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RESUMO 

 

As instituições bancárias fazem parte do Sistema Financeiro Nacional do Brasil e exercem 

funções essenciais dentro do mercado, tais como a captação de recursos, distribuição e 

transferência de valores entre os agentes econômicos. Assim, este trabalho buscou mapear os 

reflexos da pandemia através do Estudo de Eventos e do cálculo do Retorno Anormal 

Acumulado (CAR) das instituições da amostra, buscando investigar se existe alguma 

característica nas observações que as tornem mais ou menos resilientes, ou seja, capazes de 

superar-se e adaptar-se a crises, como a da COVID-19. Foram utilizados dados diários dos 

quatro maiores bancos brasileiros listados na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, sendo eles o Banco 

Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A, e Itaú Unibanco S.A., no período 

de fevereiro de 2018 a novembro de 2021. O estudo demonstra que ocorre melhor recuperação 

pelos bancos privados em detrimento do banco público, sendo que tal resultado decorre 

provavelmente da visão do mercado acerca da estrutura societária da empresa. 

 

 

Palavras-chave: Bancos. Instituições Financeiras. Resiliência. Estudo de Evento. Crises. 

COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

Banking institutions are part of the Brazilian National Financial System and perform essential 

functions within the market, such as fundraising, distribution and transferring of values among 

the economic agents. Therefore, we sought to map the pandemic impact on banking institutions 

by means of Event Study and the Cumulative Abnormal Return (CAR), aiming to investigate 

whether there is any characteristic of the Brazilian banking institutions that make them more or 

less resilient, capable of outcome themselves and adjust to crises, as the COVID-19. We used 

daily data of the four largest Brazilian banks listed in B3 – São Paulo Stock Exchange, being 

them Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. and Itaú Unibanco 

S.A., from February 2018 to November 2021. The study shows that better recovery happens 

with private banks, to the detriment of the state-owned bank, and that this result probably 

reflects the market vision about the corporate and ownership structure of this institution. 

 

 

Keywords: Banks. Financial Institutions. Resilience. Event Study. Crises. COVID-19.  
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1. INTRODUÇÃO 

      

Com o primeiro registro em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, a 

COVID-19 marcou o ano de 2020 pelo início das diversas incertezas a respeito do novo vírus 

(DELOITTE, 2020). Apesar das similaridades entre as características clínicas com outros 

agentes infecciosos de pneumonia, o SARS-CoV-2 foi caracterizado como uma nova cepa do 

coronavírus, agravando os cuidados contra a doença devido sua alta transmissibilidade e 

infectividade (BUDHOLIYA et al, 2020). 

A pandemia atual representa um desafio sanitário, social e econômico agravado pela 

falta de estratégias epidemiológicas adequadas (GÓMEZ; FAVORITO, 2020), onde o 

distanciamento social foi a principal ação tomada por governantes como tentativa de contenção 

do vírus. Ainda em 2021, mais de um ano após o primeiro registro do vírus no Brasil, o país 

ampliou novamente a medida para tentar conter o avanço da doença, impactando setores 

produtivos da sociedade que já se encontravam sensíveis, como comércios, serviços e 

indústrias. 

No setor financeiro, com o objetivo de contribuir com a mitigação da transmissão do 

vírus, as agências bancárias adotaram horários especiais de funcionamento visando a redução 

do fluxo de pessoas e priorizando operações que demandassem atendimentos presenciais. 

Entretanto, apesar de situação passível de reduções de alguns gastos, nem todas as instituições 

estavam preparadas para migração de suas operações às plataformas digitais e de 

teleatendimentos, fator que contribuiu para a queda das receitas e do lucro líquido apresentado 

ao longo do ano de 2020. 

Com a recente transformação digital que vem acontecendo no país devido ao Open 

Banking, exigindo um mercado financeiro mais fluído e competitivo (VEIGA et. al, 2019), os 

principais bancos brasileiros também encontram desafios dentro de seu próprio setor, já que as 

instituições de pagamento, fintechs e bancos digitais estão tomando a frente do mercado com o 

passar dos anos (ACCENTURE, 2020). 

Regulamentadas recentemente pelo BACEN e pela CVM, as novas instituições contam 

com operações digitais que, em épocas de isolamento social, podem ser entendidas pelo 

consumidor e pelo mercado como mais vantajosas pela comodidade e segurança oferecidas. 
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Apesar de 63% dos brasileiros ainda optarem pelos bancos tradicionais (BTG PACTUAL, 

2020), o foco dessas novas empresas é o longo prazo. 

Segundo levantamento realizado pelo Economatica e publicado pela revista Último 

Instante, agravada pela maior constituição de Provisão de Devedores Duvidosos desde 1995, a 

performance do segmento bancário também é evidenciada pela apresentação do lucro líquido 

consolidado de 2020 dos quatro maiores bancos do Brasil – Bradesco, Banco do Brasil, Itaú 

Unibanco e Santander - registrando queda de 24,4%, a maior já registrada desde o ano 2000. 

Considerando a atual situação de crise de diversas frentes em que o Brasil se encontra, 

é necessário atenção ao comportamento do sistema financeiro e, em especial, das instituições 

bancárias, pois em períodos de recessão econômica, o desemprego e o incumprimento de 

pagamentos tendem a aumentar (GABRIEL, 2013), representando riscos ao bom 

funcionamento dessas entidades. Vale ressaltar que os impactos de cenários problemáticos 

também podem se estender à setores ligados de forma direta ou indireta ao sistema bancário, já 

que eventos que ocasionam a sua desestruturação poderiam, como consequência, causar sérios 

danos à economia como um todo (BITTENCOURT et al, 2015). 

Em ordem da busca pelo entendimento do comportamento das principais instituições 

bancárias diante o cenário de crise sanitária, econômica e social causada e agravada pela 

COVID-19, o presente trabalho buscou responder a seguinte questão: há características que 

tornem as instituições bancárias mais ou menos resilientes aos impactos da COVID-19? 

Segundo o Relatório de Economia Bancária publicado em 2020 pelo BACEN, a amostra 

selecionada caracteriza-se pela alta representatividade dentro do SFN – cerca de 50,5% do 

mercado de crédito - e, além da acessibilidade no encontro das demonstrações contábeis 

publicadas por tais empresas, também foi levada em consideração a percepção do mercado 

financeiro acerca da confiabilidade das informações divulgadas. 

O objetivo geral deste estudo é mapear se existem qualidades apresentadas por essas 

instituições bancárias listadas na B3 que as tornem mais ou menos resilientes à pandemia 

causada pelo coronavírus, tendo em vista a intensa e expressiva regulação e supervisão que 

existe perante essas entidades, além do extenso preparo acadêmico e profissional que seus 

administradores carregam. Dentre os objetivos específicos estão o desenvolvimento do modelo 

de mercado utilizado que permita a mensuração do nível de resiliência dessas empresas e a 

análise de parâmetros que influenciem seus desempenhos. 



 

12 
 

A abordagem da metodologia utilizada foi quantitativa, explicativa e experimental. Foi 

utilizado o método do Estudo de Eventos e, através do cálculo do Retorno Anormal (AR) foi 

possível obter o Retorno Anormal Acumulado (CAR) de cada instituição financeira analisada. 

Por meio da comparação dos CAR da amostra, visou-se entender os fenômenos entre as 

variáveis relacionadas e o seu comportamento de mercado, a fim de compreender o nível de 

resiliência suportado pelas entidades. 

Os resultados encontrados apontaram a discrepância da recuperação no mercado 

acionário do Banco do Brasil frente às outras instituições, e, com base nas análises das variáveis 

escolhidas – índices de alavancagem, receitas de intermediação financeira e o tamanho do 

patrimônio líquido -, não foi possível justificar a hipótese de estudo somente com tais dados, já 

que foram apresentadas informações muito similares entre si. 

Dessa forma, este estudo passou a buscar a compreensão dos resultados obtidos através 

da distinção entre a estrutura societária dessas entidades, já que é o ponto de divergência mais 

significativo entre elas, sendo embasada pelo referencial teórico descrito e, principalmente, por 

estudos que analisassem o comportamento de bancos públicos e privados frente ao mercado. 

O estudo é baseado e justificado pelo momento crítico da história causado pela 

pandemia e a possibilidade de pesquisar sua relação com a performance dos principais bancos 

do país, levando em consideração o importante papel que exercem dentro do SFN – Sistema 

Financeiro Nacional e da economia. A análise da questão levantada também é interessante aos 

diferentes stakeholders, pois seus resultados podem ser interpretados de acordo com o foco do 

usuário e da utilização das informações. 

Aos gestores das instituições bancárias, esse estudo faz-se interessante para aumentar o 

portfólio de variáveis a serem consideradas em tomadas de decisões que objetivem, ou que 

possam contribuir, para diminuir o risco do negócio e aumentar a resiliência da instituição frente 

a crises. Ainda, também reflete uma possível visão do mercado frente à governança corporativa 

de bancos privados e públicos, já que os dados utilizados para o modelo de precificação levam 

em consideração a volatilidade das ações na bolsa de valores. 

Aos acionistas, para muni-los de informações de forma a facilitar a melhor escolha de 

ativos para a composição de carteiras de investimentos, melhorando a qualidade da seleção. 
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Às entidades reguladoras, o estudo pode ser atrativo ao passo de fornecer dados a serem 

observados e analisados para a composição de normas, levantando possíveis sinais de alerta ou 

pontos não considerados. 

Ainda, este trabalho pode servir de suporte para outros que estão na mesma linha de 

pesquisa e de contexto, podendo também ser utilizado como base para pesquisas científicas 

relacionadas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PAPEL DOS BANCOS NA ECONOMIA 

 

Os sistemas financeiros e seus agentes são objetos de estudo de pesquisadores das 

principais economias do mundo, tendo em vista a importante função que exercem 

principalmente no desenvolvimento socioeconômico de onde atuam. Dias (2004) destaca que 

um sistema financeiro eficiente é essencial para o crescimento sustentado da economia, já que 

as instituições financeiras atuam na captação de recursos, distribuição e transferência de valores 

entre os agentes econômicos (ASSAF, 2017). No Brasil, é por meio do Sistema Financeiro 

Nacional que as operações financeiras são realizadas. Ele é constituído por um conjunto de 

agentes normativos - como o Conselho Monetário Nacional -, supervisores e operadores - como 

o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. 

O sistema bancário, especificamente, é tido como propulsor do desenvolvimento, 

desempenhando função especial na mobilização de poupanças e em suas utilizações mais 

produtivas (DIAS, 2004). Os bancos comerciais desempenham papel característico na 

economia pela capacidade que apresentam para coletar informações sobre os tomadores de 

empréstimos. Por exercerem funções de extrema relevância, principalmente no mercado de 

crédito, a política monetária adotada pelo governo de um país também influencia suas 

operações, já que afetam não somente os juros, mas também o nível de empréstimo bancário 

(OLIVEIRA, 2010). 

     O papel desempenhado pelos bancos comerciais em suas economias locais é tão 

importante que crises financeiras, especialmente as globais, relembram que existe uma relação 

sensível entre a macroeconomia e a performance dessas instituições (ANDRIES; URSU, 2016). 

A crise de 2007-2009, apontada como a pior crise de mercado em sessenta anos (SOROS, 

2008), também mostrou que as falências de bancos são ameaças comuns tanto em economias 

desenvolvidas quanto em emergentes (MARINČ; VLAHU, 2012).  

Portanto, mesmo com todo aparato regulatório exigido pelo SFN, em cenários 

econômicos problemáticos, é necessário que seja voltada especial atenção ao comportamento 

desse sistema e de seus agentes. 
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Assim, entende-se que a ocorrência de impeditivos ao bom funcionamento das 

instituições bancárias, principalmente aquelas com maiores representatividades dentro da 

economia local, afetaria de forma grave não somente seu próprio setor, mas também outros da 

sociedade, desencadeando consequências sérias principalmente no sistema econômico em que 

se encontra inserida. 

 

2.2 PANDEMIA E IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

Em Wuhan, província de Hubei, na China, foram identificados os primeiros casos do 

coronavírus-2 (SARS-CoV2) no dia 8 de dezembro de 2019. Passados menos de três meses 

para a confirmação do primeiro caso na América Latina, na cidade de São Paulo, em 26 de 

fevereiro de 2020, e menos de 30 dias para a declaração de pandemia pela OMS em 11 de março 

do mesmo ano.  

Com a expansão da doença partindo da China, do Leste Asiático e da Oceania, as regiões 

da Europa e das Américas são as que, em 2021, lidam novamente com os elevados números de 

infectados. Em abril do mesmo ano, quem ocupou a posição de epicentro da COVID-19 foi o 

Brasil. Segundo os dados fornecidos pelo site oficial da atualização do Coronavírus no país, 

nesse mês foram registrados 82.266 óbitos, representando 3,27% a mais do que em abril de 

2020. 

     A humanidade está passando por uma época conturbada lutando contra um inimigo 

invisível (BUDHOLIYA et al, 2020), onde os problemas atuais não se reduzem a questões 

sanitárias de forma isolada, já que, devido a forma de transmissão e de contágio do vírus, a 

maioria dos setores produtivos da sociedade interromperam suas atividades por tempo 

indeterminado devido à decretos governamentais e a necessidade de isolamento social para a 

contenção da doença. 

De acordo com Ferreira (2020), é necessário cautela, já que as empresas e as cadeias 

globais de suprimentos podem ser abruptamente quebradas por um choque na saúde. Por esse 

motivo, a crise atual tem singularidade, pois não foi desencadeada de um problema de oferta 

ou estouros de bolhas financeiras, mas sim no lockdown do setor produtivo devido à estratégia 

de minimização do contágio da população (FERREIRA, 2020). 
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Como tentativa de amenizar os impactos da pandemia em famílias que se encontram em 

situação de vulnerabilidade, o Governo Federal regulamentou o auxílio emergencial mediante 

o Decreto n°. 10.316/2020. De acordo com informações disponibilizadas pelo portal da 

transparência do Ministério da Cidadania, 68 milhões de pessoas receberam o benefício durante 

o ano de 2020, sendo as regiões do Sudeste e do Nordeste as que mais contaram com 

beneficiários por região, totalizando um gasto de 294 bilhões de reais para a União até dezembro 

do mesmo ano. 

Os reais efeitos da pandemia no Brasil ainda não podem ser compreendidos, já que, até 

o momento deste estudo, as vacinas disponíveis para a população não apresentam imunização 

completa contra o vírus, fator crítico para a reabertura completa da economia. Também é 

importante destacar que a maioria das vacinas aplicadas no Brasil contam com a imunização 

completa mediante, pelo menos, duas doses, onde a adesão da população é fundamental para 

eficácia. Contudo, em Estados que apresentaram números de internações em queda, como foi o 

caso de São Paulo em abril de 2021, alguns governantes flexibilizaram as medidas de restrição, 

adotando um plano de transição para a volta do funcionamento gradual de alguns comércios. 

 

2.3. RESILIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  

 

A resiliência pode ser entendida como a capacidade da entidade de adaptar-se, 

superando mudanças e adversidades. Em relação às instituições bancárias, é possível observar 

que essa habilidade está atrelada, principalmente, ao seu comportamento organizacional e às 

suas características econômico-financeiras. O desempenho apresentado por essas entidades 

também é indicativo da habilidade de prosperar em meio a crises, motivo pelo qual acadêmicos 

e gestores estudam meios de melhorar resultados futuros e otimizar resultados positivos obtidos 

no passado, sobretudo aqueles registrados em meio a situações adversas. 

Entretanto, a literatura internacional não está em total acordo com os motivos 

responsáveis pelas instituições apresentarem bons desempenhos, existindo duas principais 

correntes de pensamento: a primeira baseada especialmente na influência de fatores externos 

de mercado, e a segunda, que relaciona a boa performance às decisões individuais das 

organizações e as suas características próprias (MARKMAN; VENZIN, 2014). 
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Quando mencionados fatores externos, Vallascas e Keasey (2012) apontam que, para 

instituições bancárias relativamente grandes comparadas à economia, o fortalecimento da 

estabilidade bancária individual é acompanhado pela contribuição à redução de riscos 

sistêmicos. Por esse motivo, foram adotados em 2010, pelo Comitê de Supervisão Bancária de 

Basiléia, os Acordos de Basiléia III, que visam fortalecer o gerenciamento de risco dessas 

instituições mediante o aumento das exigências de capital de alta qualidade – elementos capazes 

de absorver perdas durante o funcionamento da instituição financeira -, adição de colchão para 

proteção do capital, além de implementação dos índices de alavancagem e o de liquidez 

(LEITE; REIS, 2013). 

Apesar da intensa regulamentação sob as instituições bancárias, desenhar políticas 

regulatórias não assumem tarefas fáceis aos órgãos competentes (VALLASCAS; KEASEY, 

2012), tendo em vista a obrigatoriedade de capacitação técnica e a infinidade de variáveis a 

serem consideradas para que a tarefa seja bem-sucedida. Mesmo assim, em dados apresentados 

pelo BACEN, no Brasil nota-se que houve evolução na regulação pelo órgão, que passou a atuar 

com medidas prudenciais e estruturais em detrimento de formas altamente intervencionistas e 

focadas em medidas conjunturais. 

Em relação aos fatores individuais, é possível analisar a resiliência bancária observando 

não somente o capital econômico da entidade, mas também o capital humano, social e 

institucional que ela desenvolve (STEVENSON et al, 2019). Segundo lista divulgada pela 

Forbes das cem empresas que mais fizeram doações a causas relacionadas aos impactos do 

coronavírus no Brasil, durante o período de 31 de março a 19 de junho de 2020, três dos quatro 

maiores bancos privados do país se encontram dentro das dez primeiras posições gerais - Itaú, 

Bradesco e Santander, respectivamente. Nota-se também que o segmento que mais contribuiu 

foi o sistema financeiro, representando 33% do total das doações registradas. 

É necessário também observar os números divulgados pelas entidades, já que eles 

apresentam informações relevantes e são indicativos da saúde da situação financeira dessas 

empresas. Dependendo do manuseio das informações e do foco do usuário, tais dados fornecem 

indicadores que baseiam a predição de possíveis resultados futuros e julgamentos da capacidade 

de criação de valor da entidade, auxiliando a melhoria da gestão e a melhor seleção de ativos 

para uma carteira de investimentos, por exemplo.  

Nota-se que os bancos exibem mais chances de superação quando se tornam maiores, 

apresentam maiores parcelas de receitas não financeiras, são mais alavancados e adotam 
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estratégias agressivas de crescimento (VALLASCAS; KEASEY, 2012). Tendo em vista os 

embasamentos teóricos apresentados, neste estudo será analisada a relação de resiliência 

bancária entre três variáveis: o índice de endividamento geral, as receitas de intermediação 

financeira e o tamanho do patrimônio líquido. 

De acordo com Assaf Neto e Lima (2017), o papel dos indicadores é fornecer elementos 

que possibilitem a capacidade de avaliar o grau de comprometimento financeiro de uma 

empresa perante seus credores. Sua análise se faz necessária, já que mostra o viés da 

administração na condução dos negócios e gerenciamento de recursos. Entretanto, assim como 

a maioria dos indicadores financeiros, não é possível tomar conclusões ao analisar apenas esse 

índice de forma isolada, sendo necessário o conhecimento das atividades da empresa como um 

todo, principalmente no que tange os prazos de pagamentos de dívidas.  

Nas últimas décadas, muito tem sido estudado sobre a diversificação de receitas 

bancárias para a mitigação de riscos e controle sob o retorno dessas instituições, conforme 

demonstram os ensaios de Stiroh (2006). Sabe-se que uma seleção consciente de ativos variados 

é importante para investidores avessos ao risco (MARKOWITZ, 1952), entretanto, tais fatores 

não minimizam a importância do foco nas receitas de intermediação financeira apuradas pelos 

bancos. Conforme demonstrado por Franklin Lopez (1982), tais recebimentos têm papel 

relevante na economia, já que essas instituições tendem a alocar seus recursos em investimentos 

mais rentáveis, mas também são indicativos de parâmetros tecnológicos da entidade e de sua 

capacidade de se manter atualizada no mercado. 

Com a adoção do último acordo de Basiléia, foram mantidos e instituídos diversos 

pilares, dentre eles, o pilar 1, que trata sobre o patrimônio de referência, estabelecendo o capital 

mínimo requerido que as instituições bancárias deveriam adotar a fim de reduzir riscos de 

insucessos de suas atividades. Por meio da Resolução n°. 4.192/13, o BACEN também tratou 

sobre limites operacionais mínimos de capital para as instituições financeiras, sendo possível 

compreender através dessas principais regulações a importância do tamanho do patrimônio 

líquido para a manutenção da entidade, já que ele fornece a capacidade de absorção de perdas, 

representando um papel essencial para a resiliência das operações contra situações e choques 

adversos (RESERVE BANK OF AUSTRALIA, 2017). 
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2.4. ESTRUTURA SOCIETÁRIA DOS BANCOS E VISÃO DO MERCADO 

 

Alami et al (2021) definem o capitalismo de estado como mercados com intervenções 

governamentais, planejamento centralizado, com favorecimento de grandes empresas pelo 

governo e, em alguns casos, expropriação de propriedades privadas. É a combinação do poder 

estatal com a utilização de ferramentas capitalistas, como o mercado de ações (LJUNGQVIST 

et al, 2015). 

Conforme apontado por Musacchio e Lazarinni (2015), a onda de nacionalizações em 

países em desenvolvimento se iniciou na virada do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, 

com a impulsão do Estado para diversas atividades dirigidas por estrangeiros. Com isso, a 

participação do governo na composição societária das empresas passou a estar relacionada a 

operações de socorro, atuando onde a iniciativa privada não conseguia suportar, ou não tinha 

interesse. 

Devido às consequências de dois choques macroeconômicos (os choques de petróleo da 

década de 1970 e o aumento radical da taxa de juros pelos Estados Unidos, na mesma época), 

alguns dos problemas das intervenções políticas nas estatais – como o controle de preços – 

foram expostos e, em contraposição ao setor privado, que conseguiu se reajustar, a lucratividade 

dessas companhias passou a cair drasticamente (MUSACCHIO; LAZARINNI, 2015). 

Existem diversas motivações para a existência de bancos públicos, já que o governo 

pode utilizá-los como ferramentas para atingir objetivos não ligados somente com a 

maximização do lucro econômico, de forma a apresentar comportamentos potencialmente 

diferenciados dos demais, fazendo parte de planos mais amplos na economia, podendo operar 

em mercados de pouco interesse do setor privado (MARTINS et al, 2014).  

No Brasil, segundo os dados do Relatório de Economia Bancária de 2020, a Caixa 

Econômica Federal e o Banco do Brasil participam de cerca de 44% do mercado de crédito de 

pessoa física no país no mesmo ano. Conforme abordado por Micco & Panizza (2006), os 

bancos públicos, diferentemente dos privados, possuem atuação anticíclica, podendo aumentar 

a oferta de crédito em eventuais crises e a reduzir em períodos de crescimento econômico, 

balanceando o cenário econômico geral, fator que pode contribuir com a justificativa do cenário 

em questão. 
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Entretanto, buscando entender fatores que influenciam no retorno de empresas estatais 

no mercado acionário, foi visto que tais companhias possuem maiores restrições no orçamento 

e na eficiência de capital. Ou seja, acabam enfrentando dificuldades tanto no planejamento 

quanto na alocação de recursos, podendo levar à irresponsabilidade nos gastos (JÚNIOR et al, 

2018). Neste mesmo estudo, foram testadas empresas privadas e públicas, sendo que os 

resultados obtidos mostraram que as sem influência do governo acabaram sendo mais eficientes 

na alocação do capital. 

Embora instituições de capital majoritariamente estatal possam ser importante, 

principalmente em países emergentes que carecem de recursos, crédito e investimento, 

conforme levantado por Lazzarini e Musacchio (2015), empresas públicas podem possuir certas 

ineficiências especialmente quando períodos desfavoráveis surgem a partir do ambiente 

externo, já que tais situações demandam rápida resposta dos administradores. Ainda, Carrera 

Jr. (2018) descreve que empresas públicas podem ser utilizadas como um mecanismo para 

iniciativas políticas, podendo em alguns momentos manter um número de quadro de 

funcionários acima do eficiente. Devido a garantia de estabilidade também em períodos 

conturbados da economia, é possível que gerentes tenham menor interesse em contribuir para 

a melhora dos números da empresa, já que não existe a possibilidade de perda de emprego. 

Outro ponto levantado pelo autor, é que em alguns casos, as promoções e bonificação não são 

necessariamente pautadas pela geração de resultado, mas sim em tempo de carreira. 

Dessa forma, é razoável esperar que em períodos de crise, devido a tais situações, os 

bancos públicos apresentem limitações em seu desempenho, além da visão geral negativa do 

mercado frente à tais períodos. 

Na visão do mercado acionário, entende-se que as informações contábeis divulgadas por 

empresas governamentais não são tão eficientes quanto às divulgadas por empresas com 

controle privado (ANTUNES et al, 2008). Além disso, estudos mostram que as empresas 

estatais investiram mais do que as com capital privado em ambientes com elevados índices de 

corrupção após a crise de 2008, sendo um indício de que políticos utilizam sua influência nesse 

tipo de estrutura societária em troca de favores políticos (JÚNIOR et al, 2018). 

No mercado brasileiro, apesar de exercerem poder de mercado, os bancos públicos têm 

comportamento competitivo mais sensível do que os privados, já que estão mais suscetíveis a 

crises e, claramente, a influência do Estado (MARTINS et al, 2014). A falta de exposição nos 

mercados nacional e internacional, o foco em operar dentro do mercado doméstico para fins de 



 

21 
 

criação de empregos no país, a falta de incentivo em exposição à riscos e em adotar tecnologias 

também são fatores que contribuem para a competitividade de bancos com grandes parcelas 

estatais (CARRERA JR., 2018). 

Assim, diante do exposto, a hipótese de estudo é a de que o banco público é menos 

resiliente a crises do que os privados. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

O estudo tem como objetivo geral verificar se existe(m) característica(s) apresentada(s) 

pelas instituições bancárias selecionadas na amostra que as tornaram mais ou menos resilientes 

aos impactos da COVID-19 no Brasil. Será utilizada a metodologia de Estudo de Eventos com 

efeitos persistentes e o Retorno Anormal Acumulado (CAR), tendo em vista a seleção de um 

período atípico para as entidades analisadas, onde o retorno não se justifica pelo Retorno 

Normal. 

 

3.2. SELEÇÃO DA AMOSTRA E DAS VARIÁVEIS 

 

A composição da amostra é formada pelas instituições Itaú Unibanco S.A., Banco 

Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Santander S.A. 

Conforme elucidado anteriormente, a seleção da composição da amostra se formou 

devido à relevância de suas operações dentro do mercado financeiro brasileiro, já que dentro 

do mercado de crédito de pessoas físicas, as quatro instituições financeiras detêm cerca de 

50,5% do total; já para o mercado de crédito das pessoas jurídicas, o número alcança quase 

40%. Quando observada a participação dentro do mercado rural, a amostra detém quase 66%, 

sendo que o Banco do Brasil sozinho leva 52,9% do total. 

Além da qualidade da disponibilização das informações financeiras à mercado, foi 

levada em consideração a expressividade das operações dessas instituições bancárias no 

mercado financeiro brasileiro, bem como a escolha de entidades com diferentes estruturas 

societárias - pública x privadas. 

Não foram levadas em consideração as novas fintechs para a seleção da amostra, já que 

não foram encontrados dados divulgados ao mercado financeiro relacionados ao período 

anterior ao início da pandemia no Brasil. Dessa forma, a comparação e análise realizada neste 

estudo foi inviabilizada para tais empresas. 
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Para as variáveis, foram escolhidos os índices de alavancagem – Exigível Total/Ativo 

Total e o Exigível Total/Patrimônio Líquido -, o tamanho do patrimônio líquido e as receitas 

de intermediação financeira. Analisando o capital e as dívidas da empresa, é possível auferir 

também o risco assumido em seus negócios, já que, segundo Assaf Neto (2015), existe relação 

entre a o montante de capital próprio a ser mantido por uma instituição financeira e a postura 

adotada por elas frente ao mercado. Ainda, objetivando analisar o potencial de maximização de 

riqueza da amostra, torna-se importante que seja levado em consideração o poder dessas 

empresas em manterem e/ou aumentarem a performance de suas receitas, principalmente em 

períodos de crise. 

Dessa forma, o estudo foi organizado e desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira 

caracterizada pelo Estudo de Evento, e a segunda o desenvolvimento e testagem da hipótese 

levantada. 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

Para a obtenção da base de dados referente às empresas selecionadas na amostra, foi 

utilizada a plataforma Economatica, e selecionamos os ativos de maior liquidez de cada 

instituição conforme Tabela 01. 

Tabela 01 – Ativos Utilizados 

Empresa Ticker Utilizado 

Banco do Brasil BBAS3 

Bradesco BBDC4 

Itaú ITUB3 

Santander SANB11 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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3.4. ESTUDO DE EVENTO E MODELO DE PRECIFICAÇÃO 

      

MacKinlay (1997) define o Estudo de Evento como um método que é capaz de mensurar 

o impacto de um evento específico no valor de uma entidade, sendo amplamente utilizado nas 

áreas de Finanças para avaliação de fusões, aquisições e eventos de mercado, por exemplo. Para 

isso, o cálculo do Retorno Anormal (AR) e o Teste de Hipóteses se fazem úteis e necessários 

para a condução das fases posteriores do estudo. 

A Janela de Estimação utilizada para a verificação do evento limitou-se do dia 

08/02/2018 ao dia 07/02/2020. Os dez dias anteriores e posteriores à data do evento foram 

considerados, respectivamente, como período de antecipação - 10/02/2020 à 21/02/2020 - e de 

ajuste - 27/02/2020 à 11/03/2020 - do mercado ao evento, não sendo considerados no cálculo 

do CAR a fim de que não houvesse distorção nos resultados obtidos. Por fim, o período para a 

análise dos Retornos Anormais foi definido como 12/03/2020 à 05/11/2021, sendo que a data 

do evento utilizada foi a de 26/02/2020, data de início da pandemia no Brasil. 

Linha do Tempo do Estudo - 01 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Dessa forma, o método adotado para o cálculo do Retorno Anormal (AR) foi definido 

conforme a Equação 1, e para o Retorno Esperado (R(E)), utilizou-se a Equação 2 baseada no 

Modelo de Mercado de único fator, seguindo o utilizado por MacKinlay (1997): 

AR = 𝑅𝒾- R (E)          (1) 

R(E) = α + 𝛽 𝑥 𝑅𝓂         (2) 

 

A partir dos valores obtidos nos dois cálculos, é possível partir para o cálculo do Retorno 

Anormal Acumulado (CAR), sendo definido pela soma de todos os retornos anormais 

encontrados conforme Equação 3, conforme utilizado por MacKinlay (1997):  
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𝐶𝐴𝑅 = ∑ 𝐴𝑅          (3) 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Inicialmente, com base no referencial teórico descrito, foram escolhidas três variáveis a 

serem relacionadas: os índices de alavancagem, as receitas de intermediação financeira e o 

tamanho do patrimônio líquido da instituição. Entretanto, com o desenvolvimento da pesquisa, 

percebeu-se a necessidade de realização de uma análise fundamentalista e contábil mais 

aprofundada. 

Para os índices de alavancagem, foram analisadas as relações entre o exigível total com 

o ativo total e com o patrimônio líquido, de forma a entender a dependência de capital de 

terceiros para a continuidade das operações nas empresas. Apesar do Banco do Brasil operar 

com alto endividamento até 2019 quando comparado aos outros bancos, nota-se que, a partir de 

2020, Itaú, Bradesco e Santander também se encontravam em situações similares devido aos 

impactos do cenário de crise mundial. 

Os gráficos abaixo traduzem a realidade da amostra durante o intervalo de tempo 

observado.  

Gráfico 01 – Exigível Total/Ativo Total 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Conforme exposto no referencial teórico, é interessante analisar o comportamento 

anticíclico do Banco do Brasil durante março/2018 até dezembro/2019, já que foi um período 

marcado majoritariamente por incertezas políticas devido às eleições presidenciais no país, 
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atuando no mercado com o exigível total percentualmente relevante em comparação ao seu 

Patrimônio Líquido. 

Gráfico 02 – Exigível Total/Patrimônio Líquido 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Entretanto, nota-se que, apesar do cenário mencionado entre o Banco do Brasil e as 

outras entidades, não é possível encontrar outra característica que difere o banco público dos 

privados quando coletados e analisados os dados acerca da alavancagem da amostra. 

Observa-se também que a relação entre o patrimônio líquido e as receitas de 

intermediação financeira entre os bancos se mantém similar com o passar do tempo e, mesmo 

existindo eventuais variações, os números de todas as instituições permanecem semelhantes de 

forma geral. 
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Gráfico 03 - PL 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Conforme elucidado anteriormente (VALLASCAS; KEASEY, 2012), o tamanho do 

capital dos bancos é fator relevante para a resiliência dessas instituições, sendo mencionado 

também nos Acordos de Basiléia. Com base nos dados divulgados pela amostra, observa-se que 

o tamanho do patrimônio líquido de todas as empresas também não apresenta discrepâncias 

relevantes que pudessem justificar uma eventual diferença no CAR dessas empresas. 

Gráfico 04 - RIF 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
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No geral, todos os bancos se endividaram mais com a pandemia e, na média, devido aos 

impactos da COVID-19, eles tiveram menor capacidade de cumprir com as suas obrigações no 

curto prazo, além de terem se tornado menos lucrativos. Nossos resultados vão ao encontro de 

estudos citados no referencial teórico a medida em que se torna visível a relação sensível entre 

a performance dessas instituições com a macroeconomia (VALLASCAS; KEASEY, 2012). 

Com o objetivo de mensurar o impacto do coronavírus no comportamento das 

observações da amostra no mercado acionário, foi calculado o retorno anormal a partir do 

modelo de mercado. Dessa forma, foram utilizados os dados coletados anteriormente para 

calcular o retorno real observado, a fim da obtenção do retorno esperado. Os resultados dos 

CAR Acumulados obtidos estão apresentados a seguir: 

Gráfico 05 – CAR Acumulado 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Observa-se que as empresas apresentaram comportamentos similares a partir da data do 

período de ajuste, onde os desempenhos frente ao mercado financeiro assumiram retornos 

negativos até meados de outubro de 2020. Entretanto, quando analisadas as recuperações dessas 

empresas ao longo do tempo, é possível verificar que os bancos privados assumiram posturas 

diferentes quando comparados ao banco público, que permaneceu com retorno negativo até a 

última data base verificada. 

Não foi possível obter nenhuma conclusão que justificasse a diferente recuperação do 

Banco do Brasil apenas analisando os números e os indicadores divulgados pela amostra, já que 
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foram apresentados dados contábeis similares entre as instituições, tanto no período anterior 

quanto posterior ao início do coronavírus no Brasil. Portanto, por essa razão, além das fontes 

consultadas no referencial teórico, o estudo de outras hipóteses que justificassem o cenário 

encontrado, tal qual a composição da estrutura societária das entidades, foi necessário. 

Uma das hipóteses levantadas com base na estrutura societária para justificar a 

recuperação lenta do Banco do Brasil frente ao mercado é a de que, além do cenário de uma 

forte crise de saúde, política e fiscal no país, as eleições presidenciais ocorrerão em 2022, onde 

a administração do banco poderá sofrer mudanças radicais na condução da operação devido à 

polarização de ideologias. Por conta da extrema incerteza em que o cenário local se encontra, é 

esperado que exista um possível receio pelo investidor em alocar capital em empresas que se 

encontram em tais condições. 

Vale mencionar que, durante este período crítico de crise, o Banco do Brasil também 

sofreu com trocas em sua direção. Em março de 2021, em menos de seis meses no cargo, o 

então presidente do Banco do Brasil, André Guilherme Brandão, renunciou ao seu cargo. O 

anúncio foi feito no dia 18 de março de 2021. 

Ainda em março de 2021, foi a vez de Hélio Magalhães, até então presidente do 

Conselho de Administração do Banco do Brasil, renunciou ao seu cargo afirmando: 

Não o faço por conta da já anunciada e esperada decisão do controlador 

de não me reconduzir a um novo mandato, até porque o contrário em 

nada interferiria na presente decisão, mas em razão do reiterado descaso 

com que o acionista majoritário vem tratando não apenas esta 

prestigiada instituição, mas também outras estatais de capital aberto e 

seus principais administradores (VALOR INVESTE, 2022). 

 

Corroborando as ponderações de Musacchio e Lazarinni (2015) e Carrera Jr. (2018) 

sobre indicações políticas e influência do governo em políticas econômicas por meio de 

instituições estatais, Hélio Magalhães afirmou em sua carta de renúncia que, no caso do Banco 

do Brasil, houve "tentativas de desrespeito à governança corporativa", complementando "como 

exemplo, cito as interferências externas na execução do plano de eficiência da companhia 

aprovado por esse Conselho e obviamente necessário para adequá-la aos novos tempos e 

desafios do setor". 

Além disso, Hélio Magalhães também protestou contra ao processo de escolha do novo 

presidente do Banco do Brasil, "o qual simplesmente não considera o desejável crivo deste 

Conselho, vez que baseado em legislação anacrônica e contrária às melhores práticas de 

governança em nível global".  
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5. CONCLUSÃO 

 

Os bancos públicos tendem a ser mais sensíveis a crises do que os bancos privados, 

tendo em vista que estão sob fatores adicionais, como a forte influência do Estado em suas 

operações. Em períodos altamente conturbados, como o ano de 2020, com a crise sanitária, 

fiscal e política, é de se esperar que essas instituições se comportem de maneira diferente no 

mercado do que as instituições privadas. 

Pela análise dos resultados obtidos, conclui-se que não foi possível atribuir o Retorno 

Anormal Acumulado (CAR) do Banco do Brasil somente aos indicadores e aos dados contábeis 

analisados, tendo em vista que foram apresentadas informações muito semelhantes entre esta 

instituição em comparação com os bancos privados. 

Por tal motivo, com respaldo nos estudos abordados e no modelo de mercado utilizado, 

a diferença de recuperação do Banco do Brasil no mercado, em comparação com as outras 

observações da amostra, muito provavelmente está atribuída a composição de sua estrutura 

societária, obtendo suporte para a nossa hipótese de que tal instituição é menos resiliente do 

que as instituições privadas quando enfrentados períodos de crises. Corroborando com estudos 

(CARRERA JR., 2018), os resultados aqui apresentados mostraram que o banco público foi 

mais suscetível a crise do coronavírus e, portanto, apresenta maior risco ao investidor, tendendo 

a performar melhor em períodos não conturbados. 

Vale salientar que, devido a restrições de informações divulgadas ao mercado, o período 

de análise de dados não englobou anos anteriores ao de 2018, e nem outras instituições 

financeiras, como as fintechs e os bancos digitais. Portanto, para maior compreensão e 

entendimento do tema, estudos posteriores poderiam levar em consideração tais condições, 

além de englobar um maior número de observações dentro da amostra. 
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