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RESUMO 

Este trabalho, visa por meio do funcionamento do mercado de capitais, identificar o 

desempenho dos bancos, em um período anterior e durante a crise de 2009 a 2016, 

com objetivo de estudar os efeitos da crise sobre as demonstrações contábeis dos 

bancos. Tendo como método, a análise do retorno das ações dos bancos, e análise 

de indicadores financeiros, sendo de liquidez, endividamento e rentabilidade. Através 

dos resultados foi possível, observar que os bancos tiveram um impacto positivo, 

sendo este um resultado adverso em relação aos outros setores da economia do País. 

Foi possível observar também que os bancos, obtiveram um aumento significativo de 

seus lucros e do Patrimônio Líquido, porém houve períodos em que os bancos 

registraram queda no seu retorno por conta de informações relevantes sobre a crise 

no País, demonstrando a eficiência do mercado, em fazer com que os preços venham 

a refletir seus valores as informações disponíveis.  

 

Palavra – chave: Crise financeira; Bancos; Eficiência do Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work aims to identify the performance of banks in an earlier period and during the 

crisis from 2009 to 2016, with the objective of studying the effects of the crisis on the 

banks' financial statements. Taking as a method, the analysis of the return of bank 

stocks, and analysis of financial indicators, being liquidity, indebtedness and 

profitability. Through the results, it was possible to observe that the banks had a 

positive impact, which is an adverse result in relation to the other sectors of the 

Brazilian economy. It was also possible to observe that the banks obtained a significant 

increase in their profits and Shareholders' Equity, but there were periods when banks 

recorded a drop in their return due to relevant information about the crisis in the 

country, demonstrating the efficiency of the market, in making prices reflect the 

available information. 

 

 
Key words: Financial Crisis; Banks; Market Efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização Do Tema  

 

Atualmente, temos visto a situação crítica que se encontra o Brasil, 

principalmente em áreas políticas e econômicas. Segundo a Diretora do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde a “Situação econômica do Brasil é 

muito preocupante”, para o Jornal Folha de São Paulo (04/2016). 

Analisando a economia brasileira, foi possível entender o início da crise 

financeira no país. São várias as suas causas, podendo citar, uma política defasada 

adotada no país, um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a 

Petrobras, a concessão de credito pelo Governo ao brasileiro em meio a uma baixa 

taxa de juros, facilitando empréstimo de um capital que mais na frente o País não teria 

para cobrir, facilitando ao cidadão o consumo de bens não tão necessários como bens 

de capital ou investimentos, como a compra de um automóvel ou imóvel, outra causa, 

seria a intervenção do governo em setores como o de energia, e também e concessão 

de auxílios a alguns setores da Indústria.  Com o passar do tempo o governo já não 

tinha mais controle dos gastos.  

Daí em diante, foram sendo registrados números cada vez mais baixos na 

economia brasileira, principalmente setores como o de Indústria e o setor Agrícola. 

Como consequência desses fatos, temos a queda do Produto Interno Bruto (PIB), por 

dois anos consecutivos, em 2015 com queda 3,8% e em 2016 3,6% (Dados - IBGE), 

concretizando o fato de uma grande recessão econômica no País.  

Vários motivos como o endividamento público, os baixos números da economia 

registrados, um processo de impeachment contra a Presidente, e vários escândalos 

de corrupção envolvendo o Governo, foram contribuindo para o ápice da crise, 

trazendo graves consequências ao País, uma delas é a baixa das notas brasileiras 

nas Agências de Classificação de Risco, tirando o país do grau de investimento para 

uma perspectiva negativa. Com o país em uma estrutura defasada como a atual, 

convêm analisarmos o porquê de alguns setores demonstrarem crescimento, como o 

setor bancário e o mercado da 
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Bolsa de Valores, como a Bovespa, que ao longo da crise vem apresentando 

resultados positivos em relação ao seus rendimentos e seu crescimento segundo 

dados do site da BM&F Bovespa. Ambos os setores fazem parte do mercado de 

capitais, que trabalha com a compra e venda acionária de empreendimentos, sendo 

negociados ações ou capitais de empresas e outros títulos, como as debêntures 

(CAVALCANTE e MISUMI, 2009).  

O setor bancário, orientado pelo Banco central do Brasil (BACEN), trabalha com 

diversas áreas, sendo Bancos Múltiplos, Bancos Comerciais, Caixas econômicas, 

Bancos de investimentos, Bancos e companhias de desenvolvimento e outros. A bolsa 

de valores por sua vez, composta por sociedades anônimas, tem como um de seus 

principais objetivos sociais a realização de transações de compra e venda de títulos e 

valores mobiliários no mercado livre, sendo fiscalizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), e também tem o objetivo de lançar um preço aos ativos por ela 

negociados, ou seja, proporcionar liquidez nas aplicações através de pregões diários 

(CAVALCANTE e MISUMI, 2009).  

Quanto ao crescimento desse setor, a crise parece ter afetado de forma positiva 

as negociações na Bolsa de Valores, pois no último ano (2016), ela registrou um 

crescimento de aproximadamente 38,94% (BMFBOVESPA – Taxa média de 

crescimento), que quanto aos principais bancos do País, esse crescimento foi 

significativo. 

Dentro da reação do mercado, com relação a crise, deve se analisar a hipótese 

de um mercado eficiente, que reage de acordo com as informações disponíveis, 

considerando as informações relevantes divulgadas sobre a crise no País.  

 

1.2. Problematização  

 

Em decorrência dos fatos da crise, começaram a serem divulgados os índices 

de desemprego, de queda das vendas no comercio, na indústria e diversos outros 

setores na economia Brasileira, com índices cada vez mais baixos. Ou seja, o País 

mergulhado em uma crise financeira originada por uma crise política e sem 

perspectiva de melhora.  
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No mesmo momento, dados fornecidos pela Bolsa de Valores de São Paulo – 

Bovespa, demonstram que no último semestre de 2016, os cinco maiores bancos do 

País registraram um acréscimo significativo em seus lucros, chegando a um 

crescimento de até 50,00 Bilhões de Reais sobre o valor de mercado cada um. Como 

explicar esse desempenho dos Bancos frente a uma crise financeira, como a que o 

País está passando? 

 

1.3. Justificativa 

 

Devido a divergências apresentadas pelos altos números dos lucros dos 

bancos, é que surgiu a indagação do tema, com o intuito de apresentar resultados que 

demonstrem o porquê de resultados economicamente mostrados do País, terem 

resultados adversos aos bancos. Tendo como base a análise acentuada de números 

envolvendo o período anterior à crise e o período que se passa, o projeto tem a 

intenção de verificar o desempenho dos bancos, dentro desse determinado tempo, 

buscando demonstrar as variações no mercado de capitais. Com o estudo se espera 

alcançar e sanar algumas dúvidas apresentadas com relação ao funcionamento do 

mercado de capitais, principalmente relacionados a empresas bancárias. Todo 

trabalho e seguido de pesquisas bibliográficas como base teórica e com base em 

dados fornecidos principalmente pela bolsa de valores, quando relacionados aos 

dados das empresas. 

 

1.4. Objetivo Geral 
 

O objetivo do trabalho e demonstrar o desempenho dos bancos e qual o 

impacto da crise financeira nesses desempenhos. Através da análise de retorno e 

indicadores financeiros, não deixando de comentar sobre a estrutura do Mercado de 

Capitais e funcionamento dos Bancos para melhor entendimento das análises.  

 

1.5. Objetivos Específicos 
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 Analisar as estruturas do Mercado de capitais e suas características 

frente ao mercado financeiro, comentar as estruturas e funcionamento 

da Bolsa de Valores como entidade de negociação. 

 Explorar as características do Mercado eficiente e seus reflexos no 

mercado de ações.  

 Descrever as possíveis causas da Crise Financeira, e os fatos que dela 

decorreram. 

 Através da coleta de dados, organizar as demonstrações contábeis e 

histórico de cotações dos bancos com ações na BM&BOVESPA, 

efetuando os cálculos dos indicadores financeiros e da variação do 

retorno. 

 Analisar se os resultados dos indicadores corresponderam com os 

retornos das ações de cada banco, e comparar os resultados para 

estudo sobre o impacto da crise, conforme o tema.  

 

1.6. Metodologia 

 

              Após ser definido o objetivo do trabalho que consiste em analisar o 

desempenho dos bancos frente ao mercado de capitais comparando os números 

apresentados antes e durante a crise financeira, foi realizada uma revisão bibliográfica 

para a obtenção de dados, através do levantamento de informações quantitativas e 

qualitativas.  Tornando assim o método usado no trabalho uma pesquisa exploratória, 

o qual trabalha com o levantamento bibliográfico, baseado em estudos científicos, 

livros, entrevistas e outros. E para levantamento de dados mais precisos de forma 

quantitativa, foi realizada uma pesquisa com base em artigos, documentos publicados 

e números divulgados pelo site oficial da BM&FBOVESPA – Bolsa de Mercadorias e 

Futuro de São Paulo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO   

2.1. Mercado De Capitais E Suas Características 
 

2.1.1. Como funciona o mercado de capitais 

 

Dentro do estudo do mercado financeiro, o mesmo se desenvolve em quatro 

subdivisões de intermediação financeira: 

 Mercado Monetário; 

 Mercado de crédito; 

 Mercado Cambial; 

 Mercado de Capitais. 

As diferenças entre esses mercados estão no título negociado, na forma como 

são conduzidas as negociações, e quanto ao público alvo, seja eles os compradores 

ou vendedores.  

Mercado Monetário: mercado que tem como objetivo o controle da liquidez 

monetária, através da negociação de papeis emitidos pelo Tesouro Nacional, com a 

taxa de juros, como os Sistemas de Custódia e Liquidação de Títulos – Selic, e outros 

papeis emitidos pelo municípios e estado. 

Mercado de crédito: tem a finalidade de suprir necessidades, das instituições, 

seja por meio de empréstimos e financiamento a empresas, como também a liberação 

de crédito a pessoas físicas. E realizado em geral por bancos comerciais e múltiplos, 

a curto e médio prazo. 

Mercado Cambial: onde ocorrem as operações de compra e venda de moeda 

estrangeira, e inclui a participação de todos os agentes econômico, para negociações 

no exterior, como por exemplo, com investidores e instituições financeiras. 

Por último temos o mercado de capitais, como aquele que abrange uma grande 

quantidade de recursos dentro da economia, por criar uma conexão entre os 

investidores e aqueles que necessitam de um investimento seja a médio ou longo 

prazo, promovendo a liquidez de títulos emitidos pelas empresas, pois o mesmo se
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trata de um distribuidor de valores mobiliários, trabalhando também com a emissão e 

subscrição de ações. 

Portanto o mercado de capitais é constituído da bolsa de valores, sociedade 

corretora, instituições financeiras não bancárias, instituições componentes do sistema 

de poupança e empréstimo e outras instituições auxiliares. Dentro do estudo temos 

então a seguinte definição de algumas atividades do mercado. 

“No mercado de capitais, os principais títulos 

negociados são os representativos do capital de 
empresas (ações) ou de empréstimos feitos via mercado 
por empresas (debêntures conversíveis, bônus de 
subscrição etc.) sem participação de intermediários 

bancários”. (CAVALCANTE; MISUMI, 2009, p 19). 

 

Fazem parte das atividades do mercado de capitais, as funções: 

 Financiamento de capital de giro;  

 Operações de repasses; 

 Arrendamento mercantil; 

 Oferta pública de ações e debêntures; 

 Securitização de recebíveis; 

 Mercado de bônus; 

 Warrants e títulos conversíveis; 

 Forfaiting; 

 Caderneta de poupança; 

 FGC – Fundo Garantidor de Crédito; 

 Mercado de ouro no Brasil.  

Dentro das negociações do mercado de capitais, temos as debêntures, que 

funcionam como título de crédito emitido pelas sociedades por ações, com objetivo 

de alcançar recursos a longo prazo, podendo ser sua emissão privada ou por oferta 

pública. Tem se também os Warrants que se trata de “um título que concede a seu 

titular o direito de adquirir outros títulos de emissão da própria empresa, 

constituindo uma alternativa de financiamento” (ASSAF NETO,2008, pág. 73), ou 

seja, uma espécie de venda futura, no qual o investidor pode adquirir alguma 
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crédito de compra, a partir de um valor pré-estabelecido pela empresa emissora 

do título.  

2.1.2 Risco e retorno  

                                                                                                                                                        

Dentro do mercado de capitais, os investidores contam com uma incerteza, o 

risco e o retorno, que cercam as tomadas de decisão no mercado.   

“Sobre risco e retorno.... Em 1931, por exemplo, 
o mercado de ações perdeu 43% de seu valor. Apenas 
dois anos depois, o mercado de ações ganhou 54%. Em 
um passado mais recente, o mercado perdeu cerca de 
25% de seu valor em apenas um dia, 19 de outubro de 
1987. Que lições, se houver, os administradores 
financeiros poderão tirar de tais oscilações do mercado 
de ações?”  (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN. 2011, 
pag. 262). 

Ao adquirir um investimento, o ganho que se tem sobre ele, é definido como 

retorno, podendo ser rendimento corrente de ganho ou perda de capital.  

Quanto ao corrente, ocorre no caso da empresa ter apresentado resultados 

rentáveis no ano, podendo decidir fazer a divisão dos lucros com os acionistas, sendo 

a distribuição de dividendos, esse dinheiro passado faz parte do rendimento corrente.  

O valor restante desse lucro após a divisão é o ganho ou perda de capital, que 

é de acordo com o valor do investimento feito. Se a ação tem aumento no seu valor, 

há um ganho de capital, se o valor da ação diminuir, a uma perda de capital, que 

também pode ser definido como uma ganho de capital negativo. Sendo assim “o 

retorno monetário total sobre seu investimento é a soma do dividendo e do ganho de 

capital” (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2011, pag. 263). 

O risco e algo natural dentro do mercado financeiro, como a própria palavra 

já informa, infere nos retornos dos investimentos, podendo causar perdas no lucro do 

investidor, “essas perdas no mercado financeiro podem decorrer de diversos eventos, 

principalmente aqueles relacionados ás variações nas taxas de juros e nos preços de 

mercado” (ASSAF NETO, 2008, pag. 112), informações relacionadas a economia, 

inflação e o PIB, também influenciam o risco do mercado. Dentro dos investimentos, 

quando se muda a aplicação de um ativo sem risco para um ativo com risco, pode se 

ter uma recompensa, por assumir esse risco, sendo o retorno excedente ou adicional, 

nomeado de “prêmio por risco”.  
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Quanto grau de investimento em ativos, se for em alto número, se tem o risco 

sistemático, que abrange um grande número de ativos, sendo também chamado de 

risco de mercado. Quando o impacto é menor se tem o risco não sistemático, “é aquele 

que afeta um único ativo ou um pequeno grupo de ativos.” (ROSS; WESTERFIELD; 

JORDAN, 2011, pag. 296), também chamado de risco específico.  

Concluindo, o mercado de capitais e um transformador econômico, que gera 

investimentos, capital de giro e outros títulos que geram liquidez e rentabilidade para 

as instituições, porem e um mercado de risco, por isso convém que quanto maior o 

risco maior é o prêmio ou lucro diante do investimento. 

 

2.1.3 Mercado Eficiente 

 Dentro da história do mercado eficiente, podemos perceber que os preços 

das ações variam com frequência, pois dependem das informações disponíveis. 

Dentro de vários conceitos, pode se dizer: 

“O Mercado Eficiente é entendido como sendo 
aquele em que preços refletem as informações 
disponíveis e apresentam grande sensibilidade a novos 
dados, ajustando-se rapidamente a outros ambientes” 
(ASSAF NETO, 2008, pág.208).  

Sendo assim, toda nova informação relevante divulgada, pode ocasionar 

mudanças nos valores do mercado, podendo sub ou supervalorizar um ativo, pois 

dentro da eficiência do mercado, o preço de negociação não será sempre o valor 

real de um ativo.  

Segundo Ross, Westerfield, Jordan (2011), o mercado eficiente funciona em 

três formas, sendo eficiente na forma fraca, forma semiforte e forma forte.  

Na forma eficiente na forma fraca, os preços formados refletem preços 

passados, sendo inútil o estudo dos preços históricos, para procurar o motivo das 

ações estarem com preços incorretos. Na forma semiforte todas as informações 

publicamente disponíveis estarão refletindo nos preços das ações, e 

consequentemente nas demonstrações financeiras. No caso da eficiência na forma 

forte, não há informação confidencial, independentemente do tipo de informação, ela 

sempre irá refletir nos preços das ações. 
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Para Assaf Neto (2008), dentre essas formas de eficiência, podemos citar 

algumas características que tornam esse mercado de ações um dos mais eficientes:   

 Pela rapidez com que as ordens de compra e venda são executadas 

dentro do ambiente organizado desses mercados; 

 Pelo elevado número de participantes que se encontram geralmente 

envolvidos com as ações: investidores individuais e institucionais, 

corporações, instituições financeiras etc.; 

 Pela maior disseminação das informações das empresas, muitas vezes 

analisadas e interpretadas por especialistas, permitindo um ajuste mais 

rápido dos valores de mercado das ações.  

Sobre a eficiência de mercados, pode-se analisar as Hipóteses de Mercado 

Eficiente (HME), que para Ross, Westerfield, Jordan (2011, pag. 208), “se trata da 

Hipótese de que os mercados reais de capitais, são eficientes”. A Hipótese de 

Mercado Eficiente tem como principais diretrizes:  

(a) Não há custos de transações na comercialização dos títulos; 

(b) todas as informações disponíveis são gratuitas é disponível para todos os 

participantes do mercado; e  

(c) todos os participantes do mercado analisam as informações disponíveis 

de forma igual e a projetam da mesma maneira em distribuições futuras nos 

preços dos títulos (FAMA, Maio 1970).  

 Diante das afirmações, o mercado eficiente atenta para o resultado que toda e 

qualquer informação pode ter sobre os preços. Pois ao mesmo tempo que o mercado 

mostra sua eficiência de forma forte com essas informações, também mostra que pode 

haver desequilíbrio por meio da economia, causando a perda da sua eficiência, 

segundo Assaf Neto (2008, pag.208), “Não são somente ocorrências que fazem o 

mercado perder temporariamente sua eficiência, mas também desequilíbrios 

estruturais e desajustes da economia”.  
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2.2 Sistema Financeiro Nacional, Funcionamento Dos Bancos E Bolsa De 

Valores 

 

Baseia se na distribuição de recursos dentro do mercado econômico e 

financeiro, e é regulamentado pela lei de Reforma Bancária (1964), Lei do Mercado 

de Capitais (1965), e por último a Lei de Criação dos bancos múltiplos (1988), além 

de ser constituído por todas as instituições financeiras públicas ou privadas do País. 

(ASSAF NETO, 2008).  Dentre vários autores temos a seguinte definição: 

“O Sistema Financeiro Nacional pode ser 
entendido como um conjunto de instituições financeiras e 
instrumentos financeiros que visam, em última análise, 
transferir recursos dos agentes econômicos (pessoas, 
empresas, governo) superavitários para os deficitários” 
ASSF NETO (2008, pag. 33). 

 O Sistema Financeiro Nacional tem como órgão máximo normativo o Conselho 

Monetário Nacional (CMN), e seu funcionamento tem como base as instituições 

carentes de recursos para investimento e aquelas que tem condições de investir nos 

negócios, capazes de gerar ou financiar recursos dentro do mercado. 

 Segundo Assaf Neto (2008, pag. 34), “as instituições financeiras, do Sistema 

Financeiro Nacional, são divididas em: bancárias ou monetárias e não bancária ou 

não monetária”. As bancárias são aquelas a quem se permitem a criação de moeda 

por meio do recebimento e depósito à vista, e trabalham com ativos financeiros 

monetários, geralmente representados pelos bancos comerciais e múltiplos. As não 

bancárias, ao contrário das bancárias, não trabalham com a criação da moeda, mas 

sim com ativos não monetários, como ações, letras de câmbio, certificado de 

depósitos bancários e debentures. São representadas por quase todas as instituições 

financeiras, exceto bancos comerciais e bancos múltiplos. São exemplos as 

instituições financeiras como bancos de investimento, sociedades financeiras, 

sociedades corretoras, etc. 
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Tabela 1: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional 

   
Fonte: CAVALCANTE e MISUMI, 2009  

 Como na ilustração a cima, o Sistema Financeiro Nacional, trabalha com dois 

tipos de subsistemas:  

2.2.1   O subsistema de intermediação  

Sistema que trabalha com um conjunto de operações que disponibiliza a 

transferência de recursos financeiros, movimentando a lei da oferta e da procura, 

sendo aquelas que possuem recursos para investir e aquelas que precisam de 

recursos para o desenvolvimento de suas atividades na economia, gerando condições 

favoráveis para liquidez ativos em investimento. Segundo um dos autores: 

“Os intermediários financeiros respondem pela 
aproximação entre a oferta e a procura, no mercado 
financeiro e de capitais. Teoricamente, essa 
aproximação é papel das sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e os agentes 
autônomos de investimento” (CAVALCANTE e MISUMI, 
2009, pag. 90) 

2.2.2 O Subsistema normativo   Regulamenta e controla o subsistema 

operativo, através de normas legais, expedidas pelas autoridades monetárias, sendo 
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o subsistema operativo as instituições públicas e privadas que atuam dentro do 

mercado financeiro. E constituído pelos subsistemas, Conselho Monetário Nacional 

(CMN), Banco Central do Brasil (Bacen), Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal. 

 

a) Conselho Monetário Nacional – para Cavalcante e Misumi (2009), o 

Conselho Monetário Nacional órgão que processa todo o controle do 

sistema normativo do Sistema Financeiro Nacional, assim como também 

funções legislativas dentro das instituições financeiras públicas e 

privadas. Seus membros são o Presidente do Ministro da Fazenda, 

Ministro do Planejamento e o Presidente do Banco Central. Segundo 

Cavalcante e Misumi (2009, pag. 38), suas funções são:  

 Estabelecer diretrizes gerais das políticas monetárias, cambial e creditícia; 

 Regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das 

instituições financeiras; 

 Disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. 

b) Banco Central do Brasil – e o órgão fiscalizado e disciplinador do 

mercado financeiro, que executa a política monetária, com o controle dos 

meios de pagamentos, obedecendo o orçamento monetário e um banco 

do governo para controlar a dívida pública interna e externa. Suas 

funções são: 

 Emissão da moeda (dinheiro); 

 Realizar as atividades necessária para a circulação do dinheiro; 

 Recolhimentos compulsórios, encaixes obrigatórios e depósitos voluntários das 

instituições financeiras; 

 Operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras; 

 Controlar e fiscalizar o crédito; 

 Controlar e fiscalizar o capital estrangeiro; 

 Ser depositário de reservas oficiais de ouro e moedas estrangeiras no país; 

 Fiscalizar as instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas; 

 Todos os atos relativos a instalação, funcionamento, fusões etc., de instituições 

financeiras; 

 Administrar a dívida interna. 
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Além de tais funções o Banco Central, ainda autoriza o funcionamento e regula 

os seguintes bancos: 

 Bancos comerciais: sociedades anônimas, que realizam operações de créditos 

a curto prazo, suprindo a necessidade de empresas em relação ao capital de 

giro. Uma de suas funções e a emissão da moeda escritural, sendo os 

depósitos a vista dentro do mercado. De acordo com Assaf Neto (2008, pág. 

40), “os bancos comerciais têm a prestação de serviços como uma importante 

atividade, podendo realizar pagamentos de cheques, transferência de fundos e 

ordens de pagamento, cobranças diversas, recebimento de impostos e tarifas 

públicas, aluguel de cofres e custódia de valores, serviços de cambio etc. “.  

 Banco de investimento: concedem crédito de médio e longo prazo no mercado, 

para suprir a falta de recursos para investir em capital de giro ou capital fixo 

das instituições, geralmente com operações em maior escala. Realizam 

operações como administração de fundos de investimentos de renda fixa e de 

ações, clubes de investimentos e realizam o lançamento de títulos no mercado 

local e no exterior. 

 Bancos múltiplos: funciona como a junção dos tipos de banco, sendo comercial, 

de investimento, de desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e 

investimento e sociedade de crédito imobiliário. O banco múltiplo deve 

funcionar pelo menos com duas das atividades apresentadas, sendo uma das 

atividades de banco comercial ou investimento.  

 

c) Comissão de Valores Mobiliários – e ligada ao Ministério da Fazenda, 

dirigira pelo presidente e quatro diretores nomeados pelo presidente da 

República, cabe a CVM:  

 Regular o funcionamento dos mercados e da bolsa de valores; 

 Regular e fiscalizar os fundos de investimentos; 

 Evitar e proibir fraudes destinadas a manipular as ofertas e preços de valores 

mobiliários negociados dentro do mercado; 

 Certificar-se do acesso público de informações sobre valores mobiliários 

negociados e ás companhias que as tenham emitido; 

 Incentivar a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários; 
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 Produzir o crescimento e o funcionamento eficiente e regular o mercado de 

ações e incentivar as aplicações permanentes em ações do capital social; 

Dentro das suas atribuições, a CVM, pode aplicar penalidade mediante 

apuração com inquérito administrativo das instituições abertas dentro do mercado. 

Pode ainda colocar em recesso as atividades da bolsa de valores, impedir a 

negociação de títulos dentro do mercado e de examinar documentos e impor 

esclarecimentos de qualquer órgão público, autarquia e empresas publica, inclusive 

obrigando as mesmas a republicar seus demonstrativos para correção. 

  Funcionam dentro da CVM, instituições públicas que interferem nas atividades 

dos mercados financeiros, algumas delas a baixa: 

 Banco Nacional do desenvolvimento econômico e Social (BNDES) – empresa 

pública federal, vinculada as Ministério do desenvolvimento, indústria e 

Comércio Exterior, que executa a política de financiamento do Governo 

Federal; 

 Caixa Econômica Federal – instituição financeira pública, considerada órgão 

auxiliar do governo federal na política de concessão de crédito, além de 

executar atividades de bancos comerciais e múltiplos.  

 

2.2.3 Bolsa de Valores  

 

2.2.3.1 Função Econômica das Bolsas   

Dentro dessa nova era das bolsas, a função econômica da bolsa e determinada 

diante da motivação das pessoas que fazem parte dela como clientes, sendo os que 

são muito motivados os que detêm o controle acionário das companhias, e os pouco 

motivados os que compram ações apenas para obter lucro.  

Para manter a formação de preços do mercado mais transparente e atraente, 

existem as práticas equitativas de mercado, que garante que todos que compram e 

vendem dentro da bolsa tenham o mesmo tratamento, obedeçam os mesmo 

procedimentos e tenham o mesmo acesso a informações. 

Sendo assim formando um sistema mais formal e público das operações de 

compra e venda, com as seguintes características: 
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Tabela 2: Sistematização - Bolsa de valores 

Legitimar compra e 

venda 

Comprador deposita 

numerário 

Vendedor comparece 

com ações. 

Corretora confirma 

existências do valor, e 

que as ações estão 

liberadas para venda. 

Negócios realizados 

durante pregão 

Pregão = leilão público 

encontro da oferta coma 

demanda 

Ações: quantidade, 

companhia, tipo, forma de 

emissão, direitos e preços. 

Eletrônicos (Mega Bolsa) 

Pregão tem preços 

públicos 

Preços e quantidades 

apregoadas 

eletronicamente para 

conhecimento geral. 

Preços e quantidades 

determinam valor venal 

instantâneo e liquidez das 

ações. 

Fechamento de negócios 

Corretoras do vendedor e 

do comprador confirmam 

eletronicamente a 

operação. Representa o 

antigo “fechado” dos 

pregões viva voz. 

Fechado! É a palavra 

mágica dos negócios de 

bolsa. Depois de fechado, 

um negócio está 

formalmente concluído. O 

restante é detalhe 

administrativo. 

Fonte: CAVALCANTE e MISUMI, 2009. 

 

2.2.3.2 A bolsa tradicional 

A bolsa tem como um de seus objetivos social “manter o local adequado ao 

encontro de seus membros e à realização, entre eles, de transações de compra e 

venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto, especialmente 

organizado e fiscalizado por seus membros, pela autoridade monetária e, em especial, 

pela CVM” (CAVALCANTE e MISUMI, 2009, pag. 51). 

Representada pelos pregões diários, a bolsa também tem a função de 

proporcionar liquidez as aplicações do mercado, com os preços ali negociados, além 

de oferecer consultas e acompanhamento do mercado de ações.  
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Dentro de todo esse mecanismo a negociação de investidores quando compram e 

vendem na bolsa funcionam da seguinte forma: 

 

Tabela 3: Procedimentos de Negociação 

Corretora A (do vendedor A) Corretora B (do comprador B) 

 Realiza o cadastro do 

investidor; 

 Receber os documentos 

comprobatórios da 

propriedade das ações; 

 Encaminha uma ordem de 

venda ao pregão eletrônico; 

 Quando a demanda pelas 

ações encontra a oferta, o 

negócio se realiza. 

 Realiza o cadastro do 

investidor; 

 Recebe recursos suficientes 

para pagar pelas ações 

compradas (transferências 

eletrônicas); 

 Encaminha uma ordem de 

compra ao pregão eletrônico; 

 Quando a oferta pelas ações 

encontra a demanda, o 

negócio se realiza. 

 Fonte: CAVALCANTE e MISUMI, 2009. 

A negociação finaliza com a entrega das ações compradas, que só e realizada 

com o pagamento simultâneo, final e irrevogável, sendo a operação concluída no 

mesmo dia, com a liquidação em reserva (dinheiro disponível imediatamente), 

(CAVALCANTE e MISUMI, 2009). 

 

2.2.3.3 Etapas da Bolsa de Valores no Brasil 

No ano de 2007, a Bovespa concluindo o processo de desmutualização, se 

tornou uma sociedade por ações, passando a ter o nome de Bovespa Holding, com a 

conversão de títulos patrimoniais em ações da nova empresa constituída, sendo esses 

títulos da antiga Bovespa e da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

(CBLC), ambas de capital fechado e que a Bovespa holding passa a ter a participação 

societária das duas. 

Mas tarde um pouco, a Bolsa de Mercadorias e futuros – BM&F, após terminar 

também seu processo de desmutualização, se transformou em uma sociedade por 

ações, passando a ter o nome de Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F S/A. 
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Após essas mudanças as duas novas empresas se uniram, interagindo suas 

atividades, tornando assim uma nova sociedade, a BM&F Bovespa – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, listada no Novo Mercado após obter o registro das 

companhias abertas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em agosto de 2008. 

(CAVALCANTE e MISUMI, 2009). 

Quanto a suas atividades no pregão, segundo CAVALCANTE e MISUMI (2009, 

pag.54), “a nova empresa opera com dois pregões: o da Bovespa antiga e o da BM&F 

antiga”.  

 

2.2.3.4 Mercados de valores mobiliários 

De acordo com a CVM 461, que regulamenta os mercados de valores 

mobiliários, da forma que dispõe sobre a constituição, a organização, o funcionamento 

e a extinção das bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros e mercados de 

balcão organizado. Sendo assim se organizam da seguinte forma: 

 

Tabela 4: Organização dos Mercados de Valores Mobiliários 

Bolsas de valores Bovespa, Bovespa, Bovmesb, BVRJ 

Bolsa de mercadorias e de futuros BM&F 

Balcão organizado Mesas de operações financeiras  

Balcão não organização 

 Negociação de valores mobiliários 

em que intervém, como 

intermediário, integrante do 

sistema de distribuição sem que o 

negócio seja realizado ou 

registrado em mercado 

organizado; 

 Negociação de valores mobiliários 

em que intervém, como parte, 

integrante do sistema de 

distribuição, quando tal 

negociação resultar do exercício 

da atividade de subscrição de 

valores mobiliários por conta 
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própria para revenda em mercado 

ou de compra de valores 

mobiliários em circulação para 

revenda por conta própria. 

Fonte: CAVALCANTE e MISUMI, 2009.  

 

2.2.3.5 Auto – Regulação 

De acordo com a CVM, a auto - regulação e uma imposição legal, que a as 

bolsas de valores e ás entidades de mercado do balcão organizado, tem a 

responsabilidade de junto com a CVM, fiscalizar os respectivos membros e as 

operações nelas realizadas. Dentre os objetivos da auto – regulação se tem pela CVM:  

“A adoção pela CVM do sistema de auto – 
regulação para determinadas atividades no mercado de 
valores mobiliários busca aumentar a eficiência da 
atividade regulatória, evitando a centralização excessiva 
do poder de editar normas e fiscalizar seu cumprimento” 

(CAVALCANTE; MISUMI, 2009, pag. 57).  

 Dentro do função da auto – regulação estão criar normas e procedimentos para 

os agentes que nela atuam e também fiscalizar se as mesmas estão sendo cumpridas 

da forma correta, podendo aplicar penalidades, como: Advertência, multa, suspensão, 

exclusão e inabilitação para o exercício de certas funções na bolsa ou nas corretoras 

(CAVALCANTE e MISUMI, 2009). 

Tabela 5: Auto regulação – Providências  

Bolsa e seus 

corretores 

Pode punir a corretora e seus administradores, empregos, 

operadores e prepostos. Também pode punir seus próprios 

administradores e funcionários. 

Empresas listadas 

Pode suspender a negociação dos títulos e valores mobiliários 

emitidos pela empresa ou cancelar o seu registro para 

negociação. A bolsa não pode punir os administradores], 

empregados e prepostos da empresa. Só a CVM pode fazê-

lo.  

Investidores 

Nos mercados a termo e de opções, a bolsa dispõe de 

poderes de caráter operacional como: proibir que suas 

posições; ou proibir que operem nesses mercados. A bolsa 
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não pode punir investidores; só a CVM tem competência para 

tanto. 

Fonte: CAVALCANTE e MISUMI, 2009. 

2.2.3.6 Índices da Bolsa de Valores  

 

São índices de mercado que cumprem objetivos essenciais em relação a bolsa, 

são os principais: tem o papel de indicadores de variação de preço do mercado; 

servem de parâmetros para avaliação de desempenho de portfólios; além de serem 

instrumentos de negociação no mercado futuro.  

O desempenho dos índices geralmente são parecidos, mas não coincidem, 

entre eles e imposta uma revisão frequente entre as carteias investidas, para isolar as 

ações com número pequeno de negociações e procurar empresas que possam 

proporcionar maior número de negócios. Dentro dos índices brasileiros se tem como 

principais: 

 Ibovespa – Índice Bovespa 

o Segue a evolução das cotações das ações na Bolsa de Valores de São 

Paulo, e representa o valor atual em moeda corrente de uma carteira 

teórica de ações, que significa as ações que representam 80% do 

volume negociado à vista nos 12 meses anteriores a certeira. Sua 

reavaliação e feita quadrimestral, podendo alterar o valor da carteira. 

 IBrX – Índice Brasil 

o Índice de lucratividade calculado pela Bovespa, com base 1000, e sua 

reavaliação e feita quadrimestral. Tem como base para escolher as 

ações mais negociadas, no número de ações negociadas dentro dos 12 

meses anteriores a reavaliação. O índice IBrX é considerado como o 

índice que avalia o retorno total das ações que compõe a carteira.  

Tabela 6: Outros Índices da Bovespa 

IBrX50 – Índice 

Brasil 50 

Índice IBrX, com 50 ações  

IVBx2 – Índice 

Valor Bovespa 

Índice desenvolvido em conjunto pela BOVESPA e pelo jornal 

valor Econômico, visando mensurar o retorno de uma carteira 
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hipotética constituída exclusivamente e por papéis emitidos 

por empresas de excelente conceito junto aos investidores, 

classificadas a partir da 11ª posição, em termos de valor de 

mercado e de liquidez de suas ações. 

Índices Setoriais 

Índices que representam o comportamento de setores 

econômicos específicos (ex.: energia elétrica; 

telecomunicações; metalurgia etc.) sendo compostos 

exclusivamente por ações de indústrias desses setores. 

IGC – Índices de 

Governança 

Corporativa 

Índice que mede o desempenho de uma carteira teórica 

composta por ações de empresas que apresentam bons 

níveis de governança coorporativa. Tais empresas devem ser 

negociadas no Novo Mercado ou estar classificadas nos 

Níveis 1 ou 2 da Bovespa. 

ITAG – Índices de 

Ações com Tag 

Along Diferenciado 

Índices com objetivo de medir o desempenho de uma carteira 

teórica composta de ações de empresas que ofereçam 

melhores condições aos acionistas, no caso de alienação de 

controle. 

ISE – Índice de 

Sustentabilidade 

Empresarial 

Índice que mede o retorno total de uma carteira teórica 

composta por aproximadamente 40 ações com reconhecido 

comprometimento com a responsabilidade social e a 

sustentabilidade empresarial.  

Fonte: CAVALCANTE e MISUMI, 2009. 

 

2.2.3.7 Títulos de investimento e participação na Bolsa de Valores. 

 

 Ações: significa a menor parcela de capital de uma sociedade, sendo como um 

título de propriedade da companhia, que dá direito ao seu proprietário o status 

de sócio ou acionista. O acionista tem participação no resultado da empresa, 

proporcional ao número de ações que tem. O preço das ações são variáveis, 

por serem títulos de negociação diária, podem aumentar ou diminuir 

dependendo do números de investidores. As ações podem ser ordinárias, que 

confere ao seu titular o direito a voto na assembleia dos acionistas, podendo 

determinar o futuro da empresa, quanto mais ações, mais votos. E também 

podem ser preferenciais, que confere ao seu proprietário vantagens sobre o 

patrimônio da empresa, no lugar de outros direitos como o voto. Para o 
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proprietário dessas ações e mais importante o lucro da empresa, do que o 

controle.  

 Debêntures: é um dos mais antigos investimentos do país. Segundo Assaf 

Neto, (2008) as debentures são títulos de crédito emitidos por sociedades 

anônimas, tendo por garantia seus ativos e seus recursos são destinados ao 

financiamento de capital de giro e capital fixo das empresas. Elas oferecem 

como remuneração os juros, participação nos lucros e prêmios de reembolso, 

geralmente expressa na unidade monetária nacional. A debenture pode ser 

resgatada de diversas maneiras, sendo uma delas o resgate antecipado 

facultativo que pode ser feito a qualquer momento, em valor parcial ou total dos 

títulos no mercado, e o resgate obrigatório, o qual a quantidade, as datas e 

outros procedimentos são registrados na emissão da escritura da debênture. 

 Comercial paper: funciona como um espécie de nota promissória de curto 

prazo, para empresas tomadoras de recursos para seu capital de giro, que 

pode ser na maioria das vezes uma forma da empresa conseguir recursos com 

taxas de juros menores as de empresas bancárias. O mesmo tem como 

garantia o próprio rendimento da empresa, no qual seus títulos podem ser 

usados pela instituição financeira para abater sua carteira. Tem valor fixo e 

vencimento já com data determinada.  

 

2.3 Análise De Indicadores Financeiros  

 

Para efeito de comparação entre empresas, são usados os índices financeiros, 

segundo Ross, Westerfield, Jordan (2011, pág. 80), eles são a relação determinada a 

partir das demonstrações financeiras de uma empresa e utilizada para fins de 

comparação. Através dos índices e possível analisar a relação entre as diferentes 

informações financeiras.  

Para Ross, Westerfield, Jordan(2011), os índices financeiros são divididos as 

seguinte forma: de Liquidez, endividamento, gestão de ativos, de rentabilidade e de 

valor de mercado.  

 

2.3.1 Medidas de solvência a curto prazo, ou liquidez. 
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Índice que demostra informações sobre a liquidez da empresa, que consiste 

em saber da capacidade da empresa de pagar suas contas a curto prazo, usando o 

ativo circulante e o passivo circulante. Segundo Ross, Westerfield, Jordan (2011), o 

uso desses índices é essencial para os administradores financeiros que trabalham 

constantemente com bancos e outros credores a curto prazo. 

Tabela 7: Índices de Liquidez. 

Medidas de 

solvência a curto 

prazo, ou liquidez 

Índice de liquidez corrente: para as 

organizações quanto maior índice de 

liquidez, melhor. Porém o índice de liquidez 

também pode significar uma situação de 

ineficiência no uso de caixas e outros ativos 

a curto prazo. 

 

Ativo circulante 

Passivo Circulante 

Índice de liquidez seca: e calculado assim 

como o índice de liquidez, porem subtraindo 

o valor do estoque, que é o menos liquido do 

ativo, e pode em algumas vezes ser o que 

está empatando o índice de liquidez. 

Ativo circulante – 

Estoque 

Passivo Circulante 

 

Índice de caixa: serve para os credores que 

podem estar interessados em saber o índice 

de caixa da empresa. 

Caixa 

Passivo Circulante 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

2.3.2 Medidas de solvência a longo prazo, ou endividamento. 

Tem como objetivo, a análise da capacidade da empresa em saldar suas contas 

a longo prazo. No entendimento de Ross, Westerfield, Jordan (2011), “esses 

indicadores são denominados indicadores de grau de alavancagem financeira, ou 

simplesmente alavancagem financeira”.  

Tabela 8: Índices de Endividamento 

Medidas de 

solvência a longo 

prazo 

Índice de endividamento geral: e calculado 

sobre as dívidas da empresa a curto e longo 

prazo e de todos os credores. Seu índice 

demostra o quanto de dívida a empresa tem 

em relação ao seu ativo. 

Ativo total – 

Patrimônio L 

Ativo 
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Cobertura de juros: índice que demonstra se 

a empresa cobre suas obrigações de 

pagamentos de juros. 

LAJI (Lucro antes do 

juros e do imposto de 

renda) 

Juros 

Cobertura de caixa: serve para medir o quão 

de caixa, a empresa pode gerar em suas 

obrigações, considerada também como uma 

medida de fluxo de caixa para cobrir 

obrigações financeiras. 

LAJI + Depreciação 

Juros 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

2.3.3 Medidas de gestão de ativos, ou giro. 

Para Ross, Westerfield, Jordan (2011), esse índice descreve o quão eficiente 

ou intensivamente a empresa utiliza seus ativos para gerar vendas, sendo 

examinados primeiramente os ativos estoque e caixa. 

Tabela 9: Índices de Gestão de ativos 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

Medidas de gestão 

de ativos ou giro 

Giro do estoque e número de dias de 

venda de estoque: serve para testar a 

eficiência na administração do estoque, 

quanto maior for esse índice melhor, pois 

demonstra quantas vezes foi girado o 

estoque dentro de um ano. Com o índice 

de giro de estoque, também se pode 

calcular em quantos dias, o estoque 

pode ser liquidado. 

 

 

Custo da mercadoria 

vendida 

Estoque 

 

365 dias 

Giro do estoque 

Giro de contas a receber e dias de venda 

em contas a receber: e usado para medir 

o índice de recebimento do contas a 

receber e o retorno de crédito dentro de 

um ano. E também em quanto tempo as 

contas a receber são liquidadas, 

Vendas 

Contas a receber 

 

365 dias 

Giro de contas a receber 

Giro do ativo total: e usado para calcular 

o índice de intensidade do capital, 

descobrindo o quanto precisa ser 

investido para gerar $1 de venda. 

Vendas 

Ativo total 
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2.3.4 Medidas de rentabilidade 

Índice que utiliza o lucro líquido no cálculo, sendo esses os índices mais 

conhecidos, e tem como objetivo mostrar a eficiência da empresa em administrar seu 

ativos e suas operações financeiras.  

Tabela 10: Índices de Rentabilidade 

Medidas de 

Liquidez 

Margem de lucro: índice que demonstra 

quanto por cento de lucro a empresa tem 

sobre as vendas, quanto maior melhor. 

Lucro Líquido 

Vendas 

Retorno do ativo (ROA): medida de lucro 

por dólar em ativos, ou seja, quanto por 

cento do ativo corresponde ao meu lucro. 

Lucro Líquido 

Total do Ativo 

Retorno do capital próprio (ROE): e usado 

para medir o desempenho dos 

investimentos dos acionistas durante o 

exercício corrente. Quando se trata de lucro 

é a medida contábil para se medir o 

desempenho. 

Lucro Líquido 

Patrimônio Líquido 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

2.3.5 Medidas de valor de mercado. 

São medidas baseadas nos preços de mercado de ações, e são calculadas 

diretamente para empresas com ações negociadas em bolsa. O cálculo geral 

baseasse no lucro por ação, sendo esse a fórmula: Lucro líquido/ Número de ações.  

Tabela 11: Índices de Valor de Mercado 

Medidas de valor de 

mercado 

 

Índice preço/ lucro: mede o quanto os 

investidores estão dispostos a pagar 

pelo lucro corrente. Em geral quando se 

tem um índice de P/L alto, as empresas 

apontam ótimas perspectivas para o 

futuro. 

Preço por ação 

Lucro por ação 

Preço/ Valor patrimonial: compara o 

valor de mercado do investimento em 
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uma empresa a seu custo, quando o 

índice é inferior a 1, significa que a 

empresa não tem sido bem sucedida em 

criar valor aos seus acionistas. No 

cálculo o valor patrimonial da ação, e o 

Patrimônio Líquido dividido pelo número 

de ações. 

Valor de mercado das 

ações 

Valor patrimonial das 

ações. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

2.4 Crise Financeira E seus aspectos. 

 

Desde o início do mundo, quando se trata de valores financeiros, podemos 

dizer que se assume um risco de crise, ocasionado por algum problema.  

“Crises se geraram e se resolveram, quase 
sempre em torno do mesmo problema: quantidade de 
regulamentação da atividade financeira e de intervenção 
do Estado no domínio econômico. Excesso ou escassez 
de normas sempre desequilibraram os mercados, 
levando inquietação – quando não o pânico – aos 
investidores e ás populações” (CAVALCANTE e MISUMI, 
2009, pag. 4). 

2.4.1 Como começou  

 

No ano de 2008, atuava uma das maiores crises interacionais, e o governo 

brasileiro tomou algumas medidas para não ser afetado, como incentivar a produção, 

o consumo, a liberação de créditos pelas instituições financeiras, a baixa de juros e 

impostos. Essas medidas tiveram bons resultados no início, porem com o passar do 

tempo, o pais estava gastando muito e arrecadando pouco.  

No ano de 2011, após a troca de Governo que passava a ser comandado por 

Dilma Rousseff, os problemas financeiros começavam a tomar proporções de uma 

crise, e que se prolongava, além do esperado pelo governo. Sendo assim, as medidas 

fiscais tomadas pelo governo para sair da crise, incluía o corte de gastos nos diversos 

ministérios e aumento das receitas, ou seja, o aumento dos impostos. Devido a essas 

medidas e outras que envolviam uma das maiores empresas do País, a Petrobras, a 

Presidente Dilma, foi sujeita a um pedido de impeachment, pelo motivo de Pedaladas 
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fiscais, que foi aceito e a Presidente afastada do cargo. Além da crise financeira, o 

pais começava também a enfrentar uma crise política, estando defasado para criar 

soluções para a economia.  

Foi a partir desse ponto que a economia do pais começou a demonstrar sua 

regressão, apresentando números cada vez maiores de desemprego e de inflação, e 

números cada vez mais negativos em relação ao consumo de bens de varejo, 

indústria, da dívida pública e principalmente no Produto Interno Bruto do País – PIB, 

que por dois anos consecutivos, apresenta números cada vez menores, em 2015 com 

queda 3,8% e em 2016 3,6% (Dados - IBGE).  

“O nocaute econômico que o País foi levado se 
mostrou muito mais prolongado que o previsto ante a 
extensão do dano fiscal e da necessidade de ajuste do 
setor privado para reduzir seu grau de endividamento 
relativo. Previsões de crescimento em 2016 e 2017 foram 
sistematicamente revistas para baixo por conta dos 
desalentadores sinais que a economia emitia”. 
(Macroeconomia Brasil – Sinais de Retomada, 2017). 

 

2.4.2 Como a crise afetou o setor bancário 

 

De início podemos observar, que um dos primeiros efeitos da crise, foi o 

aumento do dólar, e a desvalorização do real que consequentemente refletiu sobre os 

preços no mercado de ações. Segundo Gontijo e Oliveira (2011 apud ARANTES; 

ROCHA, 2012, pág. 2), a abrupta valorização do dólar afetou principalmente as 

empresas brasileiras que possuíam dívidas no exterior ou que possuíam contratos 

derivativos atrelados à moeda norte-americana.  

Esse fato e outros pareciam não cooperar para o aumento do lucro dos bancos 

brasileiros, porém devido ao grande número de informações divulgadas em relação a 

economia brasileira, os números registrados mostraram o contrário. “Segundo um 

levantamento feito pela consultoria Economàtica para a BBC Brasil, apesar da 

desaceleração econômica, a rentabilidade sobre patrimônio dos grandes bancos de 

capital aberto no Brasil foi de 18,23% em 2014 – mais que o dobro da rentabilidade 

dos bancos americanos (7,68%)”, (BBC Brasil-São Paulo, 2015).  
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Ou seja, a crise parece ter bons reflexos no setor bancário, podendo considerar 

que também oferece um risco. Em diversas discursões publicadas, podemos ver sobre 

essa diferença de resultados, segundo professor do departamento de economia da 

PUC-SP Claudemir Galvani, “Qualquer crise pega a sociedade de forma diferenciada. Os 

bancos passam por um momento em que o produto que vendem está altamente 

valorizado. A taxa de juros real de hoje é a segunda mais alta do mundo” (G1-Economia, 

São Paulo, 2015). 
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3 METODOLOGIA  

 

A pesquisa apresentada, tem como objetivo o estudo dos efeitos relacionados 

a crise financeira em números apresentados pelos bancos públicos e privados, com 

base na análise de seus indicadores financeiros, tendo como resultado, a analise se 

os efeitos da crise sobre os setor bancários, foram positivos ou negativos. Nesse 

capitulo e demonstrado os métodos, usados para se chegar ao resultado proposto. 

Dentre várias definições, podemos apresentar que a metodologia de pesquisa 

é a que abrange maior número de itens, pois responde, a um só tempo, ás questões 

como, com quê, onde, quanto? (LAKATOS, MARCONI, 2014, pág. 109) 

  Sendo assim, a pesquisa e desenvolvida dentro do método dedutivo, no qual 

são apresentados dados matemáticos para se chegar ao resultado. O método 

dedutivo e definido como: 

“É um processo sistemático de investigação, o 
qual envolve uma série de passos sequenciais, a saber: 
identificação de um problema, formulação de uma 
hipótese, estudos pilotos, obtenção de dados, teste de 
hipóteses, generalização e replicação” (HENDRICK; 
VERCRUYSSEN,1989, apud FIALHO; OTONI, 2011). 

 Para levantamento do referencial bibliográfico, foi usada a pesquisa 

bibliográfica, no qual foram estudados, as definições de mercado de capitais e os 

sistemas que ele compõe, as hipóteses da teoria de mercado eficiente, a bolsa de 

valores, seu funcionamento e seus componentes, e sobre a crise financeira, por meio 

de livros, artigos científicos, ou materiais publicados na mídia.  

 Durante a elaboração do trabalho e necessário a busca de dados financeiros, 

dos bancos em análise, por isso o uso da pesquisa documental, pois as 

demonstrações contábeis dos bancos para análise, são publicadas e foram recolhidas 

no site da Bolsa de Valores BM&FBOVESPA. 

3.1. Campo de estudo 

 Com o objetivo exploratório, a pesquisa visa o estudo dos índices de um banco 

Público, o Banco do Brasil, e também banco privado sendo o Banco Itaú e o Bradesco, 

entre os anos de 2009, ano em que o País retomava as perdas após a crise de 2008 

e começa a apresentar crescimento na economia, á 2016, ano que o País teve um 

dos seus piores desempenho no Produto interno Bruto (PIB), e apresentou diversos 
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números negativos em relação ao desenvolvimento. Sendo analisadas as mudanças 

positivas e também negativas que podem ter sido causadas nos índices desses 

bancos, pelos reflexos da crise. O método utilizado para o alcance desse objetivo, é a 

análise dos indicadores financeiros, com base nos índices de liquidez, de 

endividamento e rentabilidade, além da análise do desempenho dos bancos quanto 

ao valor de suas ações, como forma de analisar em números para levantar resultados 

mais significativos a pesquisa.  

3.2 Coleta e análise de dados  

Com base nas demonstrações contábeis dos bancos analisados, sendo o 

Balanço Patrimonial (BP) composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido, e também 

a Demonstração do Resultado do exercício (DRE), foram retirados os dados 

necessários para os cálculos de análise, sendo feito um cálculo anual a partir do ano 

de 2009. Esses dados foram retirados da bolsa de valores, porem organizados em 

planilhas no Excel. 

Primeiramente foram calculados o desempenho das ações de cada banco, 

mostrando a variação entre os anos em análise. Foi utilizado o preço de fechamento 

unitário das ações, em todos os últimos dias de cotação do ano, assim cada valor foi 

calculado com a valor do ano anterior, sendo esses valores, dados reais descontando 

a inflação do período analisado. Da seguinte forma: 

 

 

 

Variação = Ln (Pt / Pt-1) 

Ln: Logaritmo natural 

Pt: Preço final 

Pt-1: Preço inicial  

 

 

Após o cálculo de variação das ações, foram calculados os índices financeiros, 

sendo eles o índice de liquidez corrente, índice de endividamento geral, e os índices 

de rentabilidade como Retorno do ativo (ROA), e o Retorno do capital próprio (ROE).  

Banco do Brasil 

Data Fech. 

29/12/2016 27,49 

30/12/2015 13,85 

30/12/2014 20,15 

30/12/2013 19,64 

28/12/2012 18,68 

29/12/2011 16,15 

30/12/2010 19,93 

30/12/2009 17,41 
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 Para encontrarmos a liquidez anual de cada banco, foi utilizado a valor total do 

ativo circulante e do passivo circulante, do fechamento do último trimestre de cada 

ano, da seguinte forma:  

          Liquidez corrente = Ativo circulante 

                                        Passivo Circulante 

 O Índice de endividamento geral, ou de solvência, foi calculado utilizando 

também, a referência de fechamento do último trimestre do ano dos bancos, porem 

usando contas diferentes, sendo o ativo total e o Patrimônio líquido do período, 

aplicado na formula a baixo: 

Endividamento geral= Ativo Total – Patrimônio L 

        Ativo Total   

 

 

 E por último dos índices, foram calculados os índices de rentabilidade: retorno 

do ativo e o retorno do capital próprio. No qual foi utilizada a demonstração do 

resultado do exercício, com o foco no lucro líquido, e também conforme o índice 

anterior, o ativo total e o patrimônio líquido presentes no balanço. Foram analisados 

anualmente da seguinte forma:  

Retorno do ativo – ROA  

 ROA= Lucro Líquido 

      Total do ativo  

 Retorno do capital próprio – ROE 

                  ROE = Lucro Líquido 

           Patrimônio Liquido 

 

 

 

 

Banco do brasil 30/12/2016 

Ativo Circulante 795.973.648 

Passivo Circulante 1.057.475.985 

Banco do Brasil   31/12/2016 

Ativo Total 1.506.277.589 

Patrimônio Líquido 76.218.171 

Banco do Brasil 31/12/2016 

Ativo Total 1.506.277.589 

Lucro/Prejuízo do Período 958.958 

 Banco do Brasil  31/12/2016 

Patrimônio Líquido 76.218.171 

Lucro/Prejuízo do Período 958.958 



 
 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capitulo são expostos os resultados obtidos através das análises feitas 

nos banco, acentuando para as diferenças apresentadas pelos números.  

  

4.1 Banco do Brasil  

 

Como representante dos bancos públicos, o banco do brasil no ano de 2009, 

fechou o ano com suas ações no valor de $17,41, sete anos depois fechava o ano 

suas ações valendo $27,49, um crescimento de aproximadamente 45,68%.  

Fonte: Elaboração própria. 

 Porem os sete anos não foram apenas de crescimento, como mostrado no 

gráfico, os anos de 2011 e 2015 apresentaram uma queda significativa, sendo -

21,03% e -37,49%. Consequentemente, esses índices influenciaram nos indicadores 

financeiros, principalmente quanto a situação de liquidez e endividamento do banco, 

porem de forma contraria.  

 Com base no gráfico abaixo, e possível analisar que no ano de 2011, em que 

as ações registraram queda, o indicador de liquidez apresentou seu maior índice 

dentro dos sete anos de 90.61%, e o índice de endividamento um dos menores de 

93,47 %.  Contrapondo esse caso, alguns anos à frente, em 2015, os indicadores 

apresentavam resultados diferentes, a liquidez do banco apresentou uma queda de
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4,99% em relação ao primeiro ano de 2009, e o índice de endividamento permaneceu 

quase no mesmo patamar, com um crescimento de 0,04%.  

 Os indicadores de rentabilidade, ambos, ROA e ROE, apresentaram queda do 

ano de 2009 até 2016, o índice de retorno do ativo, apresentou uma queda de 

222,05%, e o índice de retorno do capital próprio 221,31%, em relação ao primeiro 

ano da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria  

 

Sendo assim, devido a fases da crise, o crescimento das ações foi atingido, no 

geral de uma forma positiva, mostrando a eficiência no mercado com suas 

informações, podemos analisar que no ano de 2011, ano que as ações registraram 

queda, demonstrou um exemplo da eficiência do mercado acionário, pois foi o ano 

que se iniciava um novo governo no País, que trazia algumas incertezas a economia.  

Por outro lado, os bancos sentiam os resultados positivos de uma recuperação 

financeira após a crise de 2008, representado pelo desempenho dos indicadores, que 

até o ano de 2011 foram registraram índices satisfatórios. A partir desse momento, 

começaram a se registrar queda nos índices de rentabilidade e liquidez, e um aumento 

significativo do endividamento dos bancos. Para Ross, Westerfield, Jordan (2011), o 

mercado de capitais eficiente, é um mercado no qual os preços refletem as 

informações disponíveis, o ano de 2015 por exemplo, foi um outro ano também ruim 

para as ações, com uma queda de 37,49% no seu valor, além da queda continua dos 

indicadores de liquidez e rentabilidade, mostrando a eficiência do mercado, pois 
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dentro da crise financeira, esse foi um dos anos de mais impacto, devido ao pedido 

de impeachment, que dava início a uma crise também política, e uma serie de 

agravamentos econômicos, como a queda no Produto interno bruto (PIB). 

Para as ações, o ano de 2016, demonstrou um bom retorno, pois as mesmas 

retomavam seu crescimento de 68,55%, em relação ao ano anterior, já que o valor de 

mercado do banco aumentou em meio ao aumento de negócios e já havia 

especulações de melhoras da crise, porém seus indicadores financeiros continuavam 

a diminuir. 

 

Tabela 12: Desempenho Banco do Brasil.  

INDICADORES EXPECTATIVA RESULTADO  

Retorno acionário Positivo Positivo 

Liquidez Positivo Positivo 

Endividamento Negativo Negativo 

ROA Positivo Positivo 

ROE Positivo Positivo 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

4.2 Banco Bradesco 

 

Como representante dos bancos privados, o banco do Bradesco, apresentou 

um crescimento no valor de suas ações, entre os anos analisados, no último trimestre 

do ano de 2009 ele fechava suas ações valendo $12,04, sete anos depois, último 

semestre de 2016 fechava com $26,19, um crescimento de 77,71%.  
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Fonte: Elaboração Própria  

 Conforme monstra o gráfico acima, as ações tiveram picos maiores, sendo dois 

períodos de crescimento e um de queda. Diferente dos bancos públicos, o índice de 

queda maior não foi em dois períodos, mais em um, no ano de 2015, com uma queda 

de 27,64% em relação ao ano anterior, já os maiores índices de crescimento, foram 

registrados nos anos de 2012 e 2016. Isso significa que os bancos públicos foram 

mais atingidos economicamente pela crise, por financiarem programas do governo, 

do que os bancos privados, que obtiveram queda, porém, em um nível menor. Da 

mesma forma, a estrutura financeira da empresa também foi atingida, demonstrado 

pelos indicadores financeiros no gráfico a baixo:  

Fonte: Elaboração Própria. 
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 De acordo com o gráfico, o indicador de liquidez, foi o que demostrou maior 

queda, de 53,89% ao longo dos sete anos, porem isso não significa que o banco 

perdeu sua liquidez, pois seu índice ainda é satisfatório mas com riscos, levando em 

consideração que se trata de um banco. Quanto ao índice de endividamento, ouve 

queda de apenas 1,14%, porém não é um índice satisfatório ao banco, pois no último 

trimestre de 2016 o índice de endividamento apresentava 90,71% de capitais de 

terceiro em relação ao ativo da empresa. Quanto aos índices de rentabilidade, o 

retorno do ativo apresentou uma queda de 26,04% e o retorno do capital próprio de 

38.80%. Na rentabilidade sabemos que se retorno sobre o capital próprio, ou seja, 

sobre o patrimônio líquido não foi muito satisfatório, consequentemente o retorno 

sobre o ativo também não será, pois ambos trabalham com o lucro líquido dos bancos, 

que em função do aumento das negociações e investimentos, teve um aumento mas 

não o suficiente para ser considerado satisfatório.  

 Quando e feita a analise, vemos que quanto ao retorno das ações, as 

informações sobre troca de governo e a insegurança quanto a economia do País, não 

atingiu em grande patamar o crescimento do preço das ações no ano de 2011, mas 

uma série de acontecimentos em 2015, sim, pois foi o ano em que o banco registrou 

uma queda de 27,64% no valor de suas ações, demostrando o poder da informação 

sobre o mercado, em vista de que o governo do pais passava por um pedido de 

impeachment, e números cada vez mais negativos eram divulgados sobre a economia 

brasileira, como o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,8% e um processo de 

corrupção envolvendo uma das maiores empresas do País, a Petrobras. Esses fatos 

apresentavam certos riscos aos investidores dos bancos, tendo como base que o lucro 

dos bancos é o capital de pessoas físicas e jurídicas, e ambos estavam defasados 

diante da crise.  

 Quanto aos indicadores financeiros, todos analisados apresentaram queda, 

mesmo o banco apresentando um aumento de ativos, e um amento de 49,89% de seu 

lucro, fator que pode ser explicado pelo fato do endividamento também ter aumentado 

na mesma proporção.  

Tabela 13: Desempenho Banco Bradesco 

Indicadores Expectativa Resultado 
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Retorno das ações Positivo Positivo 

Liquidez Positivo Positivo 

Endividamento Negativo Negativo 

ROA Positivo Positivo 

ROE Positivo Positivo 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

4.3 Banco Itaú 

Um dos bancos de maior lucro, o Itaú demonstrou um histórico semelhante ao 

banco público o banco do brasil, porem em menor porcentagem. Com relação ao 

retorno das ações, teve dois períodos de queda, porem demonstrou retomada com 

um alto crescimento em 2016, como no gráfico a baixo. 

Fonte: Elaboração Própria. 

  No ano de 2011, foi registrada a primeira queda das ações dentro do período 

analisado de 9%, devido a repercussão das informações relacionadas a instabilidade 

econômica do País. No ano de 2015, ainda mais agravada a queda foi de 12%, devido 

a uma crise financeira que já estava tomando conta de diversos setores da economia, 

causando uma recessão econômica cada vez maior no País, além de um item 
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agravante, que seria um crise política, envolvendo uma serie de corrupções, e um 

pedido de impeachment no governo.  

 Mesmo com as quedas registradas, no geral as ações do Banco Itaú, ainda 

cresceram 70,29%, um índice significativo, levando em consideração uma fusão com 

o banco Unibanco em 2008.  

 Quanto aos indicadores analisados, segundo a tabela abaixo, o banco teve um 

índice de liquidez de 938,74% no ano de 2013, tendo total controle de suas obrigações 

a serem pagas naquele ano, por consequência, o índice de endividamento foi de 

apenas18,58% no mesmo ano. No geral o índice de liquidez começava a ir bem até o 

ano de 2013, mas após isso foi diminuindo, porém ainda se mantem um índice 

satisfatório ao banco sendo de 75,26%, já o índice de endividamento, teve aumento 

chegando a 29,43%, informação que confirma que o banco se encontra em uma 

situação satisfatória e equilibrada, quanto a sua liquidez e suas obrigações com 

terceiros. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 Quanto a análise de indicadores de rentabilidade, o retorno do ativo teve um 

aumento significativo, subindo de 0,53% em 2009 para 2,95 em 2016, ressaltando que 

no ano de 2014 esse índice chegou a 4,65%, porem teve queda no ano de 2015, ano 

que o banco registrou queda nos ativos e em seu lucro. O indicador de retorno sobre 

o capital próprio, teve reações não tão semelhantes, quanto o retorno sobre o ativo, 

pois o mesmo registrou uma queda, passando de 6,34% em 2009, para 4,18%, em 

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

700,00%

800,00%

900,00%

1000,00%

Análise de indicadores - Itaú

Liquidez Endividamento ROA ROE



49 
 

 

2016, mas isso não significa algo ruim em relação ao banco, pois ao longo dos anos 

analisados, o lucro do banco cresceu 43,31%, e o capital próprio também teve 

aumento, de 84,99%, sendo este último um dos fatores para a queda do ROE.  

 Portanto, em relação as ações, vemos a eficiência do mercado, pois as ações 

tiveram diferentes reações, com as informações relacionadas a crise no país, de forma 

que as informações de maior impacto, causaram queda ao valor das ações, porem ao 

final do período analisado, ambos os bancos analisados, no geral, registraram 

crescimento. Os indicadores financeiros mostraram que a crise impactou de forma 

positiva, pois o banco obteve controle de seus ativos e de suas obrigações, além de 

obter aumento em seu lucro.  

Tabela 14: Desempenho Banco Itaú 

Indicadores Expectativa Resultado 

Retorno das ações Positivo Positivo 

Liquidez Positivo Positivo 

Endividamento Negativo Negativo 

ROA Positivo Positivo 

ROE Positivo Positivo 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

A tabela abaixo, demonstra os bancos analisados, e seu desempenho no 

retorno de suas ações, demonstrando que ambos os bancos, como dito anteriormente, 

obtiveram no geral crescimento no valor de suas ações.  

TABELA 15: Desempenho acionário 

BANCO HIST – 2009 HIST – 2016 DESEMPENHO RETORNO 

Banco do 
Brasil 

$17,41 $27,49 45,68% p+ Positivo 

Banco 
Bradesco 

$12,04 $26,19 77,71% p+ Positivo 

Banco Itaú $14,30 $28,88 70,29% p+ Positivo 

Fonte: Elaboração Própria, 2017.      Legenda: p+ = desempenho para mais. 



 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

Este trabalho, buscou por meio de análise quantitativa, o desempenho dos 

bancos no período de crise financeira no Brasil, com base em indicadores financeiros 

e o retorno das ações. Dessa forma, foi calculado o desempenho das ações de cada 

banco, e foram usados os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade, sendo 

ROA e ROE calculados com base em dados das demonstrações contábeis de cada 

banco analisado.  

Mas antes foi necessário, para que se entendesse o desenvolvimento do 

trabalho, uma discussão sobre o mercado de capitais, através do sistema financeiro 

nacional e tudo que ele abrange, sendo incluído uma discussão sobre a eficiência do 

mercado de capitais, com relação as informações que são divulgadas. Foi colocado 

em discussão também, dos momentos da crise que mais causaram impacto na 

economia do País. 

Para que houvesse uma comparação mais concreta, foram analisados os anos 

de maior impacto da crise sendo de 2011 a 2016, e os anos que antecedem a esse 

período de recessão, 2009 e 2010.  

Através da análise de retorno, pode se observar que em determinados 

momentos, as ações dos bancos agiram de formas semelhantes, como colocado 

anteriormente, nos anos 2011 e 2015, aconteceram fatos determinantes quanto a 

crise no pais, e também foram os anos que ambos os bancos registraram queda em 

suas ações, mostrando a eficiência do mercado, em fazer com que os preços venham 

a refletir as informações disponíveis. Mas isso não significa que os resultados dos 

retornos foram negativos, pois no geral, as ações dos bancos em analise, tiveram 

crescimento um tanto significativo, como mostrado nos resultados, na tabela 15, no 

qual é demonstrado que o banco do Brasil, teve um desempenho de 45,68%, o Banco 

do Bradesco de 77,71% e o Banco do Itaú de 70,29%, ambos para mais. 
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Quanto aos indicadores financeiros, foram estudados para verificar se as 

demonstrações financeiras dos bancos corresponderam com o desempenho do 

retorno das ações. Dentro dessa análise, o índice de liquidez foi um dos mais 

impactados, em cada banco foram registrados momento de crescimento e de queda 

diferentes. Porem em ambos, ao final do período analisado, obtiveram queda neste 

índice, no entanto os índices apresentados ainda podem ser considerados positivos 

em relação a situação financeira dos bancos.  

O índice de endividamento se manteve com pouca alteração de um ano para 

outro no Banco do Brasil e no Banco Bradesco. No Banco do Brasil foi registrado um 

aumento de 0.04%, o índice de endividamento não é tão satisfatório ao banco, pois 

no último ano de analise, ano de 2016, o índice já registrava 94,94% em relação ao 

ativo total do banco. No Banco do Bradesco, o índice teve uma queda significativa 

dentro dos sete anos, sendo de 1,14%, mesmo com a queda, o índice ainda não é 

muito satisfatório, sendo um endividamento de 90,71 em relação ao ativo do banco 

em 2016. Em relação ao Banco do Itaú, seu índice endividamento foi bastante instável, 

de 91,67% em 2009, para 29,43% em 2016, ponto positivo para o banco, pois conta 

com um endividamento em menos que 50% de seu ativo total.   

Quanto aos índices de rentabilidade, ambos reagiram de forma similar, com 

queda, exceto pelo retorno do ativo, o ROA do Banco do Itaú, que teve um aumento 

de mais de 100%. Em relação ao retorno sobre o capital próprio, o ROE, ambos os 

bancos registraram queda, sendo a menor registrada a do Banco do Brasil de 1,26% 

no ano de 2016.  

Com base nas análises, e possível ver a eficiência do mercado em ação, a partir 

do resultado gerado nas ações dos bancos, que registraram queda, nos anos em que 

informações mais relevantes sobre a crise foram divulgadas, e mais tarde retomando 

suas posições, através de informações de possíveis melhoras no mercado. Com 

relação as demonstrações contábeis, seus resultados entraram em concordância com 

o retorno das ações, os indicadores financeiros apontaram quedas, mas ainda sim 

com perspectivas positivas para os bancos, porem com alguns perigos apontados, 

pelo alto índice de endividamento registrado por dois dos bancos analisados. Deve se 

ressaltar também, que de acordo com a análise das demonstrações contábeis, os 
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bancos obtiveram aumento nos seus ativos, no lucro e também um aumento do 

Patrimônio Líquido, considerável.  

Portanto, a crise financeira no País teve sim impacto sobre os bancos, porem 

ao contrário da maioria dos setores no País, o impacto foi positivo, demonstrando que 

os bancos tiveram reações positivas, mesmo o País passando por uma grande 

recessão econômica. Através do estudo, foi possível relatar essas reações refletidas, 

nas ações, tanto no valor, quanto ao número de negociações, no patrimônio e no lucro 

de cada banco. Sendo assim os objetivos gerais e específicos almejados pelo 

trabalho, foram cumpridos, e o referencial teórico de fundamental importância.  

E necessário relatar, que o trabalho foi feito em torno de três bancos, em meio 

a outros diversos, e que tal análise feita em outro banco, pode ter resultados 

divergentes, ressaltando que os bancos analisados são diferentes um do outro, e 

mesmo assim, mantiveram resultados semelhantes. 
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