinâmica. Portanto, as 

teorias desenvolvidas que envolvem a estrutura de capital podem perfeitamente ser aplicadas 

nestas empresas, dentre elas podendo ser mencionadas a Static-Tradeoff Theory, a Pecking 

Order Theory, a Teoria Baseada nos Custos de Agência, bem como o Benefício Fiscal pelo 

Uso da Dívida na Estrutura de Capital e os Custos de Dificuldades Financeiras e de Falência.  

 

2.3. A Gestão de Riscos e do Capital nas Instituições Financeiras 

 

O escopo principal da atividade bancária consiste no papel da intermediação 

financeira, mediante a captação de recursos financeiros junto aos agentes superavitários e 

posterior repasse para os agentes deficitários. As captações e os empréstimos de recursos são 

as atividades preponderantes deste setor, gerando elevados níveis de alavancagem financeira 

em relação ao capital investido. 

O contexto empresarial para a atividade bancária é dinâmico, volátil, regulamentado, 

competitivo e caracterizado por expressiva diversidade de negócios, tais como, diferentes 

modalidades de créditos a pessoas e empresas, variedade de títulos no mercado de renda fixa, 

diversidade de contratos de derivativos, câmbio, securitizações, repasses, dívidas 

subordinadas, entre outros. 

Dado estas características, a gestão bancária está associada diretamente com a gestão 

de riscos, onde estes afetam continuamente o seu desempenho econômico-financeiro. 

Saunders (2000) classifica os riscos na atividade bancária como sendo: (i) risco da variação de 

taxa de juros; (ii) risco de mercado; (iii) risco de crédito; (iv) risco de operações fora do 

balanço; (v) risco tecnológico e operacional; (vi) riscos de câmbio; (vii) risco soberano; (viii) 

risco de liquidez; (ix) risco de insolvência; e (x) outros riscos. 

O risco de crédito consiste no risco de maior relevância na gestão bancária. Segundo 

Bessis (1998), o risco de crédito é o risco de que os clientes entrem em default, o que significa 

que eles falharão com suas obrigações em relação aos débitos que adquiriram junto aos 

bancos. Este tipo de risco pode ser minimizado com políticas de diversificação de clientes e 

com metodologias de avaliação de ratings de probabilidades de perdas. 

Segundo Leão et al. (2012), o risco de mercado pode ser percebido como o risco 

assumido pela variação de valor de mercado de ativos e passivos, que poderá afetar o valor de 

um banco. 

Para Saunders (2000), o risco de liquidez nos bancos resulta de duas causas: (i) uma 

associada aos passivos, sendo correspondente à incapacidade em conseguir recursos para dar 

sustentação aos seus compromissos juntos aos titulares dos passivos; e (ii) outra associada aos 

ativos, como sendo as necessidades de recursos para atender fundos aos clientes ou a 

impossibilidade de negociação de um ativo. 



 

 

Ainda de acordo com Leão et al. (2012), o risco operacional, como o próprio nome 

diz, é o risco inerente à má gestão, sistemas inadequados, fraudes e controle ineficiente das 

atividades da instituição, incluindo-se neste aspecto também o risco humano. 

Os bancos, de maneira geral, vêm apresentando rápida evolução em sua estrutura de 

funcionamento, segundo afirmação de Assaf Neto e Lima (2008), procurando adaptar suas 

operações e produtos a um mercado cada vez mais exigente e globalizado. Atualmente, vêm 

trabalhando da forma mais especializada, segmentando informalmente sua participação no 

mercado com base no volume de negócios de clientes e na forma de atendimento. 

Em contrapartida, a atividade de intermediação financeira está fortemente 

supervisionada por órgãos reguladores, principalmente no seu nível de limites operacionais 

ponderados aos riscos da atividade. A exigência de capital mínimo regulatório faz parte da 

supervisão bancária exercida pela autoridade regulatória na figura do Banco Central, onde seu 

principal objetivo é o monitoramento da exposição aos riscos apresentados pelas Instituições 

Financeiras. 

A regulação dos riscos na atividade bancária a nível mundial é exercida pelo Comitê 

de Supervisão Bancária da Basileia – entidade relacionada ao Bank for International 

Settlements (BIS). Este comitê tem por finalidade fortalecer a segurança de práticas 

financeiras no mercado internacional, onde definem uma série de normas com os chamados 

Acordos de Basileia. 

Os Acordos de Basileia tratam de exigências mínimas de capital próprio que 

obrigatoriamente deverão ser observados pelas Instituições Financeiras para prevenção contra 

possíveis riscos da sua atividade, tendo como principal função suportar eventuais perdas 

inesperadas, evitando assim que uma quebra ocasional de um banco possa vir a afetar outros 

mercados. 

O primeiro acordo celebrado em Basileia na Suíça ocorreu em 1988 – o chamado 

Basileia I, onde se fixou a exigência de que bancos mantivessem capital próprio na proporção 

de 8% dos seus ativos, ponderados pelo seu risco. Entretanto, no Brasil, o Banco Central, 

buscando um maior “colchão”, estabeleceu um percentual mínimo de 11%. 

Em 2004 foi editada uma nova estrutura para o Acordo de Basileia – denominado de 

Basileia II. Neste novo acordo, são cobertos explicitamente três tipos de risco: de crédito, de 

mercado e operacional. Em 2008, o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia emitiu mais 

dois documentos conhecidos como Basileia II e meio. Em 2010, em resposta a crise 

econômica mundial, houve nova revisão neste acordo originando o Acordo da Basileia III, 

determinando maiores exigências de capital mínimo regulatório para os bancos a fim de 

ampliar a capacidade de absorver eventuais perdas, resistir mais em cenários de dificuldades 

de liquidez e evitar crises sistêmicas. 

Segundo Jucá (2011), a estrutura de capital é um tema relevante para os bancos, uma 

vez que são funções inerentes ao próprio capital os seguintes atributos: (i) absorver perdas 

inesperadas, (ii) proteger os depositantes não segurados, (iii) proteger os fundos de seguros e 

(iv) adquirir instalações e outros ativos necessários para a atividade bancária. 

Desta forma, na presente pesquisa, para identificar a estrutura de capital das 

Instituições Financeiras adotou-se o conceito de Índice de Alavancagem (IA). Segundo 

Mantovani e Santos (2015), o Índice de Alavancagem busca mostrar a proporção entre dívidas 

e capital dos proprietários no financiamento dos ativos, sendo calculado pela fórmula: 

 



 

 

 
 

Sendo assim, a partir das definições e proposições anteriormente mencionadas, 

considera-se que o Índice de Alavancagem para o segmento das Instituições Financeiras sofre 

fortes restrições e regulamentações em função da exposição aos riscos de sua atividade 

empresarial. 

 

2.4. Geração de Valor Econômico pelo Economic Value Added (EVA®) 

 

O Valor Econômico Agregado ou EVA® – Economic Value Added é um conceito 

desenvolvido pela Stern Stewart, no início da década de 1980, que recupera a antiga ideia de 

lucro econômico. Para Santos (2011) trata-se de uma medida de desempenho que mede o 

valor criado pela empresa, ou o valor adicionado ao patrimônio dos proprietários, em um 

único exercício. 

Segundo Assaf Neto (2012), o EVA® transcende a visão do lucro contábil de cobrir os 

custos explícitos identificados nas vendas ao considerar o cálculo da remuneração do custo de 

oportunidade do capital investido pelos acionistas. É uma medida de criação de valor 

operacional após o desconto do retorno mínimo exigido pelos proprietários do capital 

investido no empreendimento. 

Neste sentido, de acordo com Martins (2011), o EVA® surge em virtude da 

necessidade de medidas de desempenho que expressem a adequada criação de riqueza por um 

empreendimento, embora não seja considerado nenhuma novidade, por estar sendo utilizado 

para recuperar conceitos elementares, intuitivos e fundamentais que talvez tenham em algum 

momento caído no esquecimento da prática gerencial coletiva. 

Para o cálculo do EVA® das Instituições Financeiras foi adotado nesta pesquisa o 

modelo proposto por Assaf Neto (2012), com a aplicação da Taxa SELIC como custo de 

oportunidade para a remuneração do capital dos acionistas. A fórmula a seguir apresenta as 

informações utilizadas: 

 

 
 

Desta forma, as métricas demonstradas de Índice de Alavancagem (IA) e Economic 

Value Added (EVA®) são preponderantes e fundamentais para o objetivo proposto neste 

estudo, visando a análise da estrutura de capital na agregação de riqueza aos supridores de 

capital para os bancos de grande e médio porte de capital aberto listados na BM&FBOVESPA 

e com sede em São Paulo no período de 2009 a 2014. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Como procedimentos metodológicos, com base nos objetivos e considerações 

expostas, a pesquisa classifica-se como descritiva, pois procura verificar e descrever a relação 

entre as variáveis independente e dependente selecionadas. 

Quanto aos meios, em relação aos procedimentos de coleta, ela pode ser classificada 

como documental pelo fato dos dados quantitativos serem coletados a partir de fontes 

secundárias e em seguida organizados e submetidos a tratamento analítico. 



 

 

A metodologia será de natureza empírico-analítica, considerando-se a coleta de dados 

secundários para análise por meio das Demonstrações Financeiras disponíveis no site do 

Banco Central do Brasil, utilizando-se ainda de testes estatísticos para verificar a significância 

dos dados. 

Por fim, em relação à fonte ou natureza dos dados, a pesquisa é considerada como 

bibliográfica, em razão de fazer uso de material originado de publicações em periódicos 

científicos, de bases de dados eletrônicas públicas e privadas, livros e sites das próprias 

instituições financeiras e de órgãos reguladores do sistema financeiro nacional. 

 

3.1. Definição da amostra de pesquisa 

 

O período selecionado considera os anos seguintes à ocorrência da crise bancária de 

2008 e 2009, onde atingiu seu ápice na segunda metade de 2008. Esta crise de ordem 

financeira no mercado bancário teve seu início na crise de inadimplência no mercado 

imobiliário americano, denominada de crise de crédito subprime, devido aos créditos de alto 

risco no mercado de compra e venda de títulos hipotecários de imóveis residenciais nos 

Estados Unidos, onde logo tomou proporções mundiais e tornando-se uma crise sistêmica. 

Pode ainda ser considerada como a crise bancária mais grave e severa desde a crise de 1929. 

Por sua vez, esta crise bancária atingiu fortemente a economia brasileira, e 

consequentemente, a estabilidade e performance de resultados das instituições financeiras, 

devido em maior parte aos seguintes eventos: (i) impactos de derivativos cambiais nas 

empresas; (ii) paralisação dos mercados interbancários internacionais; (iii) aumento da 

inadimplência; (iv) contração da oferta de crédito; e (v) um “empoçamento” da liquidez nos 

grandes bancos. 

Desta forma, para análise de dados nesta pesquisa, foi utilizada a extração de 

informações das Demonstrações Financeiras, especificamente o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de Resultado do Exercício dos bancos comerciais e múltiplos, disponíveis no 

site do Banco Central do Brasil referentes aos períodos semestrais de 2009 a 2014. 

O critério de relevância para a definição da amostra dos dois grupos de bancos 

considerou os seguintes parâmetros: (i) ser Instituição Financeira contendo ou Banco Múltiplo 

ou Banco Comercial; (ii) ter atuação de mercado bancário com foco de negócios direcionado 

ao crédito privado; (iii) ser empresa de capital aberto listada na BM&FBOVESPA; (iv) ser 

instituição de capital privado nacional ou de capital estrangeiro; (v) ter sede administrativa na 

cidade de São Paulo; (vi) não ter expressivas alterações na estrutura de capital no período de 

análise; (vii) não ter expressivo ajuste de resultados em algum exercício do período de 

análise; e (viii) apresentar saldos de Ativos Totais superiores a R$ 1 bilhão em Dezembro de 

2014. 

As informações contidas no relatório “50 maiores bancos e o consolidado do SFN” 

disponível no site do Banco Central do Brasil na data de 31 de dezembro de 2014 perfazem 

um total de 96 bancos. Para tanto, a seguir é apresentada a lista dos bancos que atenderam aos 

parâmetros anteriormente descritos: até o montante de Ativos Totais de R$ 1 bilhão. 

 



 

 

Tabela 1 - Definição da Amostra - Instituições Financeiras com Ativo Total superior a R$ 1 bilhão - Base Dezembro/2014

Valores em R$ mil

Instituições
Capital 

Privado?

UF 

Sede

Ações 

Bovespa?
Foco Crédito?

Reestru-

turação?

Está na 

amostra?

ITAÚ-UNIBANCO 1.117.848.197 103.079.063 1.014.769.134 Sim SP Sim Sim Não Sim

BRADESCO                                          883.438.773 81.588.015 801.850.758 Sim SP Sim Sim Não Sim

SANTANDER                                         598.224.807 58.224.926 539.999.881 Sim SP Sim Sim Não Sim

ABC-BRASIL                                        20.745.453 2.188.545 18.556.908 Sim SP Sim Sim Não Sim

DAYCOVAL 18.919.978 2.522.708 16.397.270 Sim SP Sim Sim Não Sim

BIC                                               15.641.508 1.219.441 14.422.067 Sim SP Sim Sim Não Sim

ALFA                                              14.698.863 2.094.332 12.604.531 Sim SP Sim Sim Não Sim

PINE                                              10.404.184 1.255.936 9.148.248 Sim SP Sim Sim Não Sim

SOFISA                                            3.958.818 656.850 3.301.968 Sim SP Sim Sim Não Sim

Fontes:

1. Evolução do Sistema Financeiro, 50 Maiores Bancos e o Consolidado do Sistema Financeiro Nacional, em 31 de Dezembro de 2014.

Disponível em: < http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp>.  

2. CLASSIFICAÇÃO SETORIAL DAS EMPRESAS E FUNDOS NEGOCIADOS NA BM&FBOVESPA

Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?Idioma=pt-br>

 Ativo 

Total 

 Patrimônio 

Líquido 

 Passivo 

Exigível 

Critério de seleção

 
 

Desta forma, a partir das informações contidas na Tabela 1 e nas consultas ao 

detalhamento das Demonstrações Financeiras das instituições no período, a amostra final para 

este estudo considerou um total de nove bancos distribuídos na seguinte forma: (i) Bancos de 

Grande Porte – composto por: ITAÚ-UNIBANCO, BRADESCO e SANTANDER; e (ii) 

Bancos de Médio Porte – composto por: ABC-BRASIL, DAYCOVAL, BIC, ALFA, 

PINE e SOFISA. 

Na seleção dos bancos nos dois grupos e da extração de dados, considera-se ainda 

exclusão dos dados do Banco BIC em 2013 e 2014 e do Banco Sofisa em 2009 devido a 

relevantes ajustes nos resultados na divulgação das Demonstrações Financeiras. 

A definição da amostra em grupos de bancos do mercado bancário brasileiro para a 

análise deste trabalho leva em consideração as características do modelo de negócios dos 

respectivos integrantes da amostra. 

Os bancos pertencentes ao grupo de Bancos de Grande Porte estão estruturados em 

conglomerados financeiros e com alta participação no volume de créditos do SFN - Sistema 

Financeiro Nacional. De forma resumida, este grupo possui as seguintes características: (i) 

diversidade de modalidades de créditos, instrumentos de aplicações financeiras e a prestação 

de serviços bancários; (ii) extensa rede de atendimento: agências, escritórios, pontos de 

autoatendimento e centrais de relacionamento; (iii) alto volume de capital e extenso número 

de acionistas; (iv) grande estrutura administrativa e segmentos de negócios; (v) alto volume 

de captações e ativos junto ao público pessoas jurídicas e físicas. 

Os bancos pertencentes ao grupo de Bancos de Médio Porte possuem exigência de alta 

especialização, diferenciação e flexibilidade de seus clientes, onde apresenta as seguintes 

características: (i) alta especialização em determinado negócio – ter um “nicho de atuação”; 

(ii) atendimento centralizado em poucos escritórios e com especialistas; (iii) baixo volume de 

capital e de acionistas; (iv) estrutura administrativa bastante reduzida e focada no negócio. 

 

3.2. Variáveis e Hipóteses de Pesquisa 

 

As variáveis de pesquisa são as duas métricas: (i) Índice de Alavancagem (IA); e (ii) 

Economic Value Added (EVA®). As variáveis das tabelas 2, 3 e 4 a seguir foram calculadas 

semestralmente para cada uma das nove empresas da amostra. 



 

 

Tabela 2 - Base de Dados - "Bancos Grande Porte"

IA EVA Índice IA EVA Índice IA EVA Índice

PE/PL (LL-K)/PL Basileia PE/PL (LL-K)/PL Basileia PE/PL (LL-K)/PL Basileia

1.sem/2009 10,3511 10,17% 16,99        9,6017 8,21% 17,75        4,1445 -8,53% 33,41        

2.sem/2009 10,9508 10,31% 16,89        10,2968 12,73% 17,75        5,6666 -4,53% 25,85        

1.sem/2010 10,6551 13,69% 15,80        10,6677 14,10% 15,10        4,7570 -3,05% 28,40        

2.sem/2010 10,2430 12,47% 15,67        10,1478 9,80% 15,80        4,5632 -4,29% 30,66        

1.sem/2011 10,2400 9,52% 16,00        10,9481 8,66% 15,00        5,5297 -5,84% 24,80        

2.sem/2011 10,4536 9,65% 15,81        10,4654 9,11% 14,90        5,3200 -5,93% 27,18        

1.sem/2012 10,4847 7,36% 18,10        9,7560 6,99% 16,20        5,8952 -5,37% 20,80        

2.sem/2012 9,9025 10,00% 16,60        10,2854 10,09% 16,80        5,7548 -3,10% 21,90        

1.sem/2013 10,5474 10,23% 16,50        9,9189 10,06% 16,60        6,7703 -3,87% 19,20        

2.sem/2013 10,7551 5,63% 18,30        10,6404 8,74% 15,40        6,4002 -5,39% 21,50        

1.sem/2014 9,8446 9,63% 16,90        9,8280 8,94% 16,50        9,2744 -6,19% 17,50        

2.sem/2014 10,0168 6,84% 16,00        9,3101 7,83% 15,80        7,5273 -7,26% 17,90        

Média 10,3704 9,62% 16,63        10,1555 9,61% 16,13        5,9669 -5,28% 24,09        

Fonte:

1. Evolução do Sistema Financeiro, 50 Maiores Bancos e o Consolidado do Sistema Financeiro Nacional.

Disponível em: < http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp>.  

Itaú-Unibanco Bradesco Santander

Período

 
 
Tabela 3 - Base de Dados - "Bancos Médio Porte" - 1a. Parte

IA EVA Índice IA EVA Índice IA EVA Índice

PE/PL (LL-K)/PL Basileia PE/PL (LL-K)/PL Basileia PE/PL (LL-K)/PL Basileia

1.sem/2009 5,0548 3,99% 14,64        3,0715 3,63% 28,63        5,3414 7,29% 16,40        

2.sem/2009 4,7094 1,54% 17,94        2,7288 1,92% 30,46        4,7573 10,12% 20,30        

1.sem/2010 6,2959 6,78% 16,00        3,9850 8,94% 19,90        7,6329 7,97% 17,20        

2.sem/2010 6,5898 4,67% 17,68        4,2103 3,73% 22,33        6,7282 8,71% 18,99        

1.sem/2011 6,0162 4,65% 15,60        5,1811 7,85% 16,50        7,5467 -2,98% 18,10        

2.sem/2011 6,2083 4,79% 15,33        4,9800 1,25% 18,39        7,7869 3,14% 16,05        

1.sem/2012 7,0320 4,24% 15,80        4,9076 7,00% 17,40        8,3614 -5,04% 15,80        

2.sem/2012 7,2503 6,83% 14,20        5,4742 10,07% 18,10        7,8711 -0,79% 17,10        

1.sem/2013 8,0053 7,73% 14,80        5,1224 1,53% 17,50        (*) (*) (*)

2.sem/2013 8,1345 4,89% 16,20        4,6305 1,45% 18,70        (*) (*) (*)

1.sem/2014 8,4791 4,26% 14,40        6,4999 1,16% 17,80        (*) (*) (*)

2.sem/2014 7,9765 3,84% 14,00        5,4276 -0,37% 16,00        (*) (*) (*)

Média 6,8127 4,85% 15,55        4,6849 4,01% 20,14        7,0032 3,55% 17,49        

Fonte:

1. Evolução do Sistema Financeiro, 50 Maiores Bancos e o Consolidado do Sistema Financeiro Nacional.

Disponível em: < http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp>.  

(*) Dados excluídos da análise deste trabalho

BICDaycovalABC-Brasil

Período

 
 
Tabela 4 - Base de Dados - "Bancos Médio Porte" - 2a. Parte

IA EVA Índice IA EVA Índice IA EVA Índice

PE/PL (LL-K)/PL Basileia PE/PL (LL-K)/PL Basileia PE/PL (LL-K)/PL Basileia

1.sem/2009 7,1688 -3,99% 20,20        7,4632 -0,61% 15,55        (*) (*) (*)

2.sem/2009 7,6648 3,44% 19,00        6,7342 1,62% 19,34        (*) (*) (*)

1.sem/2010 5,5538 -0,52% 19,90        6,1233 4,67% 17,40        6,3621 1,25% 18,90        

2.sem/2010 6,2529 -0,18% 20,89        8,3915 4,90% 18,49        6,9131 -0,72% 16,05        

1.sem/2011 5,4542 -1,84% 19,20        9,8317 7,28% 18,50        6,1115 -11,19% 20,20        

2.sem/2011 5,3474 -3,21% 19,47        10,0744 3,50% 16,58        6,1804 -8,16% 19,92        

1.sem/2012 6,7060 0,78% 15,70        7,5317 6,22% 16,20        4,7645 -5,14% 24,00        

2.sem/2012 5,7712 1,53% 17,60        8,4597 10,02% 15,90        5,9985 -3,39% 18,50        

1.sem/2013 5,8504 -0,83% 19,40        7,2982 4,92% 14,20        5,3278 -3,64% 20,40        

2.sem/2013 6,3000 -1,99% 19,50        7,3415 4,37% 17,00        5,1632 -8,75% 19,90        

1.sem/2014 6,0184 -4,66% 19,80        7,2840 -6,58% 13,90        5,0270 -3,06% 16,30        

2.sem/2014 5,5123 -5,44% 19,50        7,3910 0,13% 13,70        5,3303 -7,34% 16,30        

Média 6,1334 -1,41% 19,18        7,8270 3,37% 16,40        5,7178 -5,02% 19,05        

Fonte:

1. Evolução do Sistema Financeiro, 50 Maiores Bancos e o Consolidado do Sistema Financeiro Nacional.

Disponível em: < http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp>.  

(*) Dados excluídos da análise deste trabalho

SofisaPineAlfa

Período

 



 

 

A partir do cálculo das variáveis IA e EVA®, partiu-se para a definição das hipóteses 

de pesquisa. A variável IA entra no modelo como variável independente, pois o presente 

estudo investiga se, e em qual nível, a variável IA explica o resultado do EVA®, que por sua 

vez, é a variável dependente estudada. Nota-se que a presença da variável interveniente “Porte 

do Banco” indica que esta variável pode produzir mudanças no resultado da relação. 

Parte-se então para a formulação das seguintes hipóteses de pesquisa: 

Hipótese Nula (H0): IA não explica, de forma estatisticamente significativa, o 

resultado do EVA® nos bancos brasileiros estudados no período compreendido entre 2009 a 

2014. 

Hipótese Alternativa (H1): IA explica, de forma estatisticamente significativa, o 

resultado do EVA® nos bancos brasileiros estudados no período de 2009 a 2014. 

Para teste das hipóteses utilizou-se da técnica estatística de regressão linear e 

quadrática. Este teste estatístico apresenta-se adequado para o presente estudo, pois permite 

averiguar se há correlação entre as variáveis e também analisar o quanto da variável 

dependente (y) é explicada pela variável independente (x). Adicionalmente, segundo Heij et 

al. (2004), trata-se do método mais adequado para estudos econométricos, sendo amplamente 

utilizado em estudos desta natureza. 

Para os cálculos, manipulação e preparação dos dados utilizou-se o software de 

planilhas eletrônicas Microsoft Excel® em versões variadas, enquanto que, para os testes, 

análises e gráficos estatísticos foi utilizado o software Minitab® versão 17.  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

4.1. Análise da Evolução do IA e EVA® 

 

Com base nos dados obtidos na Tabela 2 anteriormente apresentada, referente ao 

grupo de Bancos de Grande Porte, observa-se que os bancos Itaú-Unibanco e Bradesco 

apresentaram uma média do Índice de Alavancagem nos seis anos de análise muito próximos 

entre eles e na ordem de 10,37 e 10,16, respectivamente, enquanto que o banco Santander, em 

contrapartida, apresentou um índice no patamar médio de 5,97. 

Em razão disso, as métricas estatísticas para o grupo de Bancos de Grande Porte 

resultaram numa alta correlação entre o Índice de Alavancagem e a evolução do EVA®. De 

forma bastante evidente, pode-se observar que os bancos Itaú-Unibanco e Bradesco 

apresentaram um patamar de EVA® na média dos seis anos na ordem de 9,62% e 9,61%, 

respectivamente, bastante superior à média apresentada pelo banco Santander na ordem de -

5,28% no período. 

No tocante ao grupo de Bancos de Médio Porte, com base nos dados constantes nas 

tabelas 3 e 4 anteriormente apresentadas, observa-se que os resultados obtidos no período de 

seis anos estão com uma média de 4,68 até 7,83, sendo bem inferior aos dois bancos Itaú-

Unibanco e Bradesco do grupo de Bancos de Grande Porte e bastante próximo ao patamar 

apresentado pelo banco Santander. 

Em contrapartida, observa-se ainda nas mesmas tabelas do grupo de Bancos de Médio 

Porte uma alta volatilidade na geração de EVA® no período de análise de seis anos. 

Considerando as respectivas exclusões comentadas, as médias de EVA® dos bancos ABC-

Brasil, Daycoval, BIC e Pine foram positivas em 4,85%, 4,01%, 3,55% e 3,37%, 



 

 

respectivamente. Os bancos Alfa e Sofisa apresentaram médias negativas de EVA® dentro do 

período na ordem de -1,41% e -5,02%, respectivamente. 

 

4.2. Análise Estatística dos Resultados 

 

Nesta seção são apresentadas as análises dos resultados provenientes das estatísticas 

de regressão e correlação, tendo como objetivo a identificação do impacto da estrutura de 

capital na agregação de riqueza aos supridores de capital para os dois grupos de bancos. 

A partir dos testes estatísticos efetuados com auxílio dos softwares acima citados, 

elaborou-se a tabela de resultados a seguir: 

 

Tabela 5: Teste de Regressão e Correlação

R2 

Quadrático

R2 

Linear

Correlação 

de Pearson
Valor-p Resultado

Bancos Grandes 82,75% 79,38% 0,894 0,001
Rejeita-se H0 e confirma-se que H1 é 

verdadeira.

Bancos Médios 4,03% 0,40% 0,139 0,265 Não é possível rejeitar H0. 

EVA® vs IA

 
 

Baseando-se nos resultados, pode-se inferir que a Hipótese Nula (H0) foi rejeitada 

apenas para o grupo de bancos de grande porte, enquanto que para grupos de bancos de médio 

porte, não foi possível rejeitar a Hipótese Nula (H0), significando que para o grupo de bancos 

de grande porte estudados há forte influência da estrutura de capital na formação do EVA®, 

enquanto não se confirma o mesmo fato para os bancos de médio porte. Esta pesquisa utilizou 

α = 0,05, ou seja, testes serão estatisticamente significativos quando obtiverem valor p < 0,05. 

Analisando mais profundamente os dados estatísticos, percebe-se nitidamente o 

comportando destas variáveis na amostra estudada, baseando-se nos gráficos a seguir: 
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O comportamento da dispersão do EVA® em relação ao IA no primeiro gráfico é 

muito próxima à curva dada pela equação ajustada para o modelo quadrático que descreve a 

relação entre Y e X: Y = 2,35 - 3,786 X + 0,4315 X2, significando que para os intervalos de 

X estudados há probabilidade de se encontrar valores similares em Y. No entanto para o 

gráfico dos bancos médios a dispersão não consegue ser explicada pela equação proposta pelo 

software, pois os valores de Y se comportam de maneira muito dispersa em relação à curva. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou identificar o impacto da estrutura de capital na agregação 

de riqueza aos supridores de capital para os bancos de grande e médio porte de capital aberto 

privado e estrangeiro listados na BM&FBOVESPA, sediados na capital de São Paulo, 

atuantes em negócios direcionados ao crédito privado e com saldos de Ativos Totais 

superiores a R$ 1 bilhão em Dezembro de 2014. 

O período de análise selecionado considera os anos de 2009 a 2014, onde corresponde 

aos anos seguintes à ocorrência da crise bancária de 2008 e 2009. Utilizou-se de uma amostra 

de três bancos no grupo de grande porte e seis bancos no grupo de médio porte. Os dados para 

a análise foram extraídos das Demonstrações Financeiras semestrais dos bancos analisados. 

O estudo permitiu avaliar que na amostra de bancos de grande porte existe uma alta 

explicação da geração de Economic Value Added (EVA®) aos acionistas a partir da sua 

estrutura de capital. Em contrapartida, na amostra de bancos de médio porte, a alavancagem 

de negócios proveniente da estrutura de capital não apresentou relevante capacidade de 

explicação da geração de EVA® aos acionistas no respectivo período.  

A diversidade de resultados encontrados nesta pesquisa nos dois grupos de análise 

revela que não se pode afirmar que a estrutura de capital tem alta capacidade de explicação da 

geração de EVA® aos acionistas destas empresas. 

Algumas considerações devem ser feitas neste trabalho no que diz respeito aos fatores 

que influenciam na geração de resultados financeiros nos bancos. Além do impacto da 

estrutura de capital na geração de EVA®, onde este trabalho demonstrou ser de alta relevância 



 

 

no grupo de bancos de grande porte, outros fatores devem ser considerados nas análises da 

performance de resultados das instituições bancárias no Brasil. 
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