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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo encontrar os determinantes internos e externos da lucratividade bancária 

no Brasil a partir de duas medidas de rentabilidade, representadas pelo Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 

(ROE) e o Retorno Sobre o Ativo (ROA). Consideramos variáveis internas associadas às especificidades 

das instituições financeiras e do setor financeiro, bem como variáveis externas associadas às condições 

macroeconômicas de atividade, de juros e de oferta de crédito no país. Utilizando uma base de dados em 

Painel não balanceado no período 2009 a 2019 estimamos modelos de efeitos fixos e dinâmicos. Os 

resultados mostram que os indicadores financeiros: margem financeira e grau de diversificação de receitas 

operacionais têm um impacto positivo na rentabilidade e o percentual das despesas operacionais em relação 

ao ativo total um efeito negativo. Além disso, é evidenciado que essas variáveis possuem uma contribuição 

explicativa maior que as variáveis externas selecionadas, mostrando que a gestão do negócio (business 

management) das instituições financeiras é fator chave na contribuição da explicação da lucratividade 

bancária. 
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Abstract 

 

This work aims to find the internal and external determinants of banking profitability in Brazil from two 

profitability measures, represented by the Return on Equity (ROE) and the Return on Assets (ROA). We 

consider internal variables associated with the specificities of financial institutions and the financial sector, 

as well as external variables associated with the macroeconomic conditions of activity, interest and credit 

supply in the country. Using an unbalanced Panel database for the period 2009 to 2019, we estimated fixed 

and dynamic effects models. The results show that the financial indicators: financial margin and degree of 

diversification of operating income have a positive impact on profitability and the percentage of operating 

expenses in relation to total assets a negative effect. Furthermore, it is evident that these variables have a 

greater explanatory contribution than the selected external variables, showing that the business management 

of financial institutions is a key factor in contributing to the explanation of banking profitability. 
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1. Introdução 

 

Os bancos desempenham um papel crucial nas economias, são os atores que atuam na intermediação 

financeira recebendo depósitos dos agentes superavitários da economia e aplicando/emprestando esses 

recursos aos agentes deficitários da economia, ou seja, são eles os tomadores de risco no processo da 

intermediação financeira. Nessa linha de pensamento Freixas e Rochet (2008) argumentam que as 

atividades bancárias são variadas e complexas, entretanto, uma definição operacional sucinta para um banco 

é que eles são instituições cujas operações são focadas no recebimento de depósitos e na concessão de 

crédito para o público em geral e é esta definição que os reguladores utilizam quando decidem se um 

intermediário financeiro tem de se submeter aos regulamentos prudenciais vigentes para os bancos. 

O crescimento e desenvolvimento de um país perpassa em ter um sistema financeiro sólido e 

saudável. Nesta linha o setor bancário, que é uma parte do sistema financeiro, atua na injeção de 

combustível na economia na forma de fluxos de fundos que impulsionam a eficiência econômica. Os bancos 

atuando como intermediários financeiros, executam um papel importante na alocação ótima e bem 

organizada de fundos de uma economia, mobilizando recursos para atividades produtivas (ASPAL; 

DHAWAN; NAZNEEN, 2019). 

Corroborando nessa linha de pensamento Pinto (2010) argumenta que os bancos se diferenciam das 

demais indústrias, pois são atores que operacionalizam um sistema que é sem dúvida um dos setores mais 

sensíveis da economia e é nesse setor onde todos os agentes interagem entre si, sendo a poupança de alguns 

o investimento de outros. Apesar da sua importância a canalização de ativos de poupança para 

investimentos não é a única e mais importante função dos bancos. Temos que ter em mente que essas 

instituições também são fundamentais para a economia e a sociedade devido à existência de um sistema de 

pagamentos eficiente, onde são elas os agentes operacionalizadores do sistema. Uma instabilidade ou até 

mesmo uma paralisação no sistema de pagamentos causaria graves danos a economia, pois bloquearia os 

fluxos financeiros e as transações comerciais essenciais numa economia capitalista. 

A eficiência da intermediação financeira pode contribuir positivamente para o crescimento 

econômico, sendo que, a insolvência das instituições financeiras pode acarretar crises sistêmicas que podem 

transbordar para a economia real afetando dramaticamente a atividade econômica de um país. Dessa forma, 

países que possuem um setor bancário lucrativo são mais capazes de suportar choques inesperados 

contribuindo para a estabilidade do sistema financeiro (ATHANASOGLOU; BRISSIMISE; DELIS, 2008). 

Por outro lado, Seven e Yetkiner (2016) concordam que a principal função do sistema financeiro é melhorar 

a eficiência da alocação de capital e estimular a poupança impulsionando assim o crescimento econômico, 

mas excetuam que não há um consenso geral na literatura econômica sobre o impacto dos mercados de 

ações ou dos bancos no crescimento econômico de longo prazo. 

O conhecimento dos indicadores fundamentalista financeiros e das variáveis macroeconômicas que 

influenciam a lucratividade do setor bancário podem fornecer subsídios importantes que irão auxiliar na 

tomada de decisões de depositantes e investidores, uma vez que estes poderão estimar os futuros resultados 

das instituições financeiras com mais assertividade diante de alterações de cenários que afetem os referidos 

indicadores e as variáveis macroeconômicas. No âmbito governamental e regulatório o entendimento de 

qual o impacto das alterações em cenários macroeconômicos e prudenciais sobre a lucratividade bancária 

é de suma importância, pois auxilia a elaboração de políticas e regulações que fortaleçam o sistema, dado 

sua relevância para o crescimento econômico de uma nação (PRIMO et al., 2013). 

O objetivo central deste artigo é analisar o desempenho recente do setor bancário brasileiro a partir 

da modelagem econométrica de duas medidas de lucratividade amplamente usada na literatura de finanças, 

representadas pelo Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e o Retorno Sobre o Ativo (ROA). Para 

tanto, serão aplicadas técnicas de estimação de painel não balanceado fixo e painel não balanceado 

dinâmico via método de momentos generalizados (GMM), conforme proposto por Arellano e Bover (1995). 

A ideia básica é identificar variáveis internas associadas às especificidades das instituições financeiras e do 

setor financeiro, bem como variáveis externas associadas às condições macroeconômicas de atividade, 

juros, oferta de crédito no país e a crise brasileira do biênio 2015-2016. 

As contribuições deste trabalho são: (i) incorporamos no modelo a Estrutura a Termo de Taxa de 

Juros IPCA Média Trimestral do Vértice de 10 anos fornecida pela ANBIMA, pois são os juros longos os 



determinantes da precificação dos empréstimos; (ii) adicionamos variáveis relacionadas ao estoque de 

crédito em relação ao PIB brasileiro e provisionamento para créditos de liquidação duvidosa; (iii) 

acrescentamos uma dummy para o biênio da crise brasileira 2015-2016 para verificar como a lucratividade 

bancária se comportou; (iv) estimamos os modelos em painel fixo e dinâmico aplicando testes de robustez 

nos coeficientes estimados pelos dois métodos e adicionalmente agregamos dois novos indicadores de 

lucratividade o EVA, que é um indicador muito utilizado internamente nas empresas industriais e 

comerciais, e a Lucratividade dos Ativos sugerida por Assaf Neto (2012) para verificar se os coeficientes 

seguem o padrão encontrado para o ROE e ROA. 

Os principais resultados encontrados são que os indicadores financeiros, aos quais: Margem 

Financeira (contribuição positiva), Percentual das Despesas Operacionais em relação ao Ativo Total 

(contribuição negativa) e Grau de Diversificação de Receitas Operacionais (contribuição positiva) possuem 

uma contribuição explicativa maior que as variáveis macroeconômicas selecionadas nos modelos 

econométricos, evidenciando que a gestão do negócio (business management) das instituições financeiras 

é fator chave na contribuição da explicação da lucratividade bancária. De plano de fundo, encontramos 

variáveis macroeconômicas relevantes, tais como: Saldo da Carteira de Crédito em Relação ao PIB, 

Provisão para Devedores Duvidosos em relação ao Sistema Financeiro Nacional, Variação do PIB Real e 

Variação das Exportações Reais que contribuem em escala menor para explicação da lucratividade do setor 

bancário no Brasil. A Estrutura a Termo de Taxa de Juros IPCA Média Trimestral do Vértice de 10 anos 

não se apresentou significativa nos modelos, o que chamou a atenção, visto que, os juros longos são 

importantes balizadores para empréstimos, como também para decisões de investimentos. A dummy do 

biênio 2015-2016 da crise brasileira foi significativa e chamou a atenção para a contribuição da mesma ser 

positiva, que pode ser explicado pelas operações de tesouraria (TVM-Títulos e Valores Mobiliários) que 

são linhas significativas nos bancos brasileiros juntamente com a taxa Selic acumulada em 12 meses ficando 

em 14,18% e 13,47% no biênio 2015-2016, este fato potencializou este tipo de receita, ao passo que as 

receitas de créditos se mantiveram estáveis. 

O presente trabalho está organizado conforme segue: Na seção 2 apresenta-se a revisão literatura 

nacional e internacional do tema. Na seção 3 discutimos a metodologia de pesquisa para análise empírica, 

a descrição das variáveis empregadas e a modelagem econométrica adotada. Na seção 4 demonstramos os 

resultados obtidos no estudo em dados em painel não balanceado fixo e dinâmico e as estimações de 

robustez para os coeficientes encontrados. Na seção 5 apresentamos as considerações finais. 
 

2. Revisão de Literatura 

 

As instituições financeiras ao longo das décadas vêm ampliando suas fontes geradoras de receita ao 

mesmo tempo que as economias continuam crescendo e ganhando mais complexidade e dinamismo. O 

setor bancário no bojo da intermediação financeira é o responsável por ofertar serviços de intermediação 

financeira para que a estrada do crescimento econômico continue a ser pavimentada. No tocante, como 

fontes geradoras de receita podemos citar: Operações de Títulos e Valores Mobiliários (TVM) e 

Instrumentos Financeiros Derivativos; Operações de Crédito; Operações de Câmbio; Operações de 

Arrendamento Mercantil; Aplicações Compulsórias (questão específica de cada país); Receitas de 

Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias e Receitas de Participações. Dessa forma, percebemos que o 

escopo de receitas dos bancos é amplo e quão maior o banco/conglomerado financeiro, maior o potencial 

de diversificação de receitas e crescimento no sistema como um todo. 

As despesas das instituições financeiras podem ser divididas em dois grandes grupos. O primeiro 

grupo se relaciona com as operações de intermediação financeira, ou seja, são representadas por despesas 

de captação, despesas de obrigações por empréstimos e repasses, despesas de operações de arrendamento 

mercantil e despesas de provisionamento para crédito de duvidosa liquidação (PCDL). O segundo grupo se 

relaciona com a manutenção da operação da instituição e são representadas pelas despesas administrativas 

e gerais, despesas tributárias, resultado deficitário de participações e outras despesas operacionais. 

Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008) enfatizam que a lucratividade bancária advém de 

determinantes internas e externas, sendo as determinantes internas relacionadas a indicadores financeiros 

do próprio banco. Por outro lado, as determinantes externas estão relacionadas aos aspectos econômicos e 



ambiente jurídico que afeta a operação e o desempenho das instituições financeiras. Diversas variáveis 

explicativas foram propostas para ambas as categorias, de acordo com a natureza e o objetivo de cada 

estudo, sendo que boa parte da literatura busca explicar a lucratividade bancária através de dois indicadores 

financeiros: o ROA e o ROE que são explicados por variáveis como retorno das operações de crédito e 

operações de tesouraria; nível de alavancagem, custo médio de captação, taxa de juros básica da economia, 

nível de atividade econômica, taxa de inflação entre outras variáveis que foram empregadas em estudos já 

publicados como outras que são contribuição do presente estudo. 

Primo et al. (2013) apontam que os trabalhos teóricos que buscam explicar a lucratividade bancária 

via análise econométrica utilizam-se de dois indicadores de desempenho o ROA e ROE. Já a lista de 

variáveis explicativas é extensa, mas é unanimidade na utilização de variáveis macroeconômicas. 

Pesquisadores como: Sodré (2020), Assfaw (2019), Bittencourt et al. (2017) e Rover, Tomazzia e Fávero 

(2011) demonstraram evidências empíricas em seus estudos de que o crescimento econômico e taxas de 

juros afetam a lucratividade dos bancos, por afetar diretamente o volume e a lucratividade das operações 

de crédito. Por outro lado, no trabalho de Alper e Anbarb (2011), o crescimento econômico (PIB) possui 

relação inversa com a lucratividade bancária (ROE e ROA) e a taxa de juros apresenta uma relação direta 

com a lucratividade bancária (ROA e ROE) dos bancos turcos, no estudo do setor bancário indiano Al-

Homaidi et al. (2018) evidenciaram que a taxa de juros possui relação inversa aos indicadores ROE e ROA 

e relação direta com o crescimento econômico e na pesquisa de Rahman, Yousaf e Tabassum (2020) 

identificaram que o crescimento industrial possui relação inversa com o ROE bancário, mas a taxa de juros 

segue uma relação direta com o referido indicador, já para o ROA tanto a produção industrial como a taxa 

de juros apresentam uma relação direta. 

A inflação é outra variável macroeconômica que aparece com frequência nos trabalhos e sua relação 

com a lucratividade das instituições financeiras apresenta relações diferentes conforme os estudos. Autores 

como Sodré (2020), Bittencourt et al. (2017) e Knezevic e Dobromirov (2016) encontram uma relação 

inversa entre a lucratividade bancária e a inflação. No trabalho de Tan e Floros (2014), que analisou a 

indústria bancária chinesa, a inflação tem uma relação direta com o ROE e uma relação inversa com o 

ROA. Na pesquisa de Alyousef, Saffouri e Alqassar (2019) a inflação não ajuda a explicar o ROA e nem o 

ROE do setor bancário do Kuwait, ou seja, o coeficiente é zero. Por fim, nos trabalhos de Masood, Ashraf 

e Turen (2015), Alper e Anbarb (2011), Rover, Tomazzia e Fávero (2011) encontram uma relação positiva 

entre os indicadores de lucratividade bancária e a inflação e, adicionalmente, Athanasoglou, Brissimis e 

Delis (2008) asseveram que essa relação esperada positiva impacta o valor real dos depósitos à vista e das 

despesas operacionais. 

Quanto aos indicadores financeiros existe uma vasta lista de indicadores utilizados nos estudos já 

publicados, mas alguns indicadores se destacam quanto a sua presença para explicar a lucratividade 

bancária expressa pelo ROA e ROE. Autores como Rahman, Yousaf e Tabassum (2020), Sodré (2020), 

Fang et al. (2019), Assfaw (2019), Alyousef, Saffouri e Alqassar (2019), Andrade, Sabino e Sabino (2019), 

Al-Homaidi et al. (2018), Bouzgarroua, Jouidaa e Louhichib (2017), Tan (2016), Knezevic e Dobromirov 

(2016), Masood, Ashraf e Turen (2015), Almazari (2014), D’Oliveira (2014), Alper e Anbarb (2011), 

Hoffmann (2011), Rover, Tomazzia e Fávero (2011) e Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008) utilizaram 

em seus modelos o logaritmo natural do ativo total das instituições financeiras como proxy do tamanho do 

banco, ou seja, é uma variável relevante porque quanto maior for a instituição financeira em tese seu custo 

de captação será menor, dado seu tamanho e relevância para o sistema e, em grande parte dos trabalhos, a 

expectativa antes dos resultados era que a variável tivesse relação direta com a lucratividade. Nos resultados 

empíricos de Sodré (2020), Al-Homaidi et al. (2018), Masood, Ashraf e Turen (2015), Alper e Anbarb 

(2011), Rover, Tomazzia e Fávero (2011), Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008) encontraram uma 

relação positiva. Por outro lado, Rahman, Yousaf e Tabassum (2020), Fang et al. (2019), Assfaw (2019), 

Knezevic e Dobromirov (2016), Almazari (2014), Hoffmann (2011) obtiveram uma relação inversa entre a 

variável e a lucratividade e Alyousef, Saffouri e Alqassar (2019) encontraram um coeficiente zero para a 

variável tamanho. 

A razão entre patrimônio líquido e ativo total é outro indicador utilizado com grande frequência nos 

trabalhos sobre os determinantes da lucratividade bancária, pois ajuda a entender como a estrutura de capital 

da instituição financeira influencia sua lucratividade. Nos trabalhos de Rahman, Yousaf e Tabassum (2020), 



Aspal, Dhawan e Nazneen (2019), Almazari (2014), Alper e Anbarb (2011), Rover, Tomazzia e Fávero 

(2011) e Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008) o coeficiente da variável apresentou-se positivo. Andrade, 

Sabino e Sabino (2019) utilizaram o logaritmo natural da razão entre patrimônio líquido e ativo total para 

explicar o ROA e obtiveram um coeficiente positivo. No modelo de Masood, Ashraf e Turen (2015) que 

analisou o setor bancário dos países membros da OIC1, quando a variável é utilizada para explicar o ROA 

o coeficiente possui uma relação direta, por outro lado quando a variável é usada para explicar o ROE o 

coeficiente apresenta relação inversa. Na mesma linha de resultado de Masood, Ashraf e Turen (2015), 

Sodré (2020) que analisou o setor bancário brasileiro, o indicador apresentou relação direta com o ROA e 

relação inversa com o ROE. Na pesquisa do setor bancário indiano de Al-Homaidi et al. (2018) a variável 

apresentou relação positiva com o ROA para os modelos em pooling, efeitos fixos e efeitos aleatórios, já 

para ROE o indicador apresentou relação inversa quando aplicado aos modelos em pooling e efeitos fixos 

e relação direta para o modelo efeitos aleatórios. Por fim, Knezevic e Dobromirov (2016) em seu estudo do 

setor bancário sérvio encontrou um coeficiente negativo quando analisado todos os bancos ou apenas os 

bancos estrangeiros, entretanto, quando analisado apenas os bancos domésticos o coeficiente se torna 

positivo. 

Uma terceira variável que aparece recorrentemente em trabalhos do gênero é o indicador de 

liquidez2. No estudo de Almazari (2014) o coeficiente foi positivo quando analisado os bancos da Arábia 

Saudita e negativo quando analisado os bancos da Jordânia. No trabalho de Alper e Anbarb (2011) que 

analisou os bancos turcos o índice apresentou coeficiente positivo para o ROA e ROE. Sodré (2020) 

encontrou uma relação direta do indicador com o ROA e ROE do setor bancário brasileiro e Nunes, 

Menezes e Dias (2013) e Maffili, Bressan e Souza (2007) também encontraram um coeficiente positivo da 

variável e o ROE para o setor bancário brasileiro. No trabalho Al-Homaidi et al. (2018) o índice de liquidez 

apresenta relação direta com a lucratividade do setor bancário indiano. Já no modelo Masood, Ashraf e 

Turen (2015) a liquidez apresentou relação direta com o ROE e inversa com o ROA. Por fim, no estudo do 

setor bancário chinês Fang et al. (2019) encontraram uma relação inversa entre a variável e o ROA e uma 

relação direta com o ROE. 

Na literatura internacional, percebemos que os trabalhos mais antigos (até 2008) utilizavam mais 

frequentemente a variável ROA como variável dependente a ser explicada. Após esse período, percebemos 

a introdução ROE como outra variável da lucratividade bancária a ser explicada e em alguns trabalhos 

aparecem uma terceira variável dependente a ser explicada como, por exemplo no estudo de Fang et al. 

(2019) que buscam explicar a lucratividade dos bancos chineses por meio do ROA e da NIM - Net Interest 

Margin e Homaidi et al. (2018) e Akinkunmi (2017) que utilizam em seus estudos da lucratividade as 

variáveis dependentes ROA, ROE e NIM como métricas de lucratividade para o setor bancário indiano e 

nigeriano respectivamente. Já Alyousef, Saffouri e Alqassar (2019) explicam a lucratividade bancária do 

Kuwait pelas métricas financeiras ROA, ROE e pelo Q de Tobin. 

Na literatura nacional, o tema da lucratividade bancária sempre chamou a atenção dos 

pesquisadores, da mídia e da sociedade em geral, pois os bancos no Brasil apresentam consistentemente 

lucros expressivos em diferentes cenários econômicos. Após a implantação do Plano Real, os bancos se 

ajustaram a nova realidade de mercado vivida, perdas das receitas inflacionárias e baixo crescimento 

econômico, mas tiveram um contexto facilitado por uma condição macroinstitucional muito favorável pelos 

seguintes fatores: 1º-Para financiar o alto déficit do balanço de pagamentos o Banco Central adotou uma 

política de elevados juros para conter a volatilidade dos fluxos de capitais; 2º- A emissão de títulos da dívida 

pública pós-fixados e de curto prazo. Estes dois fatores possibilitaram aos bancos durante este período 

turbulento não terem suas saúdes financeiras abaladas, como também obterem ganhos elevados através das 

altas taxas de juros praticadas (PAULA; ALVES JÚNIOR, 2003; PAULA; OREIRO; BASILIO, 2013). 

Os trabalhos nacionais que buscam encontrar determinantes para a lucratividade bancária seguem a 

linha dos trabalhos internacionais.  
 

 

 

 

                                                           
1 A Organização de Cooperação Islâmica (OIC) 
2 Razão entre (disponibilidades + aplicações interfinanceiras + TVM e derivativos) / ativo total 



3. Metodologia 

 

O presente trabalho caracteriza-se como empírico analítico, pois tem como propósito identificar 

quais fatores contribuem para a explicação da lucratividade bancária no Brasil. Nessa linha de pesquisa 

Martins (2002) assevera que trabalhos e estudos onde há o uso de técnicas de coleta, tratamento estatístico 

e análise de variáveis emprega-se, dessa forma, uma análise quantitativa sobre os dados coletados. Na 

mesma linha de raciocínio Gil (2010) complementa que a pesquisa quantitativa emprega análise estatística 

e matemática, considerando os dados quantificáveis e convertendo as informações em números, de modo a 

possibilitar que o pesquisador possa classifica-los e analisa-los. 

 

3.1. Coleta dos Dados Financeiros dos Bancos 

 

O recorte temporal estabelecido no trabalho para a coleta dos dados financeiros compreende o 

primeiro trimestre 2009 ao quarto trimestre 2019. O período definido se deu pelo fato que nesse espaço 

temporal a economia brasileira passou por um período de crescimento do produto interno bruto entre os 

anos de 2009 a 2014. Já no biênio 2015-2016 tivemos uma das maiores retrações econômica no país. Ao 

passo que o triênio 2017-2019 é representado por uma volta gradual do crescimento econômico no país. Ou 

seja, os 11 anos analisados proveem informações interessantes do ciclo econômico brasileiro, pois tivemos 

períodos de crescimento econômico e de retração econômica, o que, ajuda a enriquecer as variáveis 

macroeconômica e seu impacto sobre a lucratividade do setor bancário. 

A periodicidade dos dados financeiros é trimestral totalizando 44 observações no período. As 

informações foram obtidas no site do Banco Central do Brasil (Bacen) na página IF.data. Já a coleta dos 

dados macroeconômicos se deu das seguintes fontes primárias: ANBIMA, IBGE e Banco Central. 

Os dados das instituições financeiras englobam os 67 bancos que possuem carteira comercial na 

posição contábil de dezembro de 2019 considerando os dados financeiros do Conglomerado Financeiro e 

Instituições Independentes. Dessa forma, o painel construído se configurou como um painel não 

balanceado, onde cada banco deveria ter ao menos 28 observações (7 anos) das 44 observações possíveis 

(11 anos). Adicionalmente, como testes de robustez dos coeficientes estimados criamos um outro painel 

não balanceado contendo todos os 97 bancos que possuem carteira comercial na posição contábil de 

dezembro 2019. 

 

3.2. Descrição das Variáveis 

 

As variáveis dependentes são representadas pelos indicadores de lucratividade e suas fórmulas de 

cálculo seguem abaixo: 

i. Retorno sobre o Ativo (ROA): é a razão entre o lucro líquido e o ativo total da entidade e 

representa os resultados das oportunidades de negócios acionadas pela entidade, ou seja, indica o lucro 

obtido para cada $1,00 de ativo, quanto maior o índice melhor: 
 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
       (1) 

 

ii. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): é a razão entre o lucro líquido e o patrimônio 

líquido da entidade e representa a lucratividade do capital próprio investido da empresa, ou seja, indica 

o lucro obtido para cada $ 1,00 de recursos próprios investidos, quanto maior o índice melhor: 
 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
      (2) 

 

iii. Lucratividade dos Ativos (LucAt): é a razão entre as receitas de intermediação financeira e o 

ativo total do banco, ou seja, é a porcentagem do total investido na instituição (ativo total) que se 

transformou em receitas financeiras e evidencia quão rentável o banco é na sua atividade fim, que é a 

atividade de intermediação financeira (ASSAF NETO, 2012). 
 
 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  (3) 

 



iv. EVA - Economic Value Added (EVA): é um indicador do valor excedente criado por uma 

empresa, ou seja, quanto uma empresa ganhou acima de seu custo de capital (DAMODARAN, 2007). 

Segundo Assaf Neto (2012) dada a dificuldade em se calcular o custo de capital de terceiros (𝑘𝑖) para 

as instituições financeiras e consequentemente o cálculo do WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

para estas instituições. Dessa forma, medidas que para serem calculadas necessitem do WACC são 

ajustadas como no caso do EVA. 

𝐸𝑉𝐴 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − (𝑘𝑒 × 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜)  (4) 

𝑜𝑢 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑅𝑂𝐸 − 𝑘𝑒     (5) 
 

iv.1. O Custo de Capital Próprio (𝑘𝑒) foi calculado por meio do auxílio do terminal 

financeiro Bloomberg, que é o terminal financeiro mais utilizado por gestores de portfólio no 

mundo. Para o cálculo do 𝑘𝑒 dos bancos no Brasil utilizou-se uma amostra de 16 bancos de capital 

aberto, por meio dos dados disponíveis na Bloomberg. O cálculo do 𝑘𝑒 dos bancos segue a 

metodologia utilizada pela Bloomberg. No Gráfico 1 podemos verificar o custo próprio de capital 

ponderado do setor bancário no Brasil. 
 

Gráfico 1 – Custo do Capital Próprio (ke) do Setor Bancário Brasileiro 

 
Fonte: Bloomberg 

 

iv.2. Calculado o 𝑘𝑒 dos bancos com periodicidade trimestral, realizou-se uma ponderação 

do custo de capital próprio de cada banco em relação a sua participação na capitalização total dos 

16 bancos disponíveis no terminal Bloomberg. 

iv.3. Encontrado o 𝑘𝑒, subtraímos ele do ROE para encontrarmos se a instituição 

financeira tem adicionado/destruído valor ao negócio, conforme visto na equação 5. 

As varáveis independentes ou explicativas referem-se às características que podem explicar as 

variações na lucratividade das instituições bancárias em um determinado período de tempo. Como 

mencionado anteriormente, utilizamos a literatura disponível sobre o tema para encontrar as melhores 

variáveis para a modelagem econométrica, como também inserimos variáveis novas e relevantes que 

contribuem para explicação da lucratividade bancária. Na Tabela 1 apresentamos as variáveis 

independentes e sua cronologia de utilização em trabalhos prévios para a explicação da lucratividade 

bancária. 
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Tabela 1 – Lista de Variáveis Independentes  

Variável Descrição Embasamento Teórico 
Coeficiente 

Esperado 

ln_AT Logaritmo Natural do Ativo Total 

Rahman, Yousaf e Tabassum (2020), Sodré (2020); Andrade, Sabino e 

Sabino (2019); Fang et al. (2019); Assfaw (2019); Alyousef, Saffouri e 

Alqassar (2019); Knezevic e Dobromirov (2016); Masood, Ashraf e Turen 

(2015); Almazari (2014); D’Oliveira (2014); Alper e Anbarb (2011); Al-

Homaidi et al. (2018); Hoffmann (2011); Rover, Tomazzia e Fávero 

(2011) e Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008). 

+ 

DepTAT Depósitos Totais / Ativo Total 

Sodré (2020); Andrade, Sabino e Sabino (2019); Assfaw (2019); Homaidi 

et al. (2018); Bittencourt et al. (2017); Almazari (2014); D’Oliveira 

(2014); Ćuraka, Poposkib e Pepura (2012); Alper e Anbarb (2011); 

Hoffmann (2011). 

± 

Risco_Cred 
Provisão para Créditos de Liquidação 

Duvidosa / Depósitos Totais 
Andrade, Sabino e Sabino (2019); D’Oliveira (2014). ± 

MF 
Resultado Bruto da Intermediação Financeira / 

Ativo Total 

Alyousef, Saffouri e Alqassar (2019); Akinkunmi (2017); Almazari 

(2014); Alper e Anbarb (2011). 
+ 

IRSDP 
Receita de Prestação de Serviços / Despesa 

com Pessoal 

Nunes, Menezes e Dias Jr (2013); Primo et al. (2013); Maffili, Bressan e 

Souza (2007). 
+ 

ReMOpAM 

Receitas de Operações de Arrendamento 

Mercantil / (Arendamento Mercantil a 

Receber + Imobilizado de Arrendamento) 

Contribuição do Trabalho. ± 

DOTAT 

(Despesa com Pessoal + Despesa 

Administrativa + Outras Despesas 

Operacionais) / Ativo Total 

Sodré (2020); Alyousef, Saffouri e Alqassar (2019); Homaidi et al. 

(2018); Mendonça et al. (2018); Tan (2016); Perera e Wickramanayake 

(2016); Masood, Ashraf e Turen (2015); Rover, Tomazzia e Fávero 

(2011). 

- 

Alav Passivo Total / Patrimônio Líquido Nunes, Menezes e Dias Jr (2013) e Maffili, Bressan e Souza (2007). ± 

Liquidez 

(Disponibilidades + Aplicações 

Interfinanceiras + TVM e Instrumentos de 

Derivativos) / Ativo Total 

Sodré (2020); Fang et al. (2019); Homaidi et al. (2018); Masood, Ashraf 

e Turen (2015); Almazari (2014); D’Oliveira (2014); Alper e Anbarb 

(2011); Nunes, Menezes e Dias (2013) e Maffili, Bressan e Souza (2007). 

+ 

GDRO 

(Receita da Intermediação Financeira + 

Receitas de Prestação de Serviços + Receitas 

de Tarifas Bancárias + Resultado de 

Participações + Outras Receitas Operacionais) 

/ Ativo Total 

Rahman, Yousaf e Tabassum (2020); Sodré (2020); Homaidi et al. (2018); 

Mendonça et al. (2018); Tan (2016); Masood, Ashraf e Turen (2015). 
+ 

ETTJIPCAMT10 

Estrutura a Termo de Taxa de Juros IPCA 

Média Trimestral do Vértice de 10 Anos 

Fornecido pela ANBIMA 

Contribuição do Trabalho. + 

SCCPIB 
Saldo da Carteira de Crédito em Relação ao 

PIB (Série Bacen - 20622) 
Contribuição do Trabalho. + 

PDDSF 

Percentual do total de provisões em relação à 

carteira de crédito do Sistema Financeiro 

Nacional (Série Bacen - 13645) 

Contribuição do Trabalho. - 

PIBRealV PIB Real Trimestral Variação 

Rahman, Yousaf e Tabassum (2020); Sodré (2020); Alyousef, Saffouri e 

Alqassar (2019); Assfaw (2019); Aspal, Dhawan e Nazneen (2019); Fang 

et al. (2019); Bouzgarroua, Jouida e Louhichib (2018); Homaidi et al. 

(2018) ; Akinkunmi (2017); Bittencourt et al. (2017); Knezevic e 

Dobromirov (2016); Tan (2016); Masood, Ashraf e Turen (2015); Dietrich 

e Wanzenried (2014); D’Oliveira (2014); Tan e Floros (2014); Bertin, 

Moya e Perales (2013); Primo et al. (2013);  Ćuraka, Poposkib e Pepura 

(2012);  Alper e Anbar (2011); Dietrich e Wanzenried (2011); Rover, 

Tomazzia e Fávero (2011). 

+ 

ExpRealV Exportações Reais Variação Contribuição do Trabalho. ± 

D_Conglo 

dummy conglomerado 

0 - Independente 

1- Conglomerado 

Sodré (2020); Bittencourt et al. (2016); Dietrich e Wanzenried (2014). ± 

D_Crise_BR 

dummy crise brasileira biênio 2015-2016 

0 - Período fora a Crise 

1 - Período de Crise 2015 a 2016 

Dietrich e Wanzenried (2014). ± 

D_Nac 

dummy nacionalidade 

0 - Estrangeiro 

1 - Nacional 

Sodré (2020); Akinkunmi (2017); Dietrich e Wanzenried (2014); Primo et 

al. (2013); Dietrich e Wanzenried (2011). 
± 

D_Pub 

dummy público 

0 - Privado 

1 - Público 

Dietrich e Wanzenried (2014); D’Oliveira (2014); Primo et al. (2013); 

Dietrich e Wanzenried (2011); Athanasoglou, Brissimis e Delis (2008). 
± 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3. Modelo Empírico 

 

Para a identificação dos determinantes da rentabilidade consideramos o modelo de efeitos 

específicos: 
 

𝑌𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 +  𝛽1𝑙𝑛⎽𝐴𝑇 + 𝛽2𝐷𝑒𝑝𝑇𝐴𝑇𝑖,𝑡 +  𝛽3𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜⎽𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖,𝑡 +  𝛽4𝑀𝐹𝑖,𝑡 +  𝛽5𝐼𝑅𝑆𝐷𝑃𝑖,𝑡

+  𝛽6𝑅𝑒𝑀𝑂𝑝𝐴𝑀𝑖,𝑡 +  𝛽7𝐷𝑂𝑇𝐴𝑇𝑖,𝑡 +  𝛽8𝐴𝑙𝑎𝑣𝑖,𝑡 +  𝛽9𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖,𝑡 +  𝛽10𝐺𝐷𝑅𝑂𝑖,𝑡

+  𝛽11𝐸𝑇𝑇𝐽𝐼𝑃𝐶𝐴𝑀𝑇10𝑖,𝑡 +  𝛽12𝑆𝐶𝐶𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 +  𝛽13𝑃𝐷𝐷𝑆𝐹𝑖,𝑡 +  𝛽14𝑃𝐼𝐵𝑅𝑒𝑎𝑙𝑉𝑖,𝑡

+  𝛽15𝐸𝑥𝑝𝑅𝑒𝑎𝑙𝑉𝑖,𝑡 +  𝛽16𝐷⎽𝐶𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑖,𝑡 +  𝛽17𝐷⎽𝑁𝑎𝑐𝑖,𝑡 + 𝛽18𝐷⎽𝑃𝑢𝑏𝑖,𝑡

+  𝛽19𝐷⎽𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒⎽𝐵𝑅𝑖,𝑡  +  𝜀𝑖,𝑡 

(6) 



Em que 

Yi,t: é a variável dependente, consideramos quatro indicadores {ROA, ROE } 

𝛼𝑖: efeitos fixos relacionados aos bancos; 

𝛾𝑡: efeitos fixos temporais; 
ln_ATi,t: Logaritmo Natural do Ativo Total 

DepTATi,t: Depósitos Totais / Ativo Total 

Risco_Credi,t: Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa / Depósitos Totais 

MFi,t: Resultado Bruto da Intermediação Financeira / Ativo Total 

IRSDPi,t: Receita de Prestação de Serviços / Despesa com Pessoal 

ReMOpAMi,t: Receitas de Operações de Arrendamento Mercantil / (Arrendamento Mercantil a Receber + 

Imobilizado de Arrendamento) 

DOTATi,t: (Despesa com Pessoal + Despesa Administrativa + Outras Despesas Operacionais) / Ativo Total 

Alavi,t: Passivo Total / Patrimônio Líquido 

Liquidezi,t: (Disponibilidades + Aplicações Interfinanceiras + TVM e Instrumentos de Derivativos) / Ativo 

Total 

GDROi,t: (Receita da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de Serviços + Receitas de Tarifas 

Bancárias + Resultado de Participações + Outras Receitas Operacionais) / Ativo 

ETTJIPCAMT10i,t: Estrutura a Termo de Taxa de Juros IPCA Média Trimestral do Vértice de 10 Anos 

Fornecido pela ANBIMA 

SCCPIBi,t: Saldo da Carteira de Crédito em Relação ao PIB (Série Bacen - 20622) 

PDDSFi,t: Percentual do total de provisões em relação à carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional 

(Série Bacen - 13645) 

PIBRealVi,t: PIB Real Trimestral Variação 

ExpRealVi,t: Exportações Reais Trimestrais Variação 

D_Congloi,t: dummy conglomerado (0 – Independente; 1- Conglomerado) 

D_Naci,t: dummy nacionalidade (0 – Estrangeiro; 1 – Nacional) 

D_Pubi,t: dummy público (0 – Privado; 1 – Público) 

D_Crise_BRi,t: dummy crise brasileira biênio 2015-2016 (0 - Período fora a Crise; 1 - Período de Crise 

2015 a 2016) 

εi,t: Erro aleatório 

 

O modelo pode ser estimado usando os estimadores de efeitos fixos, efeitos aleatórios e MQO-Pooled. 

Incorporaremos também a componente dinâmica 𝑌𝑖,𝑡−1 no modelo e estimaremos o modelo dinâmico 

usando o estimador Arellano e Bover (1995) denominado System GMM. 

 

4. Resultados 

 

4.1. Modelos: ROE e ROA 

 

Estimamos os modelos utilizando a abordagem pooling, efeitos fixos e efeitos aleatórios para 

verificar como os coeficientes se comportavam em cada modelo. Após a estimação dos modelos aplicamos 

os testes de diagnóstico de painel para encontrar o melhor modelo que se ajusta aos dados. Para a variável 

ROE o modelo de efeitos aleatórios foi o selecionado pelo teste de Hausman com p-valor de 0,2590 e para 

a variável ROA o modelo de efeitos fixos foi o selecionado pelo teste de Hausman com p-valor de 0,01131, 

considerando para ambos uma significância de 5%. Finalmente, aplicando os testes de diagnóstico nos 

resíduos para validação dos modelos, encontramos problemas de normalidade, heterocedasticidade e 

autocorrelação. 

Para corrigir o problema heterocedasticidade e autocorrelção utilizamos a estimação do modelo de 

dados em painel por Mínimos Quadrados Generalizados (Generalized Least Squares – GLS), com o uso de 

erro robusto para heteroscedasticidade e autocorrelação. Os estimadores GLS apresentam boas 

propriedades para um horizonte temporal (t) pequeno e um tamanho de amostra (n) grande, como é o caso 

de nossa pesquisa (ARELLANO, 1987; WOOLDRIDGE, 2012). Na mesma linha de raciocínio, Newey e 

West (1987) recomendam que um coeficiente consistente para um modelo econométrico com problemas 

de heterocedasticidade e/ou autocorrelação deve funcionar com base na suposição de que a correlação 

desaparece à medida que a distância entre as observações aumenta. 



Para a normalidade por se tratar de dados em painel, decidiu-se pelo relaxamento do pressuposto de 

normalidade dos resíduos. Wooldridge (2012) aponta que caso a hipótese de normalidade dos resíduos seja 

rejeitada, o teorema na normalidade assimptótica deve ser testado. O teorema diz que é necessário que a 

hipótese de homocedasticidade seja atendida e que a média condicional do termo de erro seja nula (E(u|x_i 

)=0). A média dos resíduos do modelo ROE ≈ -0.000122204 e ROA ≈ 1.436879e-18, dessa forma os 

modelos estimados por FGLS (Feasible Generalized Least Squares) atende à hipótese de 

homocedasticidade, de forma que todos os pressupostos foram validados. Na Tabela 2 apresentamos os 

modelos estimados. 
 

Tabela 2 – Estimação dos Modelos em Painel Fixo com 67 Bancos 

  
ROE 67B 

Efeitos Aleatórios 
ROE 67B 

Efeitos Fixos 
ROA 67B 

Efeitos Fixos 
Coeficiente 
Esperado 

ln_AT 0.0067*** 0.0157 0.0043*** 
+ 

  (0.0011) (0.0115) (0.0014) 
DepTAT 0.0174 0.0237 0.0007 

± 
  (0.0124) (0.0254) (0.0036) 
Risco_Cred -0.0812*** -0.0674*** -0.0192* 

± 
  (0.0242) (0.0152) (0.0102) 
MF 1.9406*** 1.9133*** 0.6825*** 

+ 
  (0.1699) (0.1508) (0.1599) 
IRSDP 0.0079 -0.0040 0.0007 

+ 
  (0.0051) (0.0131) (0.0010) 
ReMOpAM -0.0023* -0.0013* -0.0004* 

± 
  (0.0013) (0.0008) (0.0002) 
DOTAT -2.8155*** -3.1412*** -0.7460*** 

- 
  (0.7163) (0.9518) (0.1557) 
Alav -0.0020** -0.0033*** -0.0003*** 

± 
  (0.0009) (0.0011) (0.0001) 
Liquidez 0.0233* 0.0091 -0.0024 

+ 
  (0.0122) (0.0180) (0.0026) 
GDRO 0.8483*** 0.7451*** 0.0861*** 

+ 
  (0.2245) (0.1576) (0.0332) 
ETTJIPCAMT10 0.1200 0.1506 0.0039 

+ 
  (0.1578) (0.1752) (0.0240) 
SCCPIB -0.2662** -0.2923** 0.0008 

+ 
  (0.1094) (0.1190) (0.0145) 
PDDSF -0.4214* -0.4530* -0.0160 

- 
  (0.2396) (0.2340) (0.0147) 
PIBRealV 0.0746*** 0.0903*** 0.0218*** 

+ 
  (0.0278) (0.0297) (0.0070) 
ExpRealV -0.0219* -0.0229* -0.0061** 

± 
  (0.0120) (0.0126) (0.0024) 
D_Conglo 0.0120     

± 
  (0.0075)     
D_Nac 0.0052     

± 
  (0.0065)     
D_Pub 0.0107*     

± 
  (0.0054)     
D_Crise_BR 0.0103** 0.0126*** 0.0021** 

± 
  (0.0044) (0.0048) (0.0010) 
Constant 0.0085     

± 
  (0.0564)     

Observations 697 697 697   
R2 0.5128 0.4887 0.7498   
Adjusted R2 0.4991 0.4608 0.7361   

F Statistic 714.4434*** 
39.4261*** 

(df = 16; 660) 
123.5966*** 
(df = 16; 660)   

Note: *p**p***p<0.01; Obs: Valores em parênteses se referem ao erro robusto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 2 verificamos que o ROA seguindo a literatura econométrica para bancos que aponta os 

efeitos fixos como os que melhores se ajustam aos dados devido à grande heterogeneidade dos bancos que 

podem ser grandes, pequenos, médios, públicos ou privados e controle nacional ou estrangeiro. Dessa 

forma, grande parte da literatura adota os efeitos fixos para controlar essa heterogeneidade e em linha com 

esta literatura encontramos o mesmo resultado para o ROA, mas utilizando os testes de diagnóstico de 

painel para chegar nos efeitos fixos. 

Por outro lado, os testes de diagnóstico de painel apontam os efeitos aleatórios como o mais 

adequado para o ROE, indo em caminho contrário de grande parte da literatura do tema. Por esta razão, 

apresentamos adicionalmente o modelo estimados por efeitos fixos. 

Para enriquecer a análise e verificar como os coeficientes dos modelos de painel fixo não balanceado 

se comportariam em um painel dinâmico, realizamos a estimação do painel dinâmico utilizando a 

abordagem System GMM Arellano and Bover (1995) que é recomendável para painéis dinâmicos com 



recorte temporal pequeno e um grande número de indivíduos, como é caso do conjunto de dados deste 

trabalho. 

O modelo System GMM utiliza valores defasados da variável dependente em níveis e em diferenças 

como instrumentos, bem como valores defasados de outros regressores que podem sofrer de endogeneidade. 

O modelo também possibilita o controle da heterogeneidade não observada e a persistência da variável 

dependente, corroborando com estimativas consistentes dos coeficientes. Adicionalmente, para limitar o 

número de instrumentos e dar mais consistência ao teste de Sargan, restringimos a matriz de instrumentos 

utilizando a segunda defasagem até a quinta defasagem da variável dependente para reduzir o número de 

instrumentos em relação ao número de observações. Na Tabela 3 apresentamos a estatísticas das variações 

dos coeficientes estimados em painel dinâmico e painel fixo e na Tabela 4 apresentamos os modelos 

estimados pela abordagem System GMM com o painel de 67. 
 

Tabela 3 – Estatística Descritiva da Variação dos Coeficientes Estimados em Painel Dinâmico e Fixo 

  
Δ ROE - Efeitos Aleatórios 
67B / System GMM 67B 

Δ ROE - Efeitos Fixos 67B / 
System GMM 67B 

Δ ROA - Efeitos Fixos 67B / 
System GMM 67B 

Mediana 2,34% 14,99% -7,14% 
Média -9,47% 13,52% 83,86% 
Desvio Padrão 59,22% 67,93% 263,51% 
Máximo 42,86% 153,23% 900,00% 
Mínimo -248,15% -136,04% -96,54% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando os resultados da estimação contidos na Tabela 4 percebemos que a defasagem da 

variável dependente é significativa no ROE e ROA, mas sua contribuição explicativa é distinta, no caso do 

ROE é positiva e para o ROA é negativa. O teste de Sargan ao nível de significância de 5% validou os 

instrumentos utilizados nos dois modelos. A autocorrelação de segunda ordem foi satisfatória para os dois 

modelos. 

Comparando os modelos de painel dinâmico e fixo percebemos que a significância e a contribuição 

dos coeficientes se mantém, ou seja, estimamos por dois tipos de modelos e encontramos resultados na 

mesma direção.  

A variação dos coeficientes estimados no modelo ROE quando confrontados o System GMM contra 

os efeitos aleatórios percebemos que as variáveis financeiras mais relevantes apresentam variações leves, 

as quais: Risco_Cred (-14,8%), MF (0,44%), DOTAT (3,68%) e GDRO (-1,94%). As variáveis de crédito 

(SCCPIB e PDDSF) e de atividade econômica (PIBRealV e ExpRealV) tiveram variações em seus 

coeficientes que não ultrapassaram 7% e 3% respectivamente, e a ETTJIPCAMT10 continuou não 

significante, chamando a atenção porque são os juros longos os mais importantes balizadores de 

empréstimos das instituições financeiras. As variáveis dummies significativas (D_Pub e D_Crise_BR) 

apresentaram variações 33,75% e 7,29% respectivamente, sendo que coeficiente da dummy Crise BR tem 

maior poder explicativo e menor variação em seu coeficiente. 

Quando confrontamos o modelo System GMM com os efeitos fixos para o modelo ROE, que não é 

modelo escolhido pelo teste de Hausman, mas que grande parte da literatura do tema recomenda sua 

utilização. As variações das variáveis financeiras com maior contribuição explicativa se mantêm 

relativamente pequenas, no mesmo caminho as variáveis de crédito e atividade também apresentaram leves 

variações em seus coeficientes. 

No modelo ROA a variação dos coeficientes estimados tanto em painel dinâmico como painel 

estático apresentaram uma mediana das variações de -7,14%, já média ficou em 83,86% valor inflado 

porque algumas variáveis com contribuições explicativas marginais apresentaram diferenças relevantes nos 

coeficientes estimados. Entretanto, quando verificamos os coeficientes dos indicadores financeiros mais 

relevantes (MF, DOTAT e GDRO) constatamos que a maior variação foi de -18,00%. As variáveis de 

crédito não foram significativas no painel estático, mas significativas no painel dinâmico, já as variáveis de 

atividade econômica foram significativas em ambos os painéis e a variação não ultrapassou ±22%. Por fim, 

a dummy Crise BR teve uma variação no coeficiente estimado de 16,00%, corroborando com ideia que a 

crise brasileira foi um driver de explicação da lucratividade bancária no período. 
 

 

 



Tabela 4 – Comparação dos Modelos Painel Dinâmico System GMM e Painel Fixo 

  
ROE 67B 
System 
GMM 

ROE 67B 
Efeitos 

Aleatórios 

ROE 67B 
Efeitos 
Fixos 

Δ Efeitos 
Aleatórios 

67B / System 
GMM 67B 

Δ Efeitos Fixos 
67B / System 

GMM 67B 

ROA 67B 
System 
GMM 

ROA 67B 
Efeitos 
Fixos 

Δ Efeitos Fixos 
67B / System 

GMM 67B 

Coeficiente 
Esperado 

lag(Y, 1:1) 0.0632***         -0.1024***     
± 

  (0.0206)         (0.0336)     
ln_AT 0.0062*** 0.0067*** 0.0157 8,06% 153,23% 0.0006*** 0.0043*** 616,67% 

+ 
  (0.0010) (0.0011) (0.0115)     (0.0001) (0.0014)   
DepTAT 0.0171 0.0174 0.0237 1,75% 38,60% 0.0004 0.0007 75,00% 

± 
  (0.0120) (0.0124) (0.0254)     (0.0020) (0.0036)   
Risco_Cred -0.0953*** -0.0812*** -0.0674*** -14,80% -29,28% -0.0220** -0.0192* -12,73% 

± 
  (0.0337) (0.0242) (0.0152)     (0.0098) (0.0102)   
MF 1.9321*** 1.9406*** 1.9133*** 0,44% -0,97% 0.6996*** 0.6825*** -2,44% 

+ 
  (0.1764) (0.1699) (0.1508)     (0.1502) (0.1599)   
IRSDP 0.0111** 0.0079 -0.0040 -28,83% -136,04% 0.0021*** 0.0007 -66,67% 

+ 
  (0.0056) (0.0051) (0.0131)     (0.0005) (0.0010)   
ReMOpAM -0.0021 -0.0023* -0.0013* 9,52% -38,10% -0.0004* -0.0004* 75,00% 

± 
  (0.0015) (0.0013) (0.0008)     (0.0002) (0.0002)   
DOTAT -2.7155*** -2.8155*** -3.1412*** 3,68% 15,68% -0.7660*** -0.7460*** -2,61% 

- 
  (0.5859) (0.7163) (0.9518)     (0.1630) (0.1557)   
Alav -0.0014* -0.0020** -0.0033*** 42,86% 135,71% -0.00003 -0.0003*** 900,00% 

± 
  (0.0008) (0.0009) (0.0011)     (0.0001) (0.0001)   
Liquidez 0.0313** 0.0233* 0.0091 -25,56% -70,93% -0.0027 -0.0024 -11,11% 

+ 
  (0.0125) (0.0122) (0.0180)     (0.0019) (0.0026)   
GDRO 0.8651*** 0.8483*** 0.7451*** -1,94% -13,87% 0.1050*** 0.0861*** -18,00% 

+ 
  (0.2265) (0.2245) (0.1576)     (0.0307) (0.0332)   
ETTJIPCAMT10 0.0878 0.1200 0.1506 36,67% 71,53% -0.0114 0.0039 -65,79% 

+ 
  (0.1833) (0.1578) (0.1752)     (0.0248) (0.0240)   
SCCPIB -0.2488*** -0.2662** -0.2923** 6,99% 17,48% -0.0231*** 0.0008 -96,54% 

+ 
  (0.0410) (0.1094) (0.1190)     (0.0049) (0.0145)   
PDDSF -0.3963** -0.4214* -0.4530* 6,33% 14,31% -0.0326*** -0.0160 -50,92% 

- 
  (0.1684) (0.2396) (0.2340)     (0.0085) (0.0147)   
PIBRealV 0.0748*** 0.0746*** 0.0903*** -0,27% 20,72% 0.0180*** 0.0218*** 21,11% 

+ 
  (0.0285) (0.0278) (0.0297)     (0.0059) (0.0070)   
ExpRealV -0.0214* -0.0219* -0.0229* 2,34% 7,01% -0.0063** -0.0061** -3,17% 

± 
  (0.0116) (0.0120) (0.0126)     (0.0027) (0.0024)   
D_Conglo 0.0081 0.0120   -248,15%   0.0042***     

± 
  (0.0056) (0.0075)       (0.0014)     
D_Nac 0.0065 0.0052   -20,00%   -0.0006     

± 
  (0.0056) (0.0065)       (0.0006)     
D_Pub 0.0080* 0.0107*   33,75%   -0.0008**     

± 
  (0.0045) (0.0054)       (0.0004)     
D_Crise_BR 0.0096*** 0.0103** 0.0126*** 7,29% 31,25% 0.0025*** 0.0021** -16,00% 

± 
  (0.0032) (0.0044) (0.0048)     (0.0009) (0.0010)   
Constant   0.0085             

± 
    (0.0564)             

Observations 67 697 697     67 697     
R2   0.5128 0.4887       0.7498     
Adjusted R2   0.4991 0.4608       0.7361     

F Statistic 
  

714.4434*** 
39.4261*** 

(df = 16; 660) 
    

  
123.5966*** 
(df = 16; 660) 

  
  

Sargan test 
[p-value] 

X2(23) = 21 
[0.58109] 

        
X2(23) = 21 
[0.58109] 

    
  

Autocorrelation 
test (1) 
[p-value] 

-1.486477 
[0.13715] 

        
NaN 
[NA] 

    
  

Autocorrelation 
test (2) 
[p-value] 

1.369167 
[0.17095] 

        
-0.3212948 
[0.74799] 

    
  

Wald test for 
coefficients 
[p-value] 

X2(20) = 
6069.772 
[2.22e-16] 

        
X2(20) = 

29259763 
[2.22e-16] 

    
  

Note: *p**p***p<0.01; Y = {ROE; ROA}; Obs1: Valores em parênteses se referem ao erro robusto para painel fixo e para o painel dinâmico ao erro padrão; Obs2: Valores em 
chaves se referem ao p-value. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.1. Análise de Robustez dos Coeficientes Encontrados: Painel fixo não balanceado com 97 bancos 

contra painel fixo não balanceado com 67 bancos 

 

Como uma primeira análise de robustez dos coeficientes encontrados no modelo de painel fixo não 

balanceado com 67 bancos que possuem carteira comercial na posição contábil em dezembro de 2019, onde 

cada banco possui aos menos 28 observações (7 anos) das 44 observações (11 anos) possíveis. Criamos um 

novo painel fixo não balanceado com os 97 bancos englobando todos os bancos com carteira comercial na 

posição contábil de dezembro 2019 para verificar se os coeficientes estimados apresentam variações 

significativas entre os painéis. 



Utilizando a literatura do tema partimos para a aplicação dos efeitos fixos no painel estático, pois é 

a forma mais recomendada para controlar a heterogeneidade existente entre as instituições financeiras e 

para corrigir o problema heterocedasticidade e autocorrelação nos resíduos, utilizamos a estimação do 

modelo de dados em painel por Mínimos Quadrados Generalizados (Generalized Least Squares – GLS), 

com o uso de erro robusto para heteroscedasticidade e autocorrelação. Cabe ressaltar que para a variável 

ROE, como o teste de Hausman indicou os efeitos aleatórios, mantivemos a abordagem de analisar tanto 

pelos efeitos aleatórios como efeitos fixos. 

No teste de robustez acrescentamos mais dois indicadores de lucratividade a Lucratividade dos 

Ativos (LucAt) e o EVA para verificar se os referidos indicadores seguem o padrão encontrado para os 

coeficientes estimados para o ROE e o ROA. 

Na Tabela 5 apresentamos as estatísticas descritivas das variações dos coeficientes estimados em 

cada painel e na Tabela 6 os modelos estimados. 
 

Tabela 5 – Estatística Descritiva das Variações dos Coeficientes Estimados 

  ROE ROE ROA LucAt EVA 

  
Δ Efeitos Fixos 97B / 

67B Efeitos Aleatórios 
Δ Efeitos Fixos 97B / 

Efeitos Fixos 67B 
Δ Efeitos Fixos 97B / 

Efeitos Fixos 67B 
Δ Efeitos Fixos 97B / 

Efeitos Fixos 67B 
Δ Efeitos Fixos 97B / 

Efeitos Fixos 67B 
Mediana 9,51% 0,91% -16,53% -6,25% 2,59% 
Média 8,74% -0,91% 21,47% -41,20% 10,76% 
Desvio Padrão 68,51% 29,08% 165,45% 76,79% 31,55% 
Máximo 208,96% 38,46% 637,50% 33,33% 95,80% 
Mínimo -117,72% -68,39% -142,86% -233,33% -57,14% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verificamos que a mediana e a média das variações dos coeficientes estimados não ultrapassa ± 

17% e ± 42% respectivamente, podemos depreender que a média se torna um pouco maior devido às 

variações maiores em coeficientes com poder explicativo baixo nos modelos apresentados na Tabela 6. 

Analisando as contribuições explicativas das variáveis financeiras para os indicadores ROE, ROA 

e EVA percebemos que a variação nos coeficientes estimados para as variáveis Risco_Cred, MF, DOTAT 

e GDRO apresentam baixa variação percentual nos coeficientes estimados, sendo coeficientes 

significativos e com maior poder explicativo quando consideramos as variáveis financeiras. Pelo lado das 

variáveis macroeconômicas, as variáveis de crédito foram significativas e com baixa variação nos 

coeficientes estimados e com poder explicativo relevante para os modelos ROE e EVA. 

A variável de atividade ExpReal foi significativa nos quatro modelos e com baixa variação no 

coeficiente estimado corroborando com robustez do coeficiente encontrado. A outra variável de atividade 

PIBRealV foi significava nos modelos ROE, ROA e EVA e com baixa oscilação no coeficiente estimado. 

Dessa forma, constatamos que o nível de atividade econômica contribuiu para explicar a lucratividade do 

setor, corroborando com a ideia que o setor bancário apresenta característica de ser um setor cíclico, ou 

seja, acompanha o ciclo econômico. 

As dummies colocadas nos modelos apenas a dummy D_Crise_BR foi significativa nos quatro 

modelos e apresentou coeficiente significativo nos quatro modelos, corroborando que a crise brasileira do 

biênio 2015-2016 contribui para explicar a lucratividade das instituições no período analisado. 

 

4.1.2. Análise de Robustez dos Coeficientes Encontrados: Painel dinâmico System GMM Arellano e 

Bover (1995) com 97 bancos e 67 bancos. 

 

A segunda estimação de robustez realizada nos coeficientes encontrados foi a aplicação do System 

GMM no painel de 97 e 67 bancos. Este procedimento foi realizado para verificar a consistência dos 

coeficientes encontrados no painel dinâmico de 67 bancos que foi comparado com o painel fixo de 67 

bancos. Na Tabela 7 (Apêndice) apresentamos as estatísticas das variações dos coeficientes estimados em 

painel dinâmico de 97 e 67 bancos e na Tabela 8 os modelos estimados. 



Tabela 6 – Estimação dos Modelos em Painel Fixo Não Balanceado com 97 Bancos e 67 Bancos 

  
ROE 97B 
Efeitos 
Fixos 

ROE 67B 
Efeitos 

Aleatórios 

ROE 67B 
Efeitos 
Fixos 

Δ Efeitos 
Fixos 97B / 
67B Efeitos 
Aleatórios 

Δ Efeitos 
Fixos 97B / 

Efeitos Fixos 
67B 

ROA 97B 
Efeitos 
Fixos 

ROA 67B 
Efeitos 
Fixos 

Δ Efeitos 
Fixos 

97B / Efeitos 
Fixos 67B 

LucAt 97B 
Efeitos 
Fixos 

LucAt 67B 
Efeitos 
Fixos 

Δ Efeitos 
Fixos 

97B / Efeitos 
Fixos 67B 

EVA 97B 
 Efeitos 

Fixos 

EVA 67B 
Efeitos 
Fixos 

Δ Efeitos 
Fixos 

97B / Efeitos 
Fixos 67B 

Coeficiente 
Esperado 

ln_AT 0.0207* 0.0067*** 0.0157 208,96% 31,85% 0.0028** 0.0043*** -34,88% 0.0002 -0,0011 -118,18% 0.0210** 0.0164 28,05% 
+ 

  (0.0106) (0.0011) (0.0115)   (0.0012) (0.0014)  (0.0019) (0,0019)  (0.0107) (0.0116)  

DepTAT 0.0307* 0.0174 0.0237 76,44% 29,54% 0.0009 0.0007 28,57% -0.0016 0,0012 -233,33% 0.0301* 0.0233 29,18% 
± 

  (0.0186) (0.0124) (0.0254)   (0.0028) (0.0036)  (0.0041) (0,0028)  (0.0181) (0.0246)  

Risco_Cred -0.0563*** -0.0812*** -0.0674*** -30,67% -16,47% -0.0143*** -0.0192* -25,52% 0.0107 0,0119 -10,08% -0.0593*** -0.0704*** -15,77% 
± 

  (0.0170) (0.0242) (0.0152)   (0.0040) (0.0102)  (0.0067) (0,0075)  (0.0174) (0.0158)  

MF 1.8780*** 1.9406*** 1.9133*** -3,23% -1,84% 0.5915*** 0.6825*** -13,33% 0.2749*** 0.2243** 22,56% 1.8594*** 1.8984*** -2,05% 
+ 

  (0.1299) (0.1699) (0.1508)   (0.0184) (0.1599)  (0.1015) (0,0886)  (0.1322) (0.1512)  

IRSDP -0.0014 0.0079 -0.0040 -117,72% -65,00% -0.0003 0.0007 -142,86% -0.0006 -0,0016 -62,50% -0.0018 -0.0042 -57,14% 
+ 

  (0.0093) (0.0051) (0.0131)   (0.0009) (0.0010)  (0.0010) (0,0011)  (0.0091) (0.0127)  

ReMOpAM -0.0018* -0.0023* -0.0013* -21,74% 38,46% -0.0005 -0.0004* 25,00% 0.0004 0,0003 33,33% -0.0024** -0.0018** 33,33% 
± 

  (0.0010) (0.0013) (0.0008)   (0.0005) (0.0002)  (0.0003) (0,0003)  (0.0011) (0.0009)  

DOTAT -3.2633*** -2.8155*** -3.1412*** 15,90% 3,89% -0.7285*** -0.7460*** -2,35% -0.1805 -0,1461 23,55% -3.2218*** -3.1137*** 3,47% 
- 

  (0.8226) (0.7163) (0.9518)   (0.0379) (0.1557)  (0.1288) (0,1399)  (0.8292) (0.9584)  

Alav -0.0033*** -0.0020** -0.0033*** 65,00% 0,00% -0.0001 -0.0003*** -66,67% -0.00004 0,0001 -140,00% -0.0033*** -0.0034*** -2,94% 
± 

  (0.0011) (0.0009) (0.0011)   (0.0001) (0.0001)  (0.0001) (0,0001)  (0.0011) (0.0011)  

Liquidez 0.0111 0.0233* 0.0091 -52,36% 21,98% -0.0030 -0.0024 25,00% 0.0005 -0,0009 -155,56% 0.0076 0.0053 43,40% 
+ 

  (0.0167) (0.0122) (0.0180)   (0.0033) (0.0026)  (0.0028) (0,0028)  (0.0165) (0.0178)  

GDRO 0.8691*** 0.8483*** 0.7451*** 2,45% 16,64% 0.1392*** 0.0861*** 61,67% 0.8224*** 0.8427*** -2,41% 0.8691*** 0.7481*** 16,17% 
+ 

  (0.1827) (0.2245) (0.1576)   (0.0191) (0.0332)  (0.0494) (0,0542)  (0.1836) (0.1536)  

ETTJIPCAMT10 0.0476 0.1200 0.1506 -60,33% -68,39% 0.0028 0.0039 -28,21% -0.0074 -0,0126 -41,27% -0.2052 -0.1048 95,80% 
+ 

  (0.2115) (0.1578) (0.1752)   (0.0230) (0.0240)  (0.0219) (0,0265)  (0.2122) (0.1760)  

SCCPIB -0.2917*** -0.2662** -0.2923** 9,58% -0,21% 0.0059 0.0008 637,50% 0.0182 0,0145 25,52% -0.2802** -0.2815** -0,46% 
+ 

  (0.1083) (0.1094) (0.1190)   (0.0112) (0.0145)  (0.0144) (0,0125)  (0.1090) (0.1193)  

PDDSF -0.4612** -0.4214* -0.4530* 9,44% 1,81% -0.0065 -0.0160 -59,38% 0.0250 0,024 4,17% -0.3853* -0.3788 1,72% 
- 

  (0.2076) (0.2396) (0.2340)   (0.0157) (0.0147)  (0.0172) (0,0167)  (0.2087) (0.2344)  

PIBRealV 0.0827*** 0.0746*** 0.0903*** 10,86% -8,42% 0.0175*** 0.0218*** -19,72% -0.0058 -0,0076 -23,68% 0.0822*** 0.0873*** -5,84% 
+ 

  (0.0276) (0.0278) (0.0297)   (0.0067) (0.0070)  (0.0058) (0,0054)  (0.0276) (0.0300)  

ExpRealV -0.0251** -0.0219* -0.0229* 14,61% 9,61% -0.0059*** -0.0061** -3,28% 0.0052*** 0.0049*** 6,12% -0.0287** -0.0260** 10,38% 
± 

  (0.0116) (0.0120) (0.0126)   (0.0020) (0.0024)  (0.0017) (0,0016)  (0.0116) (0.0127)  

D_Conglo  0.0120             
± 

   (0.0075)             

D_Nac  0.0052             
± 

   (0.0065)             

D_Pub  0.0107*             
± 

   (0.0054)             

D_Crise_BR 0.0116** 0.0103** 0.0126*** 12,62% -7,94% 0.0013* 0.0021** -38,10% -0.0009* -0,0008 12,50% 0.0167*** 0.0176*** -5,11% 
± 

  (0.0045) (0.0044) (0.0048)   (0.0007) (0.0010)  (0.0005) (0,0006)  (0.0045) (0.0048)  

Constant  0.0085          
 

  
± 

   (0.0564)            

Observations 799 697 697   799 697  799 697  799 697   

R2 0.5128 0.5128 0.4887   0.6911 0.7498  0.8809 0,8984  0,5074 0.4839   

Adjusted R2 0.4858 0.4991 0.4608   0.6740 0.7361  0.8743 0,8929  0,48 0.4558   

F Statistic 
49.7391*** 

(df = 16; 756) 
714.4434*** 

39.4261*** 
(df = 16; 660) 

  105.7366*** 
(df = 16; 756) 

123.5966*** 
(df = 16; 660) 

 
349.5010*** 

(df = 16; 
756) 

364.8574*** 
(df = 16; 660) 

 48.6713*** 
(df = 16; 756) 

38.6786*** 
(df = 16; 660) 

  

Note: *p**p***p<0.01; Obs: Valores em parênteses se referem ao erro robusto. 

Fonte: Dados da pesquisa.



Tabela 8 – Comparação System GMM com Painel Dinâmico de 97 e 67 Bancos 

  
ROE 

S. GMM (97) 
ROE 

S.GMM (67) 
Δ 97 /67 
Bancos 

ROA 
S. GMM (97) 

ROA 
S. GMM (67) 

Δ 97 / 67 
Bancos 

LucAt 
S. GMM (97) 

LucAt 
S. GMM (67) 

Δ 97 / 67 
Bancos 

EVA 
S. GMM (97) 

EVA 
S. GMM (67) 

Δ 97 / 67 
Bancos 

Coeficiente 
Esperado 

lag(Y, 1:2)1 0.0138 0.0632*** -78.16% -0.1218*** -0.1024*** 18.95% 0.0594* 0.0544 9.19% 0.0221 0.0675*** -67.26% 
±  (0.0260) (0.0206)  (0.0293) (0.0336)  -0.031 -0.0351  (0.0248) (0.0235)  

ln_AT 0.0066*** 0.0062*** 6.45% 0.0007*** 0.0006*** 16.67% -0.0006*** -0.0006*** 0.00% 0.0063*** 0.0060*** 5.00% 
+  (0.0010) (0.0010)  (0.0001) (0.0001)  (0.0001) (0.0001)  (0.0010) (0.0010)  

DepTAT 0.0156 0.0171 -8.77% -0.0022 0.0004 -650.00% 0.0008 -0.0004 -300.00% 0.0143 0.0158 -9.49% 
±  (0.0128) (0.0120)  (0.0032) (0.0020)  (0.0026) (0.0016)  (0.0125) (0.0121)  

Risco_Cred -0.0773*** -0.0953*** -18.89% -0.0197** -0.0220** -10.45% 0.0130* 0.0115* 13.04% -0.0798*** -0.0993*** -19.64% 
±  (0.0251) (0.0337)  (0.0094) (0.0098)  (0.0072) (0.0066)  (0.0250) (0.0336)  

MF 1.9722*** 1.9321*** 2.08% 0.6203*** 0.6996*** -11.34% 0.2604*** 0.2097** 24.18% 1.9449*** 1.9133*** 1.65% 
+  (0.1489) (0.1764)  (0.1407) (0.1502)  (0.0879) (0.0826)  (0.1492) (0.1768)  

IRSDP 0.0133*** 0.0111** 19.82% 0.0025*** 0.0021*** 19.05% -0.0022*** -0.0021*** 4.76% 0.0133*** 0.0112** 18.75% 
+  (0.0048) (0.0056)  (0.0004) (0.0005)  (0.0005) (0.0005)  (0.0048) (0.0056)  

ReMOpAM -0.0033* -0.0021 57.14% -0.0003* -0.0004* -25.00% 0.0003 0.0003 0.00% -0.0036* -0.0025 44.00% 
±  (0.0018) (0.0015)  (0.0002) (0.0002)  (0.0003) (0.0003)  (0.0019) (0.0015)  

DOTAT -2.9354*** -2.7155*** 8.10% -0.7904*** -0.7660*** 3.19% -0.1571 -0.1643 -4.38% -2.9258*** -2.7293*** 7.20% 
-  (0.4743) (0.5859)  (0.1601) (0.1630)  (0.1042) (0.1178)  (0.4687) (0.5801)  

Alav -0.0016* -0.0014* 14.29% -0.0001 -0.00003 -66.67% 0.0001 0.0001 0.00% -0.0016* -0.0014* 14.29% 
±  (0.0008) (0.0008)  (0.0001) (0.0001)  (0.0001) (0.0000)  (0.0008) (0.0008)  

Liquidez 0.0160 0.0313** -48.88% -0.0081** -0.0027 200.00% 0.0039 0.0001 3800.00% 0.0136 0.0275** -50.55% 
+  (0.0127) (0.0125)  (0.0036) (0.0019)  (0.0027) (0.0019)  (0.0124) (0.0124)  

GDRO 0.9510*** 0.8651*** 9.93% 0.1561*** 0.1050*** 48.67% 0.8171*** 0.8485*** -3.70% 0.9494*** 0.8721*** 8.86% 
+  (0.2076) (0.2265)  (0.0435) (0.0307)  (0.0510) (0.0513)  (0.2060) (0.2222)  

ETTJIPCAMT10 0.0064 0.0878 -92.71% -0.0153 -0.0114 34.21% -0.0122 -0.023 -46.96% -0.2679 -0.1799 48.92% 
+  (0.1981) (0.1833)  (0.0243) (0.0248)  (0.0163) (0.0189)  (0.1999) (0.1839)  

SCCPIB -0.2195*** -0.2488*** -11.78% -0.0138* -0.0231*** -40.26% 0.0131** 0.0175*** -25.14% -0.2537*** -0.2792*** -9.13% 
+  (0.0415) (0.0410)  (0.0071) (0.0049)  (0.0059) (0.0051)  (0.0411) (0.0417)  

PDDSF -0.3918** -0.3963** -1.14% -0.0326*** -0.0326*** 0.00% 0.0232* 0.0202* 14.85% -0.3532** -0.3623** -2.51% 
-  (0.1663) (0.1684)  (0.0093) (0.0085)  (0.0125) (0.0121)  (0.1653) (0.1673)  

PIBRealV 0.0666** 0.0748*** -10.96% 0.0165*** 0.0180*** -8.33% -0.0074 -0.0067 10.45% 0.0656** 0.0708** -7.34% 
+  (0.0264) (0.0285)  (0.0064) (0.0059)  (0.0063) (0.0062)  (0.0262) (0.0287)  

ExpRealV -0.0248** -0.0214* 15.89% -0.0063** -0.0063** 0.00% 0.0054*** 0.0051*** 5.88% -0.0282** -0.0244** 15.57% 
±  (0.0113) (0.0116)  (0.0027) (0.0027)  (0.0017) (0.0017)  (0.0113) (0.0117)  

D_Conglo -0.0025 0.0081 -130.86% 0.0013 0.0042*** -69.05% -0.0006 -0.0013* -53.85% -0.0020 0.0078 -125.64% 
±  (0.0064) (0.0056)  (0.0019) (0.0014)  (0.0015) (0.0007)  (0.0062) (0.0056)  

D_Nac 0.0059 0.0065 5.36% -0.0005 -0.0006 -16.67% 0.0007 0.0014* -46.15% 0.0061 0.0066 -7.58% 
±  (0.0057) (0.0056)  (0.0012) (0.0006)  (0.0010) (0.0008)  (0.0056) (0.0056)  

D_Pub 0.0123*** 0.0080* 53.75% 0.0008 -0.0008** -200.00% -0.0005 -0.0001 400.00% 0.0127*** 0.0086* 47.67% 
±  (0.0047) (0.0045)  (0.0011) (0.0004)  (0.0009) (0.0006)  (0.0046) (0.0044)  

D_Crise_BR 0.0078** 0.0096*** -18.75% 0.0017* 0.0025*** -32.00% -0.0007* -0.0009** -22.22% 0.0144*** 0.0158*** -8.86% 
±  (0.0030) (0.0032)  (0.0010) (0.0009)  (0.0004) (0.0004)  (0.0030) (0.0032)  

Observations 97 67  97 67  97 67  97 67    
Sargan test 
[p-value] 

X2(23) = 26.727 
[0.26776] 

X2(23) = 21 
[0.58109] 

  
X2(23) = 26.98917 

[0.25643] 
X2(23) = 21 
[0.58109] 

  
X2(23) = 26.58331 

[0.27411] 
X2(23) = 21 
[0.58109] 

  
X2(23) = 26.86962 

[0.26156] 
X2(23) =21 
[0.58109] 

    

Autocorrelation test (1) 
[p-value] 

-2.028432 
[0.042516] 

-1.486477 
[0.13715] 

  
-5.732682 

[9.8855e-09] 
NaN 
[NA] 

  
-2.14768 

[0.031739] 
-1.94351 

[0.051955] 
  

-2.025625 
[0.042803] 

-1.486393 
[0.13718] 

  
  

Autocorrelation test (2) 
[p-value] 

1.941507 
[0.052197] 

1.369167 
[0.17095] 

  
0.08231473 

[0.9344] 
0.3212948 
[0.74799] 

  
0.6703682 
[0.50262] 

0.002791446 
[0.99777] 

  
1.935184 

[0.052968] 
1.340765 

[0.18] 
    

Wald test for 
coefficients 
[p-value] 

X2(20) = 4469.827 
[2.22e-16] 

X2(20) = 6069.772 
[2.22e-16] 

  
X2(20) = 1922.384 

[2.22e-16] 

X2(20) = 
29259763 
[2.22e-16] 

  
X2(20) = 356935.5 

[2.22e-16] 
X2(20) = 11794571 

[2.22e-16] 
  

X2(20) = 3511.148 
[2.22e-16] 

X2(20) = 57510.64 
[2.22e-16] 

    

Note: *p**p***p<0.01; Y = {ROE; ROA; LucAt e EVA}; Obs1: Valores em parênteses se referem ao erro padrão; Obs2: Valores em chaves se referem ao p-value. 

Fonte: Dados da pesquisa.



Analisando as estatísticas descritivas das variações dos coeficientes e as estimações do painel 

dinâmico que estão apresentadas nas Tabela 7 (Apêndice) e Tabela 8 respectivamente constatamos que a 

mediana das variações dos coeficientes estimados entre os dois painéis não ultrapassa ±10%. A variação 

média dos coeficientes dos modelos ROE e EVA não ultrapassa ±12,50%, para o ROA fica em -39.45% e 

para LucAt é 189%, sendo o modelo mais destoante nesta estatística porque o coeficiente estimado da 

variável Liquidez teve uma variação de 3.800,00% inflando a média, caso desconsiderarmos a referida 

variação percentual a média da variação do modelo LucAt ficaria em -1,26%. 

As defasagens das variáveis dependentes são significativas em três dos quatro modelos (ROE, ROA 

e EVA), na matriz de instrumentos mantivemos como instrumentos as defasagens de 2 a 5 da variável 

dependente. O poder explicativo da variável dependente também não ultrapassa os 13%, evidenciando que 

outras variáveis têm poder explicativo maior do que a simples defasagem da variável explicativa. 

Quando analisamos os testes dos modelos verificamos que todos os modelos foram satisfatórios na 

autocorrelação de segunda ordem ao nível de significância de 5%. O teste de Sargan, que valida os 

instrumentos utilizados, foi satisfatório em todos os modelos ao nível de significância de 5%. 

 

4.2. Resumo dos Resultados 

 

As variáveis selecionadas que explicam a lucratividade bancária no período totalizam 19 (10 

variáveis financeiras, 5 variáveis macroeconômicas e 4 variáveis dummies), sendo que o poder explicativo 

dos modelos ultrapassa (R2 ajustado) os 50%, vide Tabela 2. Para o modelo econométrico que explica o 

ROA, o modelo selecionado pelo teste de Hausman foi o de efeitos fixos seguindo a literatura econométrica 

para análise de dados de instituições financeiras. Para a explicação do ROE o teste de Hausman indicou o 

modelo de efeitos aleatórios como o melhor modelo a ser utilizado, alternativamente apresentamos o 

modelo de efeitos fixos, pois a literatura do tema indica esta alternativa, caso não utilize os testes estatísticos 

de diagnóstico de painel. 

Analisando o modelo de painel estático de 67 bancos para o ROE (vide Tabela 2), percebemos que 

das dez variáveis financeiras selecionadas sete obtiveram significância e três delas possuem coeficientes 

com uma alta contribuição explicativa do ROE, aos quais: Margem Financeira (MF = 1.9406), Despesas 

Operacionais Totais sobre Ativo Total (DOTAT = -2.8155) e Grau de Diversificação de Receitas 

Operacionais (GDRO = 0.8483). Pelo lado das variáveis macroeconômicas, a variável ETTJIPCAMT10, 

que foi uma contribuição do trabalho, não foi significante, surpreendendo um pouco, visto que os juros 

longos são muito importantes para as instituições financeiras. As duas variáveis macro relacionadas ao 

crédito, apresentaram alta significância e poder explicativo (PDDSF = -0.2662 e PDDSF = -0.4214), já as 

variáveis de atividade econômica (PIBRealV e ExpRealV) foram significativas, mas com baixa 

contribuição explicativa. Por fim, das quatro dummies utilizadas, duas tiveram significância: a D_Pub 

seguindo o estudo D’Oliveira (2014) que também encontrou significância para explicar o ROE caso a 

instituição financeira fosse pública, já a D_Crise_BR também foi significativa e chamou a atenção para a 

contribuição ser positiva, ou seja, no biênio de crise 2015-2016 as instituições financeiras lucraram mais, 

que pode ser explicado pelas operações de TVM que são linhas significativas nos bancos brasileiros 

juntamente com a taxa Selic acumulada em 12 meses ficando em 14,18% e 13,47% no biênio 2015-2016 

potencializando este tipo de receita, ao passo que as receitas de créditos e se mantiveram estáveis no mesmo 

biênio (vide Gráfico 2). 

Verificando o modelo de ROA de painel estático de 67 bancos empregado neste estudo (vide Tabela 

2), percebemos que sete variáveis financeiras tiveram significância e seguindo o modelo de ROE as 

variáveis Margem Financeira (MF = 0.6825), Despesas Operacionais Totais sobre Ativo Total (DOTAT = 

-0.7460) e Grau de Diversificação de Receitas Operacionais (GDRO = 0.0861) tiveram significância ao 

nível de 1% e contribuição explicativa relevante para o ROA. Pelo lado das variáveis macroeconômicas, as 

variáveis que tiveram significância foram apenas as relacionadas à atividade econômica: PIBRealV que 

apresentou contribuição positiva e ExpRealV contribuição negativa, mas ambas com um coeficiente 

explicativo baixo. A dummy D_Crise_BR seguindo o modelo ROE também foi significativa e com poder 

explicativo positivo. 



Estimamos os dois modelos (ROE e ROA) em painel dinâmico com 67 bancos (vide Tabela 4) pela 

abordagem System GMM Arellano e Bover (1995) e encontramos consistência nos coeficientes estimados 

em painel fixo, a significância e a contribuição explicativa das variáveis exógenas se mantiveram em grande 

parte, sendo que a mediana das variações para o ROE e ROA foram de 2,34% e -7,14% respectivamente. 

Olhando pelo prisma das contribuições explicativas das variáveis exógenas, percebemos que as variáveis 

financeiras MF, DOTAT e GDRO se mantém como as maiores contribuições para o ROE e ROA. As 

variáveis de crédito e atividade apresentaram baixa variação nos coeficientes estimados para o ROE e todos 

se mantiveram significativos como no painel estático. No modelo de ROA as variáveis macroeconômicas 

de atividade se mantiveram significativas e com leves variações nos coeficientes encontrados. Por fim, as 

dummies D_Pub e D_Crise_BR apresentaram variações 33,75% e 7,29% respectivamente para o modelo 

de ROE, já para o ROA apenas a dummy D_Crise_BR foi significativa tendo uma oscilação no coeficiente 

de -16%. 

Como teste de robustez dos coeficientes estimados em painel não balanceado fixo e dinâmico com 

67 bancos para os modelos ROE e ROA, realizamos nova estimação para um painel não balanceado com 

todos os 97 bancos que possuem carteira comercial considerando a posição contábil de dezembro de 2019. 

Além da estimação dos modelos ROE e ROA, o trabalho adicionou dois novos indicadores de lucratividade 

EVA e Lucratividade dos Ativos (LucAt) para verificar se os coeficientes encontrados, as suas 

significâncias e contribuição explicativa se assemelham aos modelos ROE e ROA. 

Quando confrontamos os coeficientes estimados no painel fixo não balanceado de 97 bancos contra 

o painel fixo não balanceado de 67 bancos (vide Tabela 5 e 6), percebemos que a variação média e a 

mediana dos coeficientes estimados para os modelos ROE, ROA e EVA não ultrapassam ±21,5% e 

±16,53% respectivamente e as significâncias e contribuições explicativas se mantém. Já o indicador LucAt 

foi o indicador com maior variação média dos coeficientes com valor de -41,20% e com menor número de 

variáveis significativas, entretanto, a contribuição explicativa segue o padrão dos outros modelos. 

Nos painéis dinâmicos estimados para os modelos ROE e ROA (vide Tabela 7 Apêndice e Tabela 

8), verificamos que a mediana e média das variações dos coeficientes não ultrapassa ±9,5% e 39,5% 

respectivamente e a significância e a relevância das variáveis exógenas se mantêm, corroborando com a 

ideia de robustez dos coeficientes estimados para painel dinâmico de 67 bancos que foi comparado com o 

painel fixo de 67 bancos.  

Por fim, nos quatro modelos apresentado, os indicadores financeiros GDRO e MF foram as variáveis 

que se demonstraram altamente significativas e com coeficientes explicativos elevados para todos os 

modelos apresentados, corroborando com a ideia de que ampliação das receitas e margens, juntamente com 

uma diversificação crescente dessas fontes de receitas, têm poder explicativo relevante para as variáveis 

dependentes representadas por indicadores de lucratividade bancária. No Gráfico 2, podemos verificar a 

evolução mix de receitas dos 97 bancos analisados. 
 

Gráfico 2 – Mix de Receitas dos 97 Bancos Analisados em milhões R$ 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5. Conclusão 

 

O presente estudo busca estudar a partir de um conjunto de variáveis internas representadas por 

indicadores financeiros, variáveis externas representadas por indicadores macroeconômicos de atividade, 

de juros, de oferta de crédito e dummies que auxiliem na explicação da lucratividade bancária no Brasil. A 

abordagem econométrica adotada foi o modelo para dados em painel, onde o painel se configurou como 

um painel não balanceado fixo e dinâmico. 

Em linha com os estudos nacionais e internacionais utilizados como referência de literatura, 

concluímos que as variáveis internas/financeiras possuem maior poder explicativo frente as variáveis 

macroeconômicas para explicarem a lucratividade bancária representada pelo ROE e ROA (vide Tabela 2 

a 4), dentre esses indicadores a MF, DOTAT e GDRO se apresentam altamente significativos e com altos 

coeficientes explicativos nos dois modelos econométricos apresentados. Por outro lado, chamou a atenção 

que a Estrutura a Termo de Taxa de Juros IPCA Média Trimestral do vértice de 10 anos não foi significativa 

em nenhum dos dois modelos, visto que, são os juros longos os balizadores de precificação de taxas de 

juros de empréstimos mais longos, como também as decisões de investimentos dos agentes econômicos. 

Olhando para as variáveis externas (vide Tabela 2 a 4), percebemos que as variáveis de atividade 

econômica (PIBRealV e ExpRealV) são significativas, evidenciando que o cenário macroeconômico tem 

impacto sobre a lucratividade dos bancos. As variáveis de crédito (SCCPIB e PDDSF), por sua vez foram 

significativas apenas no modelo ROE e com contribuições relevantes e para o modelo ROA as referidas 

variáveis foram significativas apenas no painel dinâmico. 

Como forma de análise de robustez dos coeficientes estimados no painel não balanceado fixo e 

dinâmico com 67 bancos, criamos um novo painel não balanceado englobando todos 97 bancos que 

possuem carteira comercial na posição contábil de dezembro 2019 e estimamos os modelos adicionando 

dois novos indicadores de lucratividade o EVA e a LucAt para verificar como os coeficientes destes novos 

indicadores se comportariam também. 

Os resultados dos testes de robustez mostram que os coeficientes das variáveis financeiras com 

maior poder explicativo, as quais MF, DOTAT e GDRO apresentam oscilações pequenas nos coeficientes 

estimados e a significância se mantem (vide Tabelas 5 a 8), excetuando apenas que a variável DOTAT não 

foi significativa no modelo LucAt. As variáveis macroeconômicas de atividade, de juros e de oferta de 

crédito, como encontrado no painel de 67 bancos demonstram um poder explicativo menor, sendo as 

variáveis de atividades econômica apresentando significância para todos os indicadores, já para às variáveis 

de crédito a significância se mantem para o ROE no painel fixo e dinâmico, mesmo resultado encontrado 

para o indicador de lucratividade EVA. A dummy D_Crise_BR foi significativa em todos os modelos, 

demonstrado que o biênio de crise brasileira 2015-2016 contribui como driver para explicar a lucratividade 

do setor, visto que as altas taxas de juros no período contribuíram para a elevação das receitas de tesouraria 

que são fontes expressivas de receitas para o setor bancário brasileiro, ao passo que as receitas de crédito 

se mantiveram estáveis. 

Diante dos resultados encontrados no trabalho, concluímos que a gestão do negócio (business 

management) das instituições financeiras é fator chave na contribuição da explicação da lucratividade 

bancária, pois uma gestão de excelência com foco em resultado perpassa por análises e acompanhamento 

de indicadores financeiros e de plano de fundo o entendimento do contexto econômico vigente. 

Por fim, sugerimos como continuação do estudo o emprego de outras variáveis para explicar a 

lucratividade das instituições financeiras, especialmente, o EVA porque há poucos estudos abordando o 

indicador e usando-o como variável a ser explicada por meio de modelos econométricos. Na questão de 

modelagem econométrica, poderia utilizar-se de métodos econométricos mais robustos, como Redes 

Neurais para comparar os coeficientes obtidos com os modelos sugeridos no presente trabalho. 
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Apêndice  
 

Tabela 7 – Estatística Descritiva System GMM com Painel Dinâmico de 97 e 67 Bancos 

  ROE ROA LucAt EVA 
Mediana -4,95% -9,39% 0,00% -0,43% 
Média -12,13% -39,45% 188,81% -4,80% 
Desvio Padrão 44,51% 156,36% 836,27% 39,19% 
Máximo 57,14% 200,00% 3800,00% 48,92% 
Mínimo -130,86% -650,00% -300,00% -125,64% 

Fonte: Dados da pesquisa. 


