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RESUMO 
 

 

O estudo analisa o comportamento das quatro maiores instituições bancárias do Brasil 

através de indicadores econômicos e financeiros. As demonstrações financeiras 

disponibilizadas no site da B3 e também no site de cada entidade foram os documentos 

utilizados para a apuração odos indicadores. A pesquisa caracteriza-se com abordagem 

quantitativa e de natureza bibliográfica, exploratória e documental. Por meio das análises das 

demonstrações financeiras concedidas pelas empresas foi possível avaliar a situação destas 

entidades e verificar como se encontra a situação de Liquidez, Capital, Rentabilidade e 

Sensibilidade dos Bancos. Os bancos selecionados possuem comportamentos próximos nos 

indicadores analisados, por vezes, em alguns indicadores específicos se encontram em 

patamares distantes do resto, por exemplo, o Índice de Eficiência para o Bradesco. No geral, 

conseguimos observar movimentos distintos ao longo do período como o aumento do Retorno 

sobre o Patrimônio Líquido para o Santander, ou até movimentos em conjunto do grupo. 

Recomenda-se reaplicar as técnicas de indicadores entre Bancos Digitais vs Bancos 

Tradicionais, além de uma análise antes e pós pandemia do Covid-19. 

 

Palavras-chave: Instituições Financeiras. Indicadores de Análise das Demonstrações 

Financeiras para Bancos. Liquidez dos Bancos. Rentabilidade dos Bancos. Sensibilidade dos 

Bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

The study analyzes the behavior of the four largest banking institutions in Brazil through 

economic and financial indicators. The financial statements made available on the B3 website 

and also on each entity's website were the documents used to calculate all indicators. The 

research is characterized by a quantitative and bibliographic, exploratory and documentary 

approach. Through the analysis of the financial statements granted by the companies, it was 

possible to assess the situation of these entities and verify how the situation of Banks' 

Liquidity, Capital, Profitability and Sensitivity is. The selected banks behave similarly to the 

indicators analyzed, sometimes, in some specific indicators they are at levels far from the rest, 

for example, the Efficiency Index for Bradesco. Overall, we were able to observe different 

movements over the period, such as the increase in Return on Equity for Santander, or even 

movements in the group as a whole. It is recommended to reapply the indicator techniques 

between Digital Banks vs. Traditional Banks, in addition to an analysis before and after the 

Covid-19 pandemic. 

 

Keywords: Financial Institutions. Analysis Indicators of Financial Statements for Banks. 

Banks' liquidity. Banks profitability. Banks sensitivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Tema  

 

As instituições financeiras dedicam-se principalmente à intermediação financeira ou a 

atividades financeiras auxiliares. Deve minimizar a incerteza e os riscos a níveis compatíveis 

com as exigências de maximização dos ganhos, proporcionando segurança e agilidade no 

julgamento de melhores retornos. 

A Lei N° 4595, de 31 de dezembro de 1964 que trata da Lei da Reforma bancária; Lei 

do Sistema Financeiro Nacional que “Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, 

Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências” 

descreve as instituições financeiras na seção IV: 

Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as 

pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou 

acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de 

terceiros. 

 

De acordo com Assaf (2015, p.303): 

Um banco pode ser entendido como uma instituição financeira que executa 

basicamente duas atividades. A primeira é a promoção do mecanismo de pagamento 

dentro da sociedade; e a outra é a de ser intermediário financeiro que recebe recursos 

de agentes econômicos superavitários e os transfere dentro do âmbito de seus ativos, 

aos agentes carentes de liquidez. 

 

A Regulação Geral dos Bancos define:  

O Banco Central é a instituição encarregada de fiscalizar, estabelecer normas e fazer 

com que essas entidades prestem serviços adequados e satisfatórios. A fiscalização 

brasileira segue as normas do acordo de Basileia, regulador da atividade financeira 

global. O pacto estabelece que os bancos tenham recursos suficientes para garantir e 

assumir os riscos a que estão submetidos. 

 

Os bancos são Instituições Financeiras que intermediam o dinheiro entre poupadores e 

quem precisa de empréstimos, além de guardar esse dinheiro e providenciar serviços para os 

clientes, como produtos de cheque especial, cartão de crédito, financiamentos de veículos, 

imobiliário, etc. Estes são supervisionados pelo Banco Central que seguem as regras e 

regulamentações do Sistema Financeiro Nacional. 

Dentro do setor Bancário, temos os Bancos Privados, os Públicos e Mistos. De 

maneira geral, eles ofertam serviços semelhantes. Mudando apenas a sua gestão e prioridade 

dos serviços.  



 

De acordo com o Banco Central, "Caixas econômicas são empresas públicas que 

exercem atividades típicas de banco comercial, com prioridade institucional para concessão 

de empréstimos e financiamentos de programas e projetos de natureza social.”. Atualmente, a 

única instituição desse segmento em atividade é a Caixa Econômica Federal. 

 

José Martins (2007) menciona sobre as demonstrações contábeis de Intituições 

financeiras: 

são diferentes das empresas industriais e comerciais e empresas de outros setores. O 

método contábil utiliza um plano de contas padronizadas e de uso compulsório, 

instituído pelo Banco Central, diferente de outros segmentos de empresas. 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as demonstrações contábeis e dos 

levantamentos de consultorias divulgadas, através de indicadores adaptados a análise de 

instituições financeiras e buscando verificar históricos, comportamentos e desempenhos no 

setor para ter uma interpretação mais eficiente. Especificamente de quatro bancos múltiplos 

com Ativo Total maior que 1bi, sendo eles: Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e 

Santander. 

  

1.2 Justificativa 

 

As instituições financeiras continuam sendo o setor mais lucrativo no país, assim, o 

presente estudo visa analisar o setor com mais detalhes, focando em instituições bancárias. De 

acordo com o levantamento da consultoria Economática, no ranking das 20 empresas de 

capital aberto com maior lucro, cinco são bancos (Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, 

Santander e Caixa Econômica). 

O estudo deste tema é motivado pela atual dependência em relação às instituições 

financeiras, que exercem serviços essenciais à sociedade. De acordo com estudo do Banco 

Central do Brasil, tradicionalmente o primeiro contato da população com o Sistema 

Financeiro Nacional, se da pelos pontos de atendimento físico, como Agencias e Caixas 

Eletrônicos, vemos um crescimento do Canal Digital, como internet Banking e tem como 

principais serviços de porta de entrada, em geral, as contas correntes, conta poupança ou conta 

pagamento. O percentual da população com relacionamento se mantem estável, são 86,5% de 

brasileiros adultos com posse de conta. 

A relevância motivadora para elaboração deste estudo é esse tema ter baixa 

bibliografia e ser pouco estudado em âmbito que contemplem análises de demonstrações 



 

contábil-financeiras detalhadas e, àqueles que o apresentam, não demonstram grandes 

períodos de avaliação. Sendo assim, o tema também servirá para acervo de futuros trabalhos 

que envolvam Instituições Financeiras. 

 

1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O principal objetivo do presente estudo é analisar o comportamento econômico, 

financeiro e patrimonial das quatro maiores instituições financeiros brasileiras do setor 

bancário, através de demonstrações contábil-financeiras entre 2009 e 2019. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são:  

 Coletar informações através do B3 e das próprias instituições estudadas, tais como, 

demonstrações contábil-financeiras, especificamente das instituições bancárias. 

 Calcular e analisar os indicadores principais para este setor.  

 Interpretar indicadores do setor bancário no período entre 2009 e 2019. 

 

PROBLEMA: Como as maiores instituições financeiras do setor bancário do Brasil se 

comportam no âmbito econômico, financeiro e patrimonial no período de 2009 até 2019? 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está separado em cinco capítulos, que busca mostrar o estudo de pesquisa e 

seu desenvolvimento, a fim de evidenciar a relevância deste. 

O primeiro capítulo se refere à introdução do tema, junto com sua importância e 

descrição dos próximos passos da pesquisa. Elenca os objetivos e a justificativa para a sua 

realização.  

O capítulo dois traz como base teórica à história das instituições financeiras, 

fundamentações e as funções dos bancos hoje. São abordados também, os tipos de bancos 

existentes, o deposito compulsório, riscos evidentes para este setor e o Acordo de Basiléia. 



 

Exemplificam as demonstrações, análises e indicadores para a execução e evolução da 

pesquisa. 

No capítulo seguinte está descrito a metodologia em que a pesquisa foi feita e como a 

amostra estudada foi selecionada para realização do trabalho. 

O quarto capítulo, tem por objetivo, a realização dos cálculos dos indicadores voltados 

para o setor bancário, descritos detalhadamente no capítulo anterior que serão úteis para 

análises que são destacadas. 

Na última sessão, serão apresentadas as considerações finais, que busca conectar todo 

o trabalho e trazer os pontos principais das análises realizadas e conclusão do tema diante dos 

objetivos citados. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Histórico das Instituições Financeiras no Brasil 

 

Costa Neto (2004), afirma que “O interesse e a proximidade do Estado em relação à 

atividade bancária no Brasil tem origem remota e datam o mesmo ano da vinda da Corte 

Portuguesa para o Brasil, em 1808. Nesse ano, Dom João VI baixou um ato Real criando o 

primeiro Banco do Brasil (BB)”.  

O início dos bancos no Brasil em 1808 e que o panorama do setor bancário já 

conviveu com diversos períodos, desde o surgimento de inúmeros bancos e a passagem por 

severas crises financeiras. (COSTA, 2015) 

Costa (2008) comenta em seu artigo, que entre 1905 a 1930, temos a abertura 

financeira ao exterior o que permitiu ingresso de capitais externos e predomínio de bancos 

estrangeiros. Com a crise de 1929, temos a socialização das perdas bancárias, devido à crise, 

imposição da reserva de mercado, no varejo bancário, em favor dos bancos brasileiros, 

legislação liberal propícia a fundações de bancos e o início do uso de bancos públicos 

(federais e estaduais) para atuação desenvolvimentista. 

Ainda de acordo com Costa, a partir de 1945 tem o fim da fase competitiva e inicio do 

processo de concentração bancaria além da criação de novas instituições financeiras. Em 

1964, o Banco Central do Brasil foi criado, devido ao surto de desenvolvimento econômico e 

impôs exigências de reserva sobre os bancos, buscando regular os empréstimos bancários e 

recuperar o controle sobre o saldo monetário, hoje a instituição é responsável por gerir a 



 

política econômica do país, tendo como objetivo garantir a estabilidade do sistema financeiro 

e o poder de compra da moeda em vigor no país. No período de 1964, temos alta da inflação 

com o regime monetário da “Moeda indexada”, situação extremamente lucrativa para os 

Bancos. 

Existe a popularização ao acesso a bancos a partir de 2003, com aberturas de contas 

simplificadas, outros serviços e crédito consignado e microcrédito, além de alta 

competitividade dos bancos brasileiros. 

As Instituições Financeiras no Brasil iniciam suas atividades em 1808 e desde então 

sofre diversas transformações que levam em consideração contexto histórico e financeiro 

interno e externo, se adaptando e evoluindo conforme necessidade e demanda. 

 

2.2  Bancos: Fundamentações e Funções 

 

Assaf Neto (2015) apresenta os Bancos como Instituições Financeiras, têm como 

principais funções o mecanismo de pagamento dentro da sociedade e de ser um intermediário 

financeiro.   

De acordo com o Banco Central do Brasil banco é a instituição financeira 

“especializada em intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de 

empréstimos, além de custodiar (guardar) esse dinheiro. Ele providencia serviços financeiros 

para os clientes (saques, empréstimos, investimentos, entre outros). Os bancos são 

supervisionados pelo Banco Central (BC), que trabalha para que as regras e regulações do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN) sejam seguidas por eles.”. 

Assaf Neto (2015) menciona que segundo a Federação Brasileira de Bancos, os bancos 

têm três grandes funções:  

 Remunerar as poupanças e economias das pessoas e empresas mediante o pagamento de 

juros;  

 Promover o financiamento para o consumo e investimentos das pessoas e empresas em 

troca de uma remuneração (juros e comissões) e;  

 Realizar serviços de cobranças e pagamentos para seus clientes através da cobrança de 

tarifas. 

Os Bancos são tratados como entidades com finalidade lucrativa, que visam 

maximizar sua riqueza, seu produto é a moeda adquirida por meio de operações de captação 

financeira. 

 



 

Furtado e Mendonça (2020), comentam sobre captação, empréstimos e serviços 

bancários, como segue:  

Com o objetivo de aumentar a captação (volume depositado por poupadores) e o 

funding (volume emprestado a tomadores), os bancos oferecem uma gama de 

serviços que compõem sua receita. Alguns serviços prestados por bancos são: conta 

corrente, cartão de débito, cartão de crédito, saques e transações entre contas, 

emissão e pagamento de boletos, empréstimos e financiamentos, investimentos, 

seguros, câmbio, entre outros. 

 

Assaf Neto (2015) comenta sobre as funções básicas de captação, onde as instituições 

tomam recursos no mercado com determinada taxa, e os aplicam a outra taxa maior. A 

remuneração que o banco paga para captar um recurso e o quanto cobra para emprestar o 

mesmo dinheiro é denominado Spread. 

Furtado Mendonça (2020) afirmam que “parte dos juros pagos pelos tomadores é 

repassado aos poupadores – a diferença entre essas duas taxas é comumente chamada de 

spread bancário.” 

 

2.2.1 Classificação dos Bancos 

 

De acordo com o Banco Central do Brasil existe o Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal que são empresas públicas e tem 

como prioridade financiamentos de longo prazo e investimentos de segmentos sociais e as 

Caixas por sua vez, prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos de projetos sociais. 

Além destas, classificam em mais cinco tipos de bancos: Banco de Câmbio, Banco Comercial, 

Banco de Desenvolvimento, Banco de Investimento e Banco Múltiplo. 

 



 

Quadro 1 – Classificação de Bancos do Sistema Financeiro Nacional

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Assaf Neto (2015) classifica os bancos em: 

 Banco Comercial – Oferecem diversos produtos e serviços (Contas correntes, Contas de 

poupança, Investimentos, Empréstimos, Cartões de crédito, etc.). Atuam no financiamento 

de pessoas físicas e empresas de curto e médio prazo. 

 Banco de Investimento – Tem por objetivo financiar investimentos de longo prazo das 

empresas (Financiamentos para capital de giro e fixo e participações temporárias no 

capital societário). 

 Banco Múltiplo – Deve atuar no mínimo em duas carteiras, sendo obrigatório um das 

carteiras ser banco comercial ou banco múltiplo (Banco comercial, Banco de 

investimento, Sociedade de crédito imobiliário, Sociedade de arrendamento mercantil e 

sociedade financeira). 



 

 

A classificação dos bancos auxilia no entendimento do segmento que priorizam, os 

bancos públicos têm por característica concessão para segmentos sociais, o banco de câmbio 

tem por função a compra e venda das moedas estrangeiras, o comercial capta e intermedia 

recursos através de serviços para sociedade, os bancos de investimento tem por finalidade 

proporcionar concessões de médio e longo prazo para projetos de desenvolvimento social e 

econômico, já os bancos de investimento realizam empréstimos de capital fixo ou de giro e 

por fim os bancos múltiplos que atuam em mais de uma carteira, sendo uma delas, 

necessariamente, banco comercial. 

 

2.2.2 Depósito Compulsório 

 

Reis (2018) afirma que o Depósito Compulsório é uma ferramenta fundamental para a 

manutenção do sistema bancário e segurança do sistema financeiro. É uma medida que obriga 

bancos a depositarem parte dos recursos captados a vista, a prazo ou na poupança dos clientes 

em uma conta do Banco Central. 

Assaf Neto (2015) explica que os depósitos compulsórios são representados por um 

percentual dos fundos captados, isto é, tem seus valores mensurados com base do montante de 

captações do banco e é definido por instrumentos legais. 

Reis (2018) também menciona três principais funções: Margem de segurança, 

Controle da Moeda e Política Econômica. 

O depósito compulsório foi criado para assegurar o funcionamento do sistema 

bancário. Serve como margem de segurança para o sistema financeiro nacional, garantindo 

liquidez, ou seja, permite que os bancos sempre tenham reservas de dinheiro caso o número 

de saques de clientes aumente. Pode ser usado para o controle de moeda, utilizado pelo Banco 

Central como ferramenta de política monetária, controlando a quantidade de recursos que os 

bancos têm disponível, ajustando a oferta de moeda no mercado.  

Assim, parte do dinheiro depositado nos bancos é destinada as autoridades monetárias 

– Banco Central. A quantidade depositada é representada por um percentual proporcional dos 

depósitos captados e variam por tipos de depósitos (a vista, a prazo, poupança, entre outros). 

 

 

 

 



 

2.3  Riscos dos Bancos 

 

Os bancos convivem com um conflito de liquidez e rentabilidade, visto que querem 

manter seus recursos aplicados e ao mesmo tempo, ter financeiramente condições de atender 

as demandas de aplicadores e depositantes. 

A atividade bancária convive “estreitamente com dois tipos de risco: liquidez e 

solvência” (ASSAF NETO, 2015, p.313). 

De acordo com Assaf Neto (2015), o risco de liquidez se da pela falta de 

disponibilidade em caixa no momento em que demandam pelos seus depósitos, já o risco de 

solvência, seria a capacidade do banco em cobrir suas obrigações de longo prazo. 

Além dos riscos citados, Assaf Neto (2015) menciona que os bancos ainda incorrem 

dos riscos financeiros: 

 Risco de Variação de Taxa de Juros – Ocorre quando há um descasamento entre os prazos 

das aplicações e captações. 

 Risco de Mercado – Relacionado à oscilação do preço dos ativos e passivos negociados no 

mercado. Consiste na possibilidade de perda em razão de um comportamento 

desfavorável. 

 Risco de Crédito – Definido como a possibilidade do tomador de empréstimo não honrar 

suas obrigações financeira no vencimento, tornando se inadimplente. 

 Risco Operacional – É determinado por falhas nos sistemas, fraudes, demoras, erros etc. 

 

Os bancos estão sujeitos a diversos riscos, principalmente o de liquidez que acontece 

pela falta de caixa caso seja demandado e o risco de solvência que trata da capacidade de 

cumprir suas obrigações. Além destes riscos, ainda precisam lidar com a variação das taxas de 

juros, o risco de mercado que trata da oscilação dos preços negociados, de crédito onde os 

tomadores podem se tornam inadimplentes e o risco operacional dado por falhas de sistemas. 

 

2.4  Acordo de Basileia 

 

Com a globalização, houve uma integração do sistema financeiro, assim, além de 

benefícios, também houve uma necessidade de reforçar regulamentações existentes e criar 

novas, assim à medida adotada foi à criação do Acordo de Basileia. 



 

Reis (2018) afirma que Acordo da Basileia é um tratado para regular o funcionamento 

de bancos e instituições financeiras e foram estabelecidos parâmetros básicos de liquidez e 

responsabilidade para todo o mercado, visando dar mais segurança e preservar a solidez 

bancaria mundial. 

O Comitê de Basileia criado em 1974, no âmbito do Banco de Compensações 

Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) tem por objetivo “reforçar a 

regulação, a supervisão e as melhores práticas bancárias para a promoção da estabilidade 

financeira”, visando à harmonização da regulação prudencial adotadas pelos seus membros, 

com objetivo de melhorar a competição entre os bancos internacionalmente ativos, cuja 

relevância é crescente em face da internacionalização dos mercados financeiros. (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL) 

Reis (2018) assegura que com o tempo surgiu à necessidade de aprimorar os termos 

definidos do acordo inicial e se reuniram mais duas vezes para atualizar os termos. 

Após os diversos problemas nos mercados bancários internacionais, em 1974, o 

Comitê de Basileia, tinham como objetivo melhorar a estabilidade financeira e a qualidade da 

supervisão bancária em todo o mundo. 

O Acordo de Basileia foi revisado diversas vezes conforme a necessidade do período, 

visando aprimorar os termos iniciais de 1988, assim o Acordo é dividido em três partes. O 

primeiro acordo é chamado de Basileia I (1988), e os acordos seguintes de Basileia II (2004) e 

de Basileia III (2010). 

 

2.4.1 Basiléia I 

 

O Banco Central do Brasil menciona nesse primeiro acordo a introdução de 

requerimento mínimo de capital para a cobertura de crédito, chamado de Índice Basileia. 

Reis (2018) menciona que em 1988, foi criado o primeiro Acordo de Basileia e teve 

como base as regras principais: 

 Capital Regulatório - Obrigação das instituições bancárias de manter uma quantia de 

capital próprio depositado em caixa para mitigar riscos. 

 Avaliação de Risco – criação de uma metodologia comum para avaliação de risco das 

operações de empréstimo e financiamento, onde a base principal é análise de perfil do 

tomador. 

 Índice mínimo de capital – Obriga a instituição a manter pelo menos 8% do valor do seu 

capital em caixa. Também conhecido como índice Basileia. 



 

 

A Basileia I vem com objetivo de definir o capital regulatório, que tem por finalidade 

mitigar riscos, mantendo parte do capital próprio em caixa, avaliar riscos a partir do perfil dos 

tomadores de crédito e criação do índice Basiléia que obriga o banco a manter 8% do capital 

em caixa. 

 

2.4.2 Basiléia II 

 

Reis (2018) afirma que o Basileia II, criado em 2004, tinha como objetivo reforçar o 

conjunto de medidas já estabelecidas no primeiro acordo. Porém, também permitiu que os 

limites de capital fossem adequados de acordo com as regras dos Bancos Centrais de cada 

país. 

O Banco Central do Brasil acrescenta com três pilares, o primeiro consistindo em 

requerimentos de capital para cobertura dos riscos de credito, mercado e operacional. O 

segundo pilar trata do principio de supervisão dos requisitos prudenciais e da adequação de 

capital. O último incentiva a disciplina de mercado através da divulgação de informações 

relacionada ao risco assumido pela instituição. 

 

2.4.3 Basiléia III 

 

O Banco Central do Brasil afirma que o “Basileia III” é a resposta à crise financeira 

internacional de 2007/2008. Divulgado pelo Comitê de Basileia a partir de 2010, as novas 

recomendações têm como objetivo o fortalecimento da capacidade de as instituições 

financeiras absorverem choques provenientes do próprio sistema financeiro ou dos demais 

setores da economia, reduzindo o risco de propagação de crises financeiras para a economia 

real, bem como eventual efeito dominó no sistema financeiro em virtude de seu 

agravamento”. 

Reis (2018) menciona as medidas mais importantes neste acordo apresentadas a 

seguir: 

 Colchão de conservação de capital – estabelece que as instituições mantenham uma 

reserva extra de 2,5% além dos 8% iniciais. Assim o novo percentual é de 10,5% de 

capital que deve permanecer em depósito 

 Colchão contra cíclico de capital: Mesmo com o índice mínimo, as instituições devem 

manter em caixa uma reserva entre 0% e 2,5% sobre o capital emprestado do banco. A 



 

taxa varia de acordo com a situação do sistema financeiro de cada país, e visa à 

diminuição do risco de uma crise sistêmica. 

 

Com a crise de 2008, o Comitê de Basileia teve a necessidade de atualizar o acordo, 

ampliando as regras anteriores dos acordos anteriores. Em 2010, foi criada a Basileia III, que 

tinha como principais objetivos o fortalecimento das regulamentações globais para que o setor 

bancário se adequasse rapidamente aos choques vindos de questões financeiras e econômicas. 

 

2.5  Demonstrações Contábeis 

 

As demonstrações contábeis são essenciais para qualquer companhia, sendo 

importantes para qualquer usuário (investidores, empregados, credores, fornecedores, clientes, 

governo, etc.) que tenha interesse em entender ou avaliar o financeiro da empresa. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi criado para convergir às normas 

internacionais contábeis, centralizar a emissão das normas, representar e processar a produção 

das informações. 

De acordo com a Resolução CFC nº 1.055/05 de 7 de outubro de 2005, o CPC tem 

como objetivo 

O estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de 

Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão 

de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 

convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. 

 

As demonstrações contábeis são elaboradas visando a atender aos diversos usuários 

interessados, sem privilegiar algum em especial (CPC Estrutura Conceitual). 

Ainda de acordo com a CPC Estrutura Conceitual, item 12, o objetivo das 

demonstrações contábeis é “fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o 

desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam uteis a um grande 

numero de usuários em suas avaliações e tomada de decisão econômica”. 

 

De acordo com Yamamoto, Paccez e Malacrida (2012) os principais relatórios gerados 

e divulgados por uma entidade incluem Balanço Patrimonial, Demonstração de resultado, 

Demonstração de Fluxos de Caixa, Demonstrações de Mutações do Patrimônio Liquido, 

Demonstração do Valor Adicional e Notas Explicativas, além de quadros suplementares. 

http://www.facpc.org.br/Arquivos/Imagens/Res_1055.pdf


 

No presente estudo, será dado maior ênfase ao Balanço Patrimonial e a Demonstração 

de Resultado de Exercício, ferramentas determinantes para compreensão do usuário e que 

permitem entendimento no comportamento contábil-financeiro da entidade. 

O Balanço Patrimonial evidencia os Bens, Direitos e Obrigações num determinado 

período. São divididos em três grandes grupos: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

 

Segundo Marion (2009, p.56): 

Os Ativos são todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensuráveis 

monetariamente e que representam benefícios presentes ou futuros para a empresa. 

Passivo evidencia toda obrigação que a empresa tem com terceiros, isto é no 

momento que a divida vencer será exigida a sua liquidação. O Patrimônio Líquido é 

também denominado capital próprio, isto é recursos dos próprios sócios ou 

acionistas. 

 

O Balanço Patrimonial tem como objetivo auxiliar nas análises de tomada de decisão e 

acompanhamento da saúde financeira da entidade, utilizada tanto para usuários internos, como 

externos. 

Yamamoto, Paccez e Malacrida (2012, p. 7) definem que o Balanço Patrimonial é 

Uma demonstração estática que fornece informações sobre a situação patrimonial e 

financeira da entidade, possibilitando a obtenção de indicadores de liquidez, 

endividamento, estrutura de financiamento, concentração de divida, entre vários 

outros possíveis. 

 

O quadro 2 apresenta a estrutura básica de um Balanço Patrimonial de empresas em 

geral: 

 

Quadro 2: Balanço Patrimonial 

ATIVO 

(Bens e Direitos) 

PASSIVO 

(Obrigações) 

Ativo Circulante - AC 

 

Passivo Circulante - PC 

 

Passivo Não Circulante - PNC 

Exigível de Longo Prazo 

 Ativo Não Circulante - ANC 

Realizável a Longo Prazo 

Investimentos 

Imobilizado 

Intangível 

 

Patrimônio Liquido - PL  

(Capital Próprio) 

Fonte: Adaptado de Yamamoto, Paccez e Malacrida (2012, p.16). 

  



 

No quadro 3, serão ilustradas as principais operações ativas e passivas de uma 

instituição financeira: 

 

Quadro 3: Principais atividades das Instituições Financeiras 

Operações Ativas Operações Passivas 

- Carteira de Títulos e Valores Mobiliários  

- Operações de Crédito 

- Provisão p/ crédito de Liquidação duvidosa 

- Recursos transitórios de terceiros 

- Permanente 

- Depósitos a vista, a prazo e poupança. 

- Obrigações por empréstimos e repasses 

- junto a depositantes e aplicadores: letras de cambio, 

letra imobiliária, CDB, letra financeira etc. 

- Recursos transitórios de terceiros 

- Passivos de funcionamento 

- Patrimônio Liquido 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2015, p.320). 

 

A Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) tem por objetivo fornecer os 

resultados (lucros ou prejuízos) da entidade em um determinado período, os quais são 

transferidos para contas do Patrimônio Liquido. 

 De acordo com Assaf Neto (2015, p. 83), a DRE “retrata as principais operações 

realizadas por uma empresa em determinado período (exercício social), destacando as receitas 

e despesas realizadas e o resultado liquido.”. 

 

Quadro 4: Estrutura da demonstração do resultado de acordo com a lei das S.A 

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS 

(-) Descontos Concedidos, Devoluções. 

(-) Impostos sobre vendas 

= RECEITA LIQUIDA 

(-) Custo de Produtos Vendidos e/ou Serviços Prestados 

= RESULTADO BRUTO 

(-) Despesas/Receitas Operacionais 

 (+/-) Resultado Financeiro  

 (-) Juros sobre o Capital Próprio 

(+/-) Outras Receitas e/ou Despesas 

= RESULTADO ANTES DO IR/CSLL 

(-) IR e Contribuição Social 

 =RESULTADO (LUCRO/PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 

LUCRO POR AÇÃO 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2015, p.84). 

 



 

De acordo com Assaf Neto (2015), a DRE para bancos basicamente seguem a seguinte 

estrutura de contas: 

 

Quadro 5: Estrutura Básica de Demonstração de Resultado para Bancos 

Receitas de Intermediação Financeira 

Operações de Crédito 

Operações de arrendamento mercantil 

Resultados de operações com títulos e valores mobiliários 

Resultado de instrumentos financeiros derivativos  

Resultado de operações de cambio 

Resultado de aplicações compulsórias 

Resultado Financeiro de seguros, previdências e capitalização. 

Despesas de intermediação financeira 

Operações de captação no mercado 

Operações de empréstimos e repasses 

Operações de arrendamento mercantil 

Despesas financeiras de provisões técnicas de seguros, previdência e capitalização. 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Resultado bruto de intermediação financeira 

Outras receitas despesas operacionais 

Receitas de prestação de serviços 

Rendas de tarifas bancarias 

Despesas de pessoal 

Despesas administrativas 

Despesas tributárias 

Outras receitas operacionais 

Outras despesas operacionais 

Resultado operacional 

Provisão pra imposto de renda e contribuição social 

Participações no lucro 

Lucro Líquido 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2015, p.322). 

 

Para as análises a seguir, essas duas demonstrações são indispensáveis para o calculo 

dos indicadores de eficiência da entidade e avaliação dos grandes números. Tanto o Balanço 

Patrimonial, quanto a Demonstração de Resultado do Exercício são importantes e essenciais 

para qualquer usuário da contabilidade que pretendem buscar informações da saúde da 

empresa. 



 

 

2.6 Análises das demonstrações contábeis 

 

A análise das demonstrações contábeis é uma técnica usada para comparação e 

interpretação dos demonstrativos financeiros da entidade, tem por objetivo extrair 

informações para conseguir diagnosticar a saúde financeira da empresa durante determinado 

período em relação às concorrentes. 

 

Assaf Neto (2015, p.47.) afirma que a análise de balanços: 

Permitem que se extraia, dos demonstrativos contábeis apurados e divulgados por 

uma empresa, informações uteis sobre o seu desempenho econômico financeiro, 

podendo atender aos objetivos de analise dos investidores, credores, concorrentes, 

empregados, governo etc. 

 

A análise não é apenas desenvolvida apenas com aplicações de indicadores, é 

necessária a sensibilidade e experiência de quem está fazendo. Devem ser considerados o 

setor em que a empresa está inserida e o mercado, os relatórios financeiros, análises como 

horizontal e vertical, liquidez, endividamento, rentabilidade e valor. 

O desempenho deve ser analisado em relação aos concorrentes com índices relevantes 

para cada setor, para mensurar de forma justa o seu desempenho. Através das análises 

podemos ranquear as entidades financeiramente e economicamente, validando sua evolução 

no decorrer do tempo e suas tendências, ajustando as projeções do setor. 

 

Referente às comparações de indicadores, Assaf Neto (2015, p.47.) afirma: 

É importante acrescentar, ainda, que a analise de balanços e fundamentalmente 

comparativa. Ou seja, determinado índice, quando avaliado isoladamente não produz 

informações suficientes para uma correta conclusão. É indispensável que se conheça 

como evoluiu esse resultado nos últimos anos e em que nível ele se situa em relação 

aos concorrentes e aos padrões do mercado. 

 

As análises de uma empresa podem atender diferentes usuários como pessoas físicas e 

jurídicas, como clientes, fornecedores, investidores, concorrentes, governo etc. Ainda assim, 

dependendo dos objetivos de cada usuário, chegarão a conclusões diferentes com 

detalhamentos específicos. 

Para a análise aplicada as instituições financeiras são feitos alguns ajustes nos métodos 

de avaliação de forma a adequá-los as características do setor. 

No próximo tópico serão elencados e detalhados os indicadores que serão utilizados 

para esse setor. 

 



 

2.7   Indicadores 

Para Assaf Neto (2015, p.333) a análise das demonstrações contábeis dos bancos: 

Pode conter algumas limitações, principalmente no que se refere à qualidade das 

informações contidas nos relatórios. Mesmo diante dessa realidade, é importante 

entender-se os indicadores de avaliação como medidas que embutem uma tendência 

de desempenho, indicando os potenciais pontos fortes e deveis da instituição, e 

despertando a atenção do analista para os aspectos que demandar maior avalição. 

 

Os indicadores que serão apresentados ira auxiliar na análise dos bancos elencados nos 

estudo e como mencionado, a análise de bancos através das demonstrações contábeis podem 

conter algumas limitações por conta da qualidade das informações frente a outros segmentos 

empresariais.  

Os principais indicadores apresentados por Assaf Neto (2015) são separados em 

alguns pilares, sendo eles: Solvência e Liquidez, Capital e Risco, Rentabilidade e 

Lucratividade e Sensibilidade de juros (GAP). Serão apresentados nas subseções seguintes. 

 

2.7.1 Solvência e liquidez 

 

Segundo Assaf Neto (2015), uma instituição financeira pode ser considerada solvente, 

quando o valor dos ativos superar os de seus passivos, evidencia os recursos próprios de uma 

instituição oferecidos ao risco de sua atividade. Por outro lado, a liquidez reflete a capacidade 

financeira da instituição em atender toda demanda por recursos de caixa (avalia a capacidade 

da entidade em quitar suas obrigações de curto e longo prazo, através da realização de seus 

direitos). 

 

Borba (2016) descreve que a solvência de uma instituição financeira 

visa manter os ativos de risco em nível apropriado às atividades de suas operações 

comerciais, ou seja, compete ao administrador do banco manter recursos próprios 

suficientes dados ao risco de sua atividade. Já a liquidez representa a capacidade da 

instituição de gerar caixa de forma que atenda todas as suas obrigações financeiras, 

ou seja, visa atender o fluxo de pagamentos de despesas operacionais, cobrir 

resgates de depositantes, manter reservas compulsórias e ainda atender solicitações 

de empréstimos e financiamentos. 

 

A seguir serão apresentados alguns índices financeiros utilizados no estudo de 

liquidez. 

 

2.7.1.1 Encaixa voluntário 

 



 

 

 

Segundo Assaf Neto (2015), o Encaixe Voluntário identifica a capacidade financeira 

imediata de um banco cobrir saques contra depósitos à vista na data de encerramento do 

exercício social. Valores mais altos, ao mesmo tempo em que promovem maior segurança 

financeira, comprometem aplicações rentáveis. 

 

Encaixe  oluntário   
Disponibilidades

Dep sitos a vista
                                    (1) 

 

A tendência natural das Instituições financeiras é “manter as disponibilidades no 

menor nível possível. A participação dos depósitos a vista na carteira de captação das 

instituições financeiras tende a ser pequena, em função das alternativas de investimentos de 

curto prazo disponíveis aos depositantes”. (MARTINS, 2007, p. 91). 

 

2.7.1.2 Liquidez Imediata 

 

Na avaliação deste indicador, busca verificar o que a companhia dispõe de saldo 

imediato para quitar suas obrigações, considerando apenas os recursos disponíveis.    

 

 iquidez Imediata   
Disponibilidades   Aplicações   Interfinanceiras de  iquidez

Dep sitos a vista
                       (2) 

 

Costa (2015) citado Gonçalves et. al (2012)  afirma que a liquidez imediata “identifica 

a preferência por investimentos que garantam uma posição favorável e solvente para enfrentar 

os “solavancos” do mercado”. 

De acordo com Assaf Neto (2015), esse índice, quando maior que 1,0, mostra se 

favorável, já que demonstra que a instituição tem recursos disponíveis parar cobrir 

integralmente os depósitos a vista e parte dos depósitos a prazo. 

 

2.7.1.3 Índice empréstimos/depósitos 

 

Segundo Assaf Neto (2015), este índice revela, para cada R$1,00 de recursos captados 

pelo banco na forma de depósitos, quanto foi emprestado. Um incremento na relação 



 

empréstimos/depósitos identifica uma diminuição na capacidade do banco em atender 

eventuais saques de seus depositantes. 

 ndice de empréstimos Dep sitos   
Operações de crédito

Dep sitos
                               (3) 

 

De acordo com Martins (2007) em sua tese: 

Um aumento no índice pode indicar uma diminuição na capacidade da Instituição 

Financeira em atender eventuais saques das contas de seus depositantes, mas pode 

elevar a rentabilidade. Uma redução no índice pode indicar um aumento na 

capacidade da Instituição em atender eventuais saques de seus depositantes, mas 

pode baixar a rentabilidade. 

 

Costa descreve, “Este índice corresponde à relação empréstimos versus depósitos, e, 

quanto maior for o saldo acima de uma unidade, maior será o saldo que o banco emprestou 

contra o que recebeu de captação.” (COSTA, 2015). 

 

2.7.1.4 Capital de Giro Próprio 

 

Segundo Assaf Neto (2015), o capital de giro próprio indica os recursos próprios da 

instituição que encontram se financiando operações ativas. É um parâmetro de segurança do 

banco, revelando seu nível de folga financeira financiada com patrimônio liquido. 

 

Capital de Giro Pr prio   Patrimônio  íquido - Ativo Não Circulante                    (4) 

 

2.7.1.5 Participação dos empréstimos 

 

De acordo com Assaf Neto (2015), esse índice mostra o percentual do ativo total se 

encontra aplicado em operações de crédito. Índices mais elevados de empréstimos em relação 

aos ativos totais evidenciam baixo nível de liquidez da instituição e, ao mesmo tempo uma 

indicação de incremento de seus resultados operacionais. 

 

Participação dos empréstimos   
Operações de crédito

Ativo Total
                                        (5) 

 

Borba (2016) cita a participação dos empréstimos: 

por sua vez, representa o percentual do ativo total da instituição que estão aplicados 

em operações de empréstimos, em outras palavras, revelam o índice de liquidez 

frente ao incremento de seus resultados. Quanto maior este índice menor a liquidez 

do banco, já o inverso, pode indicar limitada rentabilidade e alta liquidez. 



 

 

2.7.2 Capital e Risco  

 

De acordo com Assaf Neto (2015, p.336): 

A atividade dos negócios bancários é bastante sensível às condições econômicas, a 

politica monetária e ao comportamento das taxas de juros, os quais apresentam se 

em constante mutação. Conceitualmente, o montante de capital próprio a ser 

mantido por uma instituição financeira e fortemente dependente do risco assumido 

em seus negócios, devendo ser suficiente para cobrir eventuais perdas que possam 

ocorrer. 

 

Como mencionado, o setor bancário é sensível a condições econômicas, monetárias, 

oscilação de juros, o que torna a mensuração de capital e risco complexa. 

São usados alguns índices financeiros que tem por objetivo identificar o volume 

adequado de capital próprio da instituição. Os indicadores que serão apresentados são também 

utilizados pelas autoridades monetárias para definir normas com relação ao capital mínimo 

que deve ser mantido, segundo Assaf Neto (2015). 

A seguir serão apresentados os indicadores de análise de capital. 

 

2.7.2.1 Indicadores de análise de capital 

 

Independência Financeira   
Patrimônio  iquido

Ativo Total
                                         (6) 

Este índice relaciona o patrimônio liquido sobre o ativo total, indica quanto do ativo é 

financiado pelo capital Próprio. 

 

           
Ativo

Patrimônio  iquido
                                                                      (7) 

O Leverage, mede a relação do ativo e o patrimônio líquido, indica o grau de 

alavancagem financeira. Segundo estudo do Instituto Assaf, o Leverage revela quantas vezes 

o ativo do banco é maior que o capital próprio investido.  

 

Relação Capital Depositantes  
 Patrimônio  iquido

Dep sitos (Passivo)
                                   (8) 

Esse indicador relaciona patrimônio líquido e depósitos e de acordo com Martins 

(2007), indica relação dos capitais próprios com os capitais de terceiros tomados sob a forma 

de depósitos. O estudo do Instituto Assaf define a relação entre o patrimônio líquido e o total 

dos depósitos passivos, ou seja, para cada R$ 1,00 de captação dos bancos, sob a forma de 

depósitos, quanto foi aplicado de recursos próprios. 



 

 

Imobilização do Capital Pr prio   
Ativo Permanente

Patrimônio  iquido
                                   (9) 

A Imobilização do capital próprio relaciona o ativo permanente e o patrimônio líquido, 

segundo Martins (2007), indica quanto capital próprio está investido no capital permanente. 

Assaf Neto (2015) afirma que apesar da relevância desses indicadores financeiros, eles não 

avaliam risco operacional (risco dos ativos) dos bancos. A análise de risco de uma instituição 

envolve necessariamente a determinação apresentada de indicadores dos relatórios contábeis. 

 

2.7.2.2 A taxa de reinvestimento do lucro 

 

Segundo Assaf Neto (2015), este índice releva a realização interna de caixa de um 

banco. Quanto maior o TRL, maior é a capacidade de financiar ativos por recursos próprios, 

assim o risco do banco é menor. 

TR    
 ucro  iquido - Dividendos

Patrimônio  iquido
                                                          (10) 

Este indicador relaciona lucro liquido - dividendos e o patrimônio liquido e determina 

a parte do resultado liquido que foi reinvestido. 

 

2.7.3 Rentabilidade e lucratividade 

 

Segundo Assaf Neto (2015), como todo negócio, os bancos têm por objetivo 

maximizar sua riqueza pela relação risco-retorno. A atividade bancária se assemelha aos 

outros tipos de negócios, se diferencia pelos fatores específicos desse setor e pela sua matéria 

prima que são os recursos captados, como empréstimos, investimento e créditos. 

Nos próximos tópicos serão apresentados os indicadores de rentabilidade ajustado ao 

setor bancário. 

 

2.7.3.1 Índices básicos de rentabilidade 

 

Retorno sobre o Patrimônio  íquido   
 ucro  íquido

Patrimônio  íquido
               (11) 

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mede o ganho percentual investido pelo 

acionista. 

 



 

Segundo Assaf Neto (2015, p.341): 

O retorno sobre o patrimônio fornece o ganho percentual auferido pelos 

proprietários como consequência das margens de lucro, da eficiência operacional, do 

leverage e do planejamento eficiente de seus negócios. Mede, para cada $1 

investido, o retorno liquido do acionista. 

 

Retorno sobre  investimento Total   
 ucro  iquido

Ativo Total
                           (12) 

É uma medida de eficiência influenciada principalmente pela lucratividade dos ativos 

e juros passivos. Mede o retorno sobre o capital investido 

“Retorno sobre investimento Total (ROA) fornece os resultados dos negócios 

realizados pela Instituição Financeira, como consequência da eficiência do gerenciamento da 

lucratividade dos ativos e o custo financeiro dos passivos.”. (MARTINS, 2007). 

 

 Margem  iquida   
 ucro  íquido

Receita de intermediação financeira 
                            (13) 

De acordo com Assaf Neto (2015), a margem liquida é formada por resultados da 

gestão dos ativos e passivos e avalia a função básica de intermediação financeira de um 

banco. 

 

2.7.3.2 Índices de rentabilidade e spread 

 

Os principais índices de rentabilidade e spread elencados por Assaf Neto (2015) são: 

 

Margem Financeira   
Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Ativo Total
            (14) 

Relaciona o resultado bruto de intermediação financeira e o total do ativo do banco. 

 

Custo Médio de Captação   
Despesas Financeiras de Captação de Mercado

Dep sitos a prazo
          (15) 

 

De acordo com estudo do Instituto Assaf: 

O custo médio de captação mede a relação entre as despesas de captação no mercado 

apropriadas em cada exercício, e o total dos depósitos a prazo mantidos pelo banco. 

Em outras palavras, revela o custo financeiro do capital investido na instituição 

pelos poupadores. 

 

Retorno Médio das Operações de Crédito   
Receitas Fin. de Operações de Crédito

Operações de Crédito
        (16) 



 

Este indicador mede a relação entre as receitas financeiras vindas das operações de 

crédito e as operações de crédito e indica o retorno financeiro das operações de crédito. 

 

 ucratividade dos Ativos     
Receitas de Intermediação Financeira

Ativo Total
              (17) 

Relaciona as receitas de intermediação financeira com o ativo total do banco, indica o 

percentual investido no banco que gerou receitas financeiras. 

 

 uros Passivos     
Despesa de Intermediação Financeira

Passivo total
                       (18) 

Relaciona as despesas financeiras com o passivo total do banco. 

 

2.7.3.3 Índice de Eficiência 

 

Segundo Assaf Neto (2015), este índice relaciona as despesas operacionais com a 

receita de intermediação financeira. Quanto menor se apresentar o índice, maior é a 

produtividade, visto que o banco demonstrará uma menor necessidade de estrutura para 

manter as atividades. 

IE Operacional   
Despesas Operacionais

Receitas de Intermediação Financeira
                     (19) 

 

2.7.4 Análise da Sensibilidade de Juros - GAP  

 

De acordo com Assaf Neto (2015), o GAP refere-se ao descompasso entre ativos e 

passivos sensíveis, podem ser definidos se seus resultados acompanharem as taxas de juros de 

curto prazo de mercado, expostos aos efeitos que uma mudança de juros pode exercer sobre a 

lucratividade da instituição financeira. Se o índice GAP for maior que 1,0, temos uma posição 

de maiores possibilidades de ganho diante de um aumento das taxas de juros de curto prazo. 

 ndice de Sensibilidade dos  uros 
Ativos Sensíveis

Passivos Sensíveis
                  (20) 

 

Segundo Borba (2016) um índice GAP: 

maior do que 1 indica maior possibilidade de ganho para os bancos frente a um 

aumento de taxas de juros de curto prazo, ou seja, se as taxas subirem, o rendimento 

de seus ativos se propagarão mais do que os custos dos passivos financiadores. Caso 

igual a 1 o GAP seja, demonstra equilíbrio da margem de lucro. E um GAP menor 

que 1, a margem financeira é pressionada para baixo com um aumento das taxas de 

juros. 

 



 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

A pesquisa tem por objetivo gerar conhecimento, esclarecer e trazer indagações 

construtivas, contribuindo para melhorar nosso contexto atual. O presente estudo utiliza a 

pesquisa quantitativa, que recorre à linguagem numérica e suas interpretações e de natureza 

bibliográfica, documental e exploratória. 

Os métodos utilizados para o procedimento desta pesquisa serão destacados no tópico 

a seguir. 

 

3.1 Abordagem teórica da pesquisa 

 

A pesquisa utiliza a abordagem de pesquisa quantitativa que prioriza apontar 

numericamente a frequência e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um 

determinado grupo. 

 

De acordo com Fonseca (2002, p. 20) 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc. 

 

           Para Richardson (1989) sobre a pesquisa quantitativa, “Caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas 

através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas”. 

 A pesquisa quantitativa considera a compreensão através de analises a partir da coleta 

de dados de informações neutros, observa e interpretam dados e relações a partir de técnicas 

matemáticas. 

O estudo será realizado através dos seguintes tipos: Bibliográfico, Documental e 

Exploratório. 



 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica “constitui o 

procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado 

da arte sobre determinado tema”. 

 

De acordo com Fonseca, 2002, p.32: 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico. 

 

Oliveira (2011) citado Gil (1999) afirma, sobre a pesquisa documental que é muito 

semelhante à pesquisa bibliográfica. Onde a diferença está na natureza das fontes, a pesquisa 

bibliográfica se fundamenta na contribuição de autores variados enquanto a documental 

utiliza materiais que não tiveram tratamento analítico, e que pode, portanto, ser refeita de 

acordo com os objetos da pesquisa. 

A pesquisa Bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais já elaborados em livros e 

artigos, já a documental utiliza fontes diversas e sem tratamento analítico, é realizada uma 

investigação, por meio de documentos, com o objetivo de descrever e comparar os 

comportamentos, diferenças e outras características. 

A pesquisa exploratória é recomendada quando há pouco conhecimento sobre o 

problema a ser estudado (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.61). 

Oliveira (2011) citado Selltiz et al. (1965) afirma que na categoria dos estudos 

exploratórios se enquadram 

todos aqueles que buscam descobrir ideias e intuições, na tentativa de adquirir maior 

familiaridade com o fenômeno pesquisado. Nem sempre há a necessidade de 

formulação de hipóteses nesses estudos. Eles possibilitam aumentar o conhecimento 

do pesquisador sobre os fatos, permitindo a formulação mais precisa de problemas, 

criar novas hipóteses e realizar novas pesquisas mais estruturadas. Nesta situação, o 

planejamento da pesquisa necessita ser flexível o bastante para permitir a análise dos 

vários aspectos relacionados com o fenômeno. 

 

Dessa forma a pesquisa exploratória, se restringe por definir objetivos e buscar mais 

informações sobre determinado assunto de estudo, portanto ela seria um passo inicial para o 

projeto de pesquisa. 

A abordagem da pesquisa seguem todos os itens referenciados acima, pois houve 

pesquisas por meio de documentos, artigos, teses, livros e relatórios para trazer maior 

conteúdo e dados comparativos para a análise que será feita. A pesquisa tem maior foco no 

método quantitativo, onde serão evidenciados cálculos, análises e interpretações cruzadas com 



 

os dados levantados nos aspectos contábeis, financeiros, econômicos e patrimoniais dos 

bancos citados. 

 

3.2 Amostra 

 

Quanto à amostra do presente estudo, foram selecionados os quatro maiores bancos do 

Brasil, com Ativo Total maior que R$1bi, levando em consideração pesquisas em artigos, 

noticias e relatórios referentes ao assunto, além dos grandes números apresentados e 

divulgados pelas instituições. São elas, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do 

Brasil, juntas obtêm grande representatividade no setor bancário.  

De acordo com o estudo do Estadão, em parceria com a Austin Rating, a Revista 

Finanças Mais, de 2019, elenca as instituições lideres do setor financeiro do Brasil. Em 

primeiro lugar, temos os Bancos Varejo, publico alvo deste trabalho. Dentro da análise, foram 

ranqueados os dez bancos que mais cresceram de 2018. A tabela a seguir, geraram insights 

para a seleção dos bancos a serem analisados, junto com as demonstrações divulgadas pela 

própria empresa. 

 

Quadro 5: Classificação dos dez bancos que mais cresceram em 2018 

 

Fonte: Finanças Mais, 2019, p.29. 

 

As Instituições citadas são de capital aberto, e tem capital diversificado, sendo a 

maioria de capital privado, seguida de pública e mista. Visto a relevância desse setor e desses 

bancos, o trabalho consiste em analisar as demonstrações contábeis financeiras, com o 

objetivo de observar o comportamento ao longo do tempo. 



 

No âmbito das análises das demonstrações contábeis financeiras, as instituições serão 

analisadas individualmente, das próprias instituições e do auxilio de dados vindos do B3 

(Brasil Bolsa Balcão). O período estudado será de 2009 a 2019. 

As análises horizontal e vertical, apesar de relevantes não serão abordadas. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste item, serão desenvolvidas análises e avaliações dos indicadores calculados 

através das demonstrações contábeis dos quatro bancos mencionados no trabalho no período 

de 2009-2019. Os indicadores serão avaliados em três partes: Solvência e Liquidez, Capital e 

Risco e Rentabilidade. 

Os bancos analisados têm comportamentos distintos em alguns aspectos, o Itaú 

Unibanco, Bradesco e o Santander, possuem resultados próximos em quase todos os 

indicadores de Solvência e Liquidez, menos a Liquidez Imediata, onde o Santander apresenta 

um índice mais baixo de 2,9, mas que ainda pode cobrir as retiradas e depósitos. Já nos 

Indicadores de Capital e Risco, o Itaú e o Bradesco que apresentam estruturas de 

independência financeira, aplicações de acionistas e reinvestimentos próximas, já o Banco do 

Brasil se aproxima deles em alguns indicadores. Nos índices de rentabilidade básicos, temos 

também uma proximidade entre os Bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, nos indicadores 

de rentabilidade financeira os resultados são próximos para todo o Grupo, exceto para o Custo 

Médio de Captação que o Bradesco apresenta um indicador mais elevado do que os outros.  

 

4.1 Solvência e Liquidez 

 

Os indicadores de Solvência e Liquidez que serão avaliados a seguir são: Encaixe 

voluntário, Liquidez imediata, Índice de empréstimos e Participação dos empréstimos. 

Ao que se refere aos indicadores de Solvência e Liquidez, temos o Itaú Unibanco com 

bons indicadores, índice de encaixe voluntário próximos ao grupo dos bancos avaliados, 

resultados altos em liquidez imediata e participação dos empréstimos, possui recursos 

disponíveis para cobrir seus depósitos. O Bradesco tem desempenho melhor que o Itaú no 

encaixe voluntário e nos outros indicadores se encontra próximo ao Itaú, o banco Santander 

apresenta índices próximos ao Itaú e Santander e apenas na liquidez imediata tem o indicador 

mais baixo dentro do grupo de bancos analisados, Já o Banco do Brasil, tem um encaixe 



 

voluntario e índice de empréstimos/depósitos baixo observado no grupo e Liquidez Imediata 

próxima ao Itaú e Bradesco. 

 

4.1.1 Encaixe voluntário 

 

O Encaixe Voluntário demonstra o quanto o banco consegue cobrir as retiradas (saques). 

 

Gráfico 01 - Resultados Encaixe Voluntario 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos que o Banco do Brasil opera com uma média mais baixa (0,18) que os 

demais, mostra que tem menos capacidade de cobrir suas retiradas, enquanto Itaú e Santander 

estão aproximadamente entre 0,4 e o Bradesco com uma média um pouco mais alta de 0,5 

indica que possuem maior segurança quanto ao Banco, mas em contra partida, comprometem 

as aplicações rentáveis.  

 

4.1.2 Liquidez Imediata 

 

Neste indicador, verifica-se a possibilidade da instituição conseguir dispor de saldo 

para cobrir integralmente os depósitos e quanto maior que 1,0 melhor. 

 



 

 

Gráfico 02 - Resultados  Liquidez Imediata 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Itaú obtém a melhor média entre os bancos com 4,6 no período com uma queda no 

ultimo ponto de 2019, em seguida vem o Banco do Brasil com média do período de 4,3, 

observamos que esse crescimento vem acontecendo a partir de 2011 ficando próximo da 

média dos outros bancos estudados. O Bradesco segue com uma média de 4,2 e também 

apresenta um crescimento nos anos de 2014 e 2015 seguidas de uma queda nos anos 

posteriores e por fim o Santander com 2,9 com um aumento em 2016. 

 

4.1.3 Índice empréstimos/depósitos 

 

O índice de empréstimos/depósitos revela para cada R$1,00 que foi emprestado o 

quanto dos recursos foi captado (depósitos). 

 

 

Gráfico 03 - Resultados índice de empréstimos/depósitos  

Fonte: Elaborado pela autora 



 

 

Observando o gráfico, os Itaú e Santander apresentam médias do período de 182%, 

sendo que o Itaú apresenta uma cerca estabilidade, quanto ao Santander tem um aumento no 

início do período e queda a partir de 2017.  O Bradesco emprestou na média do período 164% 

do que foi captado por depósitos, em seguida o Banco do Brasil com 133%. Uma elevada 

relação neste índice revela a diminuição da capacidade de pagamento em atender possíveis 

saques e por outro lado, também determina maiores receitas, maior rentabilidade. 

 

4.1.4 Participação dos empréstimos 

 

Esse indicador revela o percentual do ativo que se encontra aplicado em operações de 

crédito, índices mais elevados evidenciam baixo nível de liquidez. 

 

 

Gráfico 04 - Resultados Participação dos empréstimos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Bradesco apresenta a menor média do período com 0,27, seguido do Bradesco e Itaú 

(0,33 e 0,34). O Banco do Brasil trabalha num patamar mais alto com média de 0,41 e 

apresenta baixo nível de liquidez. 

 

4.2 Capital e Risco  

 

Neste item, serão apresentados os resultados dos indicadores de Capital e Risco. Os 

índices apresentados são: Indicadores de análise de capital e Taxa de reinvestimento do lucro. 



 

Para esses indicadores, temos o Itaú Unibanco que opera em patamares próximos ao 

Bradesco. Santander apresenta independência financeira mais alta e retorno mais baixo para 

os proprietários, a relação capital/depositantes é a mais alta e taxa de reinvestimento é a mais 

baixa dentro do grupo avaliado. O Banco do Brasil apresenta os resultados mais baixos no 

indicador de Relação de Capital/Depositantes, já nos índices de Levarage e Imobilização 

observa-se os resultados mais altos entre os Bancos citados. 

 

4.2.1 Indicadores de análise de capital 

 

A seguir serão avaliados os resultados dos Indicadores de análise de capital, são eles: 

Independência financeira, Leverage e Relação capital/depositantes. 

 

4.2.1.1 Independência Financeira 

 

Este indicador apenas revela se as instituições apresentam a mesma estrutura de 

independência financeira, sem assumir os riscos. 

 

 

Gráfico 05 - Resultados Independência Financeira 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim o Santander tem maior Independência que vem caindo no período estudado e 

estabiliza em 2015 ficando próximo dos outros Bancos avaliados, Itaú e Bradesco apresentam 

uma estrutura parecida e Banco do Brasil próximo. 

 

4.2.1.2 Leverage  



 

 

O Leverage calculado mostra a alavancagem dos bancos, onde evidência o quanto o 

ativo da instituição é maior que seus recursos próprios. 

 

 

Gráfico 06 - Resultados Leverage 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Banco do Brasil tem o maior leverage médio do período, com 16,6, onde para cada 

1% de rentabilidade dos seus ativos, os proprietários ficam com 16,6%, em seguida vem Itaú 

(12,6), Bradesco (12,0), e Santander (9,4).  

 

4.2.1.3 Relação Capital/Depositantes 

 

A Relação Patrimônio/Depósitos tem como principio indicar para cada R$1,00 de 

recursos captados, quanto o proprietários/acionistas aplicaram. 

 

 



 

Gráfico 07 - Resultados Relação Capital/Depositantes 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Logo, no quadro acima, verificamos que o Santander aplicava mais no período de 

2009-2012 (R$0,88) e no período restante R$0,52, no Bradesco os acionistas aplicam (média 

do período) R$0,51 com crescimento a partir de 2015. O Itaú apresenta uma aplicação estável 

com média de 0,43 e o Banco do Brasil com R$0,20. 

 

4.2.2 Taxa de reinvestimento do Lucro 

 

Este indicador quanto mais alto, mostra a capacidade da instituição reinvestir por meio 

de recursos próprios, tendo um risco menor. 

 

 

Gráfico 08 - Resultados Reinvestimento do lucro 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Itaú durante o período se mostra estável e obtém o melhor índice com 0,2, seguido 

do Banco do Brasil, Bradesco e Santander (0,18 0,17 e 0,09). 

 

4.3 Rentabilidade e lucratividade 

 

Os indicadores de rentabilidade e lucratividade que serão avaliados são: Índices 

básicos de rentabilidade, índices de rentabilidade e spread, índices de eficiência e índice se 

sensibilidade de juros. 

Nos indicadores de rentabilidade, temos o Itaú Unibanco com os melhores indicadores 

básicos, nos resultados financeiros, temos a Margem Financeira próxima ao Santander e 



 

Bradesco, O Bradesco também possui indicadores bons de rentabilidade e está muito próximo 

do Itaú, nos índices financeiros, o Bradesco se destacou dentro do grupo avaliado, já o índice 

de eficiência o Bradesco destoa do Grupo analisado e possui também o resultado de GAP 

mais do período, que mostram possibilidades de ganho diante de um cenário em que as taxas 

de juros aumentem porem se as taxas caírem, a margem financeira também reduzira. 

Santander tem os indicadores mais baixos dentro do grupo e apresenta metade do retorno 

sobre o patrimônio comparado ao Bradesco, nos indicadores financeiros tem um mesmo 

resultado ao Itaú para Margem Financeira. Por ultimo, temos o Banco do Brasil, com um 

Custo Médio mais baixo dentro dos bancos avaliados e índice de eficiência bom, que 

demonstra maior produtividade. 

 

4.3.1 Índices básicos de rentabilidade 

 

Os Índices básicos de rentabilidade estão divididos em Retorno sobre o Patrimônio 

líquido, Retorno sobre investimento total e Margem financeira e os resultados serão 

apresentados a seguir. 

 

4.3.1.1 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

 

O retorno sobre o Patrimônio Líquido mede o ganho percentual investido pelo 

acionista. 

 

 

Gráfico 09 - Resultados Retorno sobre o Patrimônio Liquido 

Fonte: Elaborado pela autora 

 



 

O Itaú Unibanco tem o maior retorno líquido para o acionista com 20% na média do 

período, seguido do Banco do Brasil com 18%, Bradesco com 17% e o pior retorno do 

período é do Santander com 9% que vem aumentado a partir de 2017. 

 

 

 

4.3.1.2 Retorno sobre investimento total 

 

É uma medida de eficiência influenciada principalmente pela lucratividade dos ativos 

e juros passivos. Mede o retorno sobre o capital investido e revela os resultados das 

oportunidades de negócios acionados pelo banco. 

 

 

Gráfico 10 - Resultados Retorno sobre investimento total 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O maior retorno no período sobre o investimento segue com Itaú Unibanco com 1,6%, 

Bradesco com 1,5%, Banco do Brasil com 1,1% e Santander com 0,9% com a ressalva de 

crescimento desde 2014, fechando 2019 retorno mais alto entre os Bancos avaliados. 

O Calculo para esse indicador foi feito relacionando Lucro Liquido e Patrimônio 

Líquido, visto que os dividendos não foram divulgados. 

 

4.3.1.3 Margem Líquida 

 

A Margem é formada por resultados da gestão dos ativos e passivos e avalia a função 

básica de intermediação financeira de um banco. 



 

 

 

Gráfico 11 - Resultados Margem Líquida 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Banco com maior margem média é o Itaú, seguido do Bradesco, Banco do Brasil e 

Santander. No ano de 2017 o banco vem mostrando um crescimento na margem, Santander 

vem melhorando e fechando em 2019 no mesmo patamar que o Bradesco. 

 

4.3.2  Índices de rentabilidade e spread 

 

Os resultados dos Índices de rentabilidade e spread serão mostrados a seguir e é 

separado em Margem financeira, custo médio de captação, Retorno médio das operações de 

crédito, Lucratividade dos ativos e Juros Passivos. 

 

4.3.2.1 Margem financeira  

 

A margem financeira é a relação entre o resultado bruto de intermediação financeira e 

o total do ativo dos bancos. 

 



 

 

Gráfico 12 - Resultados Margem financeira 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O melhor desempenho do período é do Bradesco, seguido do Santander, Itaú e Banco 

do Brasil, esse cenário se mantem nos últimos dois anos analisados. 

 

4.3.2.2  Custo Médio de Captação 

 

O custo médio de captação dos bancos médio mede a relação entre as despesas de 

captação no mercado e o total dos depósitos a prazo, mostra o custo financeiro do capital 

investido na instituição pelos poupadores. 

 

 

Gráfico 13 - Resultados custo médio de captação 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O maior Custo do período é do Bradesco que tem uma alta entre 2015 até 2017, em 

seguida temos o Itaú também com uma alta em 2015 e queda no ano seguinte, Santander tem 



 

uma média baixa no período, mas também acompanha a alta de 2015 e queda brusca, 

fechando o ano de 2019 com o custo médio mais baixo dentre os bancos, já o Banco do Brasil 

apresenta a menor média do período, acompanham as mudanças do período de forma mais 

controlada. 

 

4.3.2.3 Retorno Médio das Operações de Crédito 

 

O Retorno Médio das Operações de crédito tem relação entre as receitas financeiras 

vindas das operações de crédito. 

 

 

Gráfico 14 - Resultados Retorno médio das operações de credito 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dessa forma temos o Santander com o melhor retorno do período com 23%, seguido 

de Bradesco 22%, Itaú com 17% e Banco do Brasil com 16%. 

 

4.3.2.4 Lucratividade dos Ativos 

 

A lucratividade dos ativos mede a relação entre as receitas de intermediação financeira 

e do Ativo, é a porcentagem do total investido no banco que gerou receitas financeiras. 



 

 

Gráfico 15 - Resultados Lucratividade dos ativos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Aqui temos Bradesco e Santander com 11% e Itaú e Banco do Brasil com 10% no 

período analisado. 

 

4.3.2.5 Juros Passivos 

 

Os Juros Passivos medem a relação entre as despesas de intermediação financeira e do 

Passivo. 

 

Gráfico 16 - Resultados Juros Passivos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observamos que os bancos avaliados tem comportamento similar, Bradesco, 

Santander e Banco do Brasil com 7,8% e Itaú com 7,0%. 

 

 



 

 

4.3.3 Índice de eficiência 

 

O Índice de Eficiência relaciona as despesas operacionais com as receitas de 

intermediação financeira, neste indicador quanto menor, mais elevada se apresenta a 

produtividade, 

 

 

Gráfico 17 - Resultados Índice de eficiência 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Assim temos Santander com 16,5%, Itaú com 18,0%, Banco do Brasil com 19,4% e 

bem distante o Bradesco com 71,0%. 

 

4.3.4 Análise de Sensibilidade de Juros – GAP  

 

O GAP relaciona os ativos e passivos sensíveis, que são expostos aos efeitos da 

mudança das taxas de juros. 



 

 

Gráfico 18: Resultados GAP 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Todos os bancos analisados tem indicador > 1,0, Bradesco com 1,7, Itaú com 1,4, 

Santander 1,3 e Banco do Brasil com 1,2. Demonstram possibilidades de ganho diante de um 

cenário em que as taxas de juros aumentem porem se as taxas caírem, a margem financeira 

também reduzira. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar o comportamento econômico, financeiro e 

patrimonial das cinco maiores instituições financeiros brasileiras do setor bancário, através de 

demonstrações contábil-financeiras entre 2009 a 2019 através dos indicadores de Solvência e 

Liquidez, Capital e Risco e Rentabilidade. 

A pesquisa caracteriza-se com abordagem quantitativa e de natureza bibliográfica, 

exploratória e documental. A pesquisa tem caráter quantitativo, pois envolveram cálculos, 

análises e interpretações. As naturezas mencionadas utilizam pesquisas bibliográficas e 

documentais, ou seja, fontes de materiais já elaborados e também de materiais sem tratamento 

analítico, sendo eles: documentos, artigos, teses, livros e relatórios para trazer maior conteúdo 

e dados comparativos para a análise que será feita. 

Os indicadores foram aplicados através das variáveis encontradas nas demonstrações 

contábeis de cada instituição, buscando apresentar a situação das instituições estudadas. 

Ao que se refere aos indicadores de Solvência e Liquidez, temos o Itaú Unibanco com 

índice de encaixe voluntario de 0,37 próximos ao grupo de bancos avaliados, altos em 



 

liquidez imediata com 4,6, Índices de empréstimo de 182% e participação dos empréstimos de 

34%. Observamos que o Itaú Unibanco tem bons indicadores, possui recursos disponíveis 

para cobrir seus depósitos e para cada um R$ 1,00 captado por depósitos, R$1,82 foi 

emprestado, gerando maior rentabilidade. 

O Bradesco tem desempenho melhor que o Itaú no encaixe voluntário com índice 

médio de 0,46, nos outros indicadores, se assemelha ao comportamento do Itaú, com liquidez 

imediata de 4,18, índice de empréstimos 164% e participação de 27%. 

O Santander apresenta encaixe voluntario de 0,40, liquidez imediata com índice de 

2,92, sendo esta a mais baixa dentro do grupo de bancos analisados, mas com capacidade de 

cobrir as retiradas de saques, o índice de empréstimo também alto, com 182% e participação 

média de 33%. 

Já o Banco do Brasil, tem um encaixe voluntario baixo observado mais baixo, com 

0,18. Liquidez Imediata de 4,3 próximos ao Itaú e Bradesco, consegue honrar com seus 

depositantes, menor índice de empréstimos/depósitos dentre os bancos, emprestam 133% do 

que captam e participação dos empréstimos de 41%. 

Olhando para os indicadores de Capital e Risco, O Itaú Unibanco, tem uma 

independência financeira no mesmo patamar que Bradesco, ambas com 0,08. Levarage com 

12,6 na média, o que evidencia que para cada 1% de rentabilidade dos ativos, 12,6% fica com 

os proprietários. A relação capital/Depositantes para o Itaú é de 0,43 indicando que para cada 

R$1,00 de recursos de terceiros captado pela instituição, seus proprietários aplicaram R$0,43. 

A imobilização de capital próprio 0,21 a menor média do grupo e a taxa de reinvestimento é a 

mais alta com 0,20. 

O Bradesco opera com patamares próximos ao Itaú, com um Levarage de 12,0, 

Relação de Capital de 0,51, Imobilização baixa de 0,24 e Taxa de Reinvestimento de 0,17. 

O Santander já apresenta independência financeira mais alta comparada aos outros 

bancos analisados, com 0,12, levarage de 9,4 com retorno mais baixo para os proprietários. 

Sua relação capital/depositantes é de 0,65 a mais alta entre os analisados, indicando que para 

cada R$1,00 de recursos de terceiros, os proprietários aplicaram R$0,65 a Imobilização é de 

0,30 e a taxa de reinvestimento é a mais baixa entre o grupo, com 0,09. 

O Banco do Brasil apresenta uma Independência financeira média de 0,06 e Relação 

de Capital/Depositantes de 0,20, os indicadores mais baixos em relação ao grupo, Levarage 

de 16,6 e Imobilização é de 0,36, sendo esses os índices mais altos entre os Bancos citados, a 

taxa de reinvestimento com 0,18. 



 

Tratando agora do ultimo tópico, os Indicadores de Rentabilidade. O Itaú Unibanco 

possui os melhores indicadores básicos de rentabilidade, sendo o retorno sobre o patrimônio 

de 20%, maior retorno liquido para os acionistas, o Retorno sobre o investimento total com 

1,6% e a Margem líquida de 0,15. Nos Indicadores Financeiros, temos a Margem Financeira 

de 3,4, próximo ao Santander e Bradesco, Custo Médio de 0,83, Retorno Médio das 

Operações de Crédito 0,17, a Lucratividade dos Ativos, ou seja, o percentual investido que 

gerou receitas é de 10% e Juros Passivos de 7%. O Índice de Eficiência, mostra que apenas o 

Bradesco destoa do Grupo analisado, o Itaú apresenta um índice de 18%. O GAP de 1,4. 

O Bradesco também possui indicadores bons de rentabilidade, com 17% de retorno 

sobre o patrimônio, 1,5% de retorno sobre investimento e margem liquida de 0,13. Mostrando 

que tem ótimos resultados e está muito próximo do Itaú. Nos Índices Financeiros, o Bradesco 

se destacou dentro do grupo avaliado com Margem Financeira de 3,7, Custo Médio alto de 

1,22, Retorno Médio das Operações de Crédito 0,22, a Lucratividade dos Ativos de 11% e 

Juros Passivos de 7,8%. O Índice de Eficiência do Bradesco é o mais alto, com 71% 

comparado ao grupo que tem uma média de Eficiência de 18%. GAP mais alto também, com 

1,7 que mostram possibilidades de ganho diante de um cenário em que as taxas de juros 

aumentem porem se as taxas caírem, a margem financeira também reduzira. 

Santander tem os indicadores mais baixos dentro do grupo analisado e apresenta 

metade do retorno sobre o patrimônio comparado ao Bradesco, retorno sobre o investimento 

de 0,9% e margem liquida de 0,08. Nos Financeiros a Margem Financeira ficou igual ao Itaú 

com 3,4, o Custo Médio baixo com 0,66, Retorno Médio das Operações de Crédito 0,23, a 

Lucratividade dos Ativos de 11% e Juros Passivos de 7,8%. A Eficiência do Santander é de 

16,5% e GAP de 1,3. 

O Banco do Brasil, ao que se refere à rentabilidade desta instituição, tem retorno sobre 

o patrimônio de 18%, retorno sobre os investimentos de 1,1% e margem de 0,11. Nos 

indicadores Financeiros, o Banco do Brasil tem a Margem Financeira mais baixa com 2,3, 

Custo Médio mais baixo dentro dos bancos analisados com 0,44, Retorno Médio das 

Operações de Crédito 0,16, a Lucratividade dos Ativos de 10% e Juros Passivos de 7,8%. O 

Índice de Eficiência do Banco do Brasil é um dos mais altos entre os três bancos que estão 

num patamar próximo, com 19,5%, o GAP é o mais baixo dentre o grupo com 1,2. 

Podemos observar que os bancos analisados têm comportamentos um pouco diferentes 

e indicadores adaptados para capturar essa divergência. Verifica-se que o Itaú Unibanco, 

Bradesco e o Santander, possuem características parecidas em quase todos os indicadores de 

Solvência e Liquidez, menos a Liquidez Imediata, onde o Santander apresenta um índice 



 

baixo de 2,9, e mostram que podem cobrir as retiradas e depósitos. Já nos Indicadores de 

Capital e Risco mostram maior proximidade entre o Itaú e o Bradesco que apresentam 

estruturas de independência financeira, aplicações de acionistas e reinvestimentos próximas, 

em alguns indicadores o Banco do Brasil se aproxima deste. Nos índices de Rentabilidade 

Básicos, temos também uma proximidade entre os Bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. 

Nos indicadores de rentabilidade Financeira temos indicadores próximos para todo o Grupo, 

exceto para o Custo Médio de Captação que o Bradesco é bem mais alto do que os outros.  

Desta forma, o presente trabalho, teve por objetivo analisar e entender o 

comportamento das quatro maiores instituições bancaria do varejo, com indicadores próprios 

para este setor através de variáveis vindas das demonstrações contábeis de cada empresa, 

evidenciando a relevância destas, para o setor. 

Como sugestão de pr ximos temas, “Análise das demonstrações Contábeis e 

comportamento das instituições financeiras no período de pandemia” e “Avaliação de 

indicadores financeiros dos Bancos Digitais x Bancos Tradicionais”. 
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