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Resumo 

A presente investigação pretende estudar os determinantes internos e externos da 

performance do sector bancário para dois subperíodos, antes e depois da crise 

financeira: 2005-2007 e 2008-2009. A amostra, baseada no Bankscope, é constituída 

por 358 bancos representativos dos 16 países do Eurosistema. São estimados dois 

modelos explicativos da performance bancária, o primeiro é aplicado a cada um dos 

subperíodos, o segundo avalia o impacto diferencial, provocado pela crise, nos 

coeficientes das variáveis estudadas. A performance bancária é avaliada pelo Return On 

Average Asset (ROAA). Os determinantes internos testados foram o capital, a liquidez, 

a qualidade do activo, a diversificação da actividade, os custos e a dimensão. Os 

determinantes externos foram: o PIB, a inflação, o desemprego e a concentração do 

mercado. Os resultados empíricos destacam o efeito positivo da diversificação sobre a 

performance bancária. Em ambos os subperíodos, os custos, a qualidade do activo e a 

liquidez apresentam uma relação inversa com a performance. O capital exibe uma 

relação positiva, sendo que no segundo período a crise diminuiu o efeito positivo. A 

crise provocou uma diminuição do nível da performance média no conjunto dos países 

analisados, contudo, o modelo de análise do impacto diferencial não identificou 

evidências relativamente à relação entre a performance bancária e as variáveis 

macroeconómicas estudadas. Apenas a concentração apresenta uma relação com a 

performance bancária, no entanto os resultados não são estáveis, não evidenciando 

nenhuma das teorias Structure-Conduct-Performance (SCP) ou Efficiency-Structure 

(ES). 

Palavras-chave: determinantes da performance, ROA, bancos, Eurosistema, crise 

financeira 

Código JEL: G01, G21, L25, N24 
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Abstract 

This research seeks to study which internal and external factors have contributed 

to bank performance during two specific periods, one the pre-recession (2005-2007) and 

the other post-recession (2008-2009). Using Bankscope's database, the analysis focuses 

on 358 banks. This sample is representative of the bank sector of the 16 Eurosystem 

member states. Bank performance is explained using two models: the first model is 

applied to each of the two periods; the second includes crisis as a dummy variable and it 

aims to explain how the recession has impacted on the coefficients of the variables 

studied. Bank performance is measured through Return On Average Asset (ROAA). 

The internal factors tested are the bank's capital, liquidity, asset quality, activity 

diversification, costs, and size. The external factors considered are sectorial 

concentration, GDP, inflation, and unemployment. Empirical results highlight that 

diversification has had a positive effect on banks' performance. These two periods 

depicted an inverse relationship between performance and costs, asset quality and 

liquidity. Banks’ capital shows a positive relationship with performance, although in the 

second period the positive effect is lower, due to the recession. The financial crisis has 

triggered a reduction in the average performance level in the Eurosystem countries. 

Nevertheless, no evidence was found of a relationship between bank performance and 

the macroeconomic variables studied. Sectorial concentration is an exception, but the 

relationship is not constant. There is no evidence for Structure-Conduct-Performance (SCP) or 

Efficiency-Structure (ES) theories.  

Keywords: performance factors, ROA, banks, Eurosystem, financial crisis 

Código JEL: G01, G21, L25, N24 
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Introdução 

 O objectivo do presente trabalho de investigação é identificar e analisar os 

determinantes da performance do sector bancário europeu para dois períodos, um em 

que a economia se encontra relativamente estável (2005-2007), e um segundo (2008-

2009), em que se estuda o impacto da recente crise financeira.  

Na literatura sobre a performance bancária podem ser identificadas duas 

abordagens. A primeira assenta no estudo das teorias da performance bancária, sendo 

que as principais são a Structure-Conduct-Performance (SCP) e a Efficient-Structure 

(ES). A segunda corresponde ao estudo dos determinantes da performance bancária 

(e.g. Athanasoglou et al. 2004, Athanasoglou et al. 2007, Kosmidou et al. 2005, Vong e 

Chan 2009, Sufian e Habibullah 2009). Esta segunda abordagem, que será adoptada na 

presente investigação, classifica os determinantes da performance bancária em duas 

categorias: 

- Os determinantes internos, que representam os aspectos dos bancos que são 

influenciados pelas decisões dos próprios órgãos de gestão, sendo os principais: o 

capital, o nível de risco e de liquidez da carteira e os custos operacionais. 

- Os determinantes externos, que são constituídos pelas características sectoriais 

(e.g. concentração do mercado) e macroeconómicas (e.g. ciclo económico, inflação, 

produto interno bruto).  

 O estudo dos determinantes da performance dos bancos na Zona Euro foi 

motivado pelas seguintes razões: a evolução e a crescente importância da actividade 

bancária na economia mundial, o desenvolvimento do sistema bancário europeu e a 

actual crise financeira, que provocou um grande instabilidade no sistema financeiro e na 

economia mundial. Esta investigação encontra-se assim na linha proposta por Goddard 

et al. (2007) que reconhece que o processo de integração europeia e a sua harmonização 

constituem um novo desafio para os investigadores, afirmando que nos próximos anos, 

o sector bancário europeu será um território propício à realização de investigações sobre 

a performance e eficiência1

                                                            
1 A performance representa a capacidade por parte da entidade bancária para gerar rendimento e a 
eficiência refere-se à relação entre os resultados obtidos e os recursos aplicados. 

. De facto, compreender o comportamento deste sector 

torna-se cada vez mais importante para poder: a nível microeconómico, identificar as 

melhores decisões de gestão para evitar situações de instabilidade das entidades 
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bancárias; a nível macroeconómico, seleccionar as políticas monetárias que 

desempenham um papel crucial na criação e manutenção da estabilidade financeira e do 

nível de inflação estimulando assim o crescimento económico. 

 O sector bancário é actualmente considerado um dos principais motores de 

desenvolvimento e de estabilidade económica. Até há alguns anos, a actividade bancária 

baseava-se principalmente na intermediação financeira, ou seja, na captação de fundos 

dos aforradores e na respectiva canalização para os investidores. Contudo, ao longo dos 

anos a actividade bancária tem vindo a ampliar-se e a diversificar-se. As principais 

razões apontadas são as modificações estruturais (e.g. liberalização e globalização 

financeira, evolução tecnológica) e o desenvolvimento do sector bancário europeu 

(Staikouras e Koutsomanoli-Fillipaki 2006, Goddard et al. 2007). 

O mercado europeu tornou-se cada vez mais integrado, sendo a principal causa a 

adopção em 1995 da Second European Directive on Banking and Financial Services2

 A evolução da actividade bancária veio assim modificar a estrutura dos 

resultados das instituições bancárias, que são avaliados através do produto bancário. 

Segundo a contabilidade nacional, em Portugal, o produto bancário é estruturado em 

duas componentes: a margem financeira e a margem complementar

 

que facilitou a integração de bancos estrangeiros nos mercados nacionais, provocando 

uma intensificação da concorrência e uma diminuição das margens e por consequência 

da performance (Goddard et al. 2004, Pasiouras e Kosmidou 2007). Para responderem a 

essa concorrência crescente, as entidades bancárias diversificaram as actividades e os 

produtos (e.g. operações de Bolsa, seguros). 

3

                                                            
2  Para mais informação sobre a evolução da actividade bancária na Europa consultar: 

. A margem 

financeira provêm do negócio tradicional dos bancos, ou seja o juro recebido das 

aplicações menos o juro a pagar aos depositantes. A margem complementar, 

corresponde por exemplo às comissões recebidas ou aos resultados obtidos em 

operações financeiras (e.g. investimentos em Bolsa). O desenvolvimento do mercado 

financeiro é um dos principais factores que permite aos bancos contrariarem situações 

de baixa performance devidas à saturação do negócio tradicional (Dermiguc e Huizinga 

2001). Para De Young e Rice (2004), essa actividade complementar explica cada vez 

www.ecb.int/pub/pdf/other/escb_pt_webpt.pdf  
3 Instituto Nacional Estatístico (INE): 
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Detalhe.aspx?cnc_cod=2457&cnc_ini=24-05-1994 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/escb_pt_webpt.pdf�
http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Detalhe.aspx?cnc_cod=2457&cnc_ini=24-05-1994�
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mais os resultados globais obtidos pelos bancos e deve portanto ser incluída na análise 

da performance bancária. Assim, na presente investigação será utilizado um indicador 

da diversificação da actividade bancária como factor explicativo da performance.  

 Em 2007-2008 ocorreu uma crise financeira que teve como principais 

consequências a perda de confiança no sistema financeiro mundial, as dificuldades de 

liquidez e a falência de grandes instituições bancárias (e.g. Lehman Brothers). Essa 

crise demonstrou a importância da existência de uma supervisão rigorosa que tenha por 

finalidade a manutenção da estabilidade do sistema financeiro. Uma das principais 

componentes da supervisão na Zona Euro é o Acordo de Basileia II4 que entrou em 

vigor em 2004 e veio substituir o acordo Basileia I. Este enquadramento legal cria 

limites à actividade bancária e eventualmente à performance dos bancos. A actual crise 

financeira mostrou deficiências neste sistema de supervisão, pelo que está a ser 

preparado o acordo Basileia III5

Umas das principais ferramentas utilizadas pelas entidades reguladoras 

europeias são os testes de stress, cujo objectivo é avaliar a resistência de um conjunto 

representativo de bancos dos países da União Europeia, tendo em consideração um 

cenário económico adverso extremo mas plausível

 que irá reforçar os requisitos de capital dos bancos e 

introduzir novas exigência regulamentares sobre a liquidez bancária e o nível de risco 

assumido.  

6. Em 2010, o teste de stress 

efectuado a 91 bancos europeus demonstrou um resultado positivo, sendo que apenas 7 

foram reprovados e seis deles pertenciam à Espanha e Grécia, países que se 

encontraram com dificuldades económicas e financeiras no período 2009-20107

Segundo Goddard et al. (2007), no passado a performance dos bancos europeus 

estava positivamente correlacionada com o ciclo económico dos países, no entanto a 

liberalização financeira e a integração europeia alteraram essa relação, diminuindo o 

risco de um banco individual ou de um sistema bancário entrar em situação de 

instabilidade financeira. A liberalização financeira e a supervisão permitem fortalecer 

. Estes 

resultados sugerem a existência de uma relação entre o ciclo económico de cada país e 

a performance do respectivo sector bancário.  

                                                            
4 http://www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/SupervisaoPrudencial/Paginas/BasileiaII.aspx 
5 http://www.ecb.int/press/key/date/2011/html/sp110401.en.pdf?7fc98716f1ea1f3a950d0784a2f8e2fb  
6 http://www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/Paginas/Exercicioeuropeudestresstest.aspx 
7 http://www.ecb.int/pub/pdf/other/euwidestresstestingexercise-qaen.pdf 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/SupervisaoPrudencial/Paginas/BasileiaII.aspx�
http://www.ecb.int/press/key/date/2011/html/sp110401.en.pdf?7fc98716f1ea1f3a950d0784a2f8e2fb�
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Supervisao/Paginas/Exercicioeuropeudestresstest.aspx�
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/euwidestresstestingexercise-qaen.pdf�
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os sistemas bancários, através da adopção de boas práticas de gestão (principalmente na 

área de gestão de risco), tornando assim o sector bancário menos sujeito a ocorrência 

de crises financeiras (Chantapong 20058

Esta dissertação pretende avançar o conhecimento das causas da performance 

bancária em dois aspectos insuficientes tratados na literatura: o impacto da recente crise 

financeira e o estudo do Eurosistema. Para além disso, combina na modelização 

determinantes internos e externos, metodologia nem sempre adoptada nos estudos 

empíricos anteriores. 

). Embora a tendência seja para a diminuição 

da relação entre ciclo económico e sistema bancário, Barros et al. (2007) constatam que 

o mercado bancário europeu ainda não se encontra plenamente integrado, o que torna o 

desempenho dos bancos dependente dos aspectos económicos de cada país. 

Athanasoglou et al. (2007) confirmam essa relação concluindo empiricamente, para 

uma amostra de bancos gregos, que a performance é pro-cíclica.  

 A análise do Return On Equity (ROE), medida de performance (Gráfico A1 do 

Anexo 2), e do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) (Gráfico A2 do Anexo 2) de 

grandes economias mundiais, revela uma quebra da performance de todos os tipos de 

bancos comerciais (nacionais e estrangeiros) em 2008, ano em que o PIB das maiores 

economias industrializadas apresenta também uma quebra brusca. Por isso, será 

efectuada uma análise considerando dois subperíodos: 

- De 2005 a 2007, um período de estabilidade financeira na Zona Euro; 

- 2008 e 2009, dois anos de instabilidade financeira que permitirá avaliar o impacto 

da crise económica e financeira nos determinantes analisados no primeiro subperíodo. 

À semelhança dos estudos anteriores a metodologia utilizada será a regressão 

linear múltipla, que permite determinar a contribuição específica de cada variável 

independente (e.g. rácios de liquidez, rácio de risco) para a explicação da variável 

dependente, a performance bancária que será avaliada pelo Return On Average Asset 

(ROAA). A base de dados utilizada na análise empírica é a Bankscope que reúne a 

informação financeira de cerca de 8.000 bancos europeus. A amostra em análise é 

                                                            
8 Chantapong (2005) faz essa constatação para o sector bancário tailandês. 
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constituída pelas principais instituições bancárias dos 16 países do Eurosistema9

 A dissertação encontra-se organizada em cinco secções. Na Secção 1 será feita 

uma revisão de literatura. Na Secção 2 será apresentada a metodologia, assim como a 

caracterização da base de dados e a selecção da amostra. A Secção 3 tratará da descrição 

das variáveis utilizadas nos modelos. De seguida, na Secção 4, serão apresentados e 

discutidos os resultados obtidos pelos modelos estatísticos. Por último, a Secção 5 

enunciará as principais conclusões assim como as pistas para investigações futuras. 

, num 

total de 1170 observações. 

1 - Revisão de Literatura 

 1.1 – Teorias Explicativas da Performance Bancária 

 Neste ponto serão apresentadas a teoria Structure-Conduct-Performance (SCP) e 

a sua alternativa Efficient-Structure (ES), já testadas empiricamente em múltiplos 

estudos sobre a banca. Estas duas teorias analisam a relação entre a estrutura de 

mercado e a performance das empresas, mas cada uma com ópticas e conclusões 

diferentes (Molyneux e Forbes 1995). 

Structure-Conduct-Performance 

 A teoria SCP baseia-se na explicação do nível de concentração do mercado 

como sendo o resultado de práticas anti-competitivas e de conluio entre as entidades do 

sector (Molyneux e Forbes 1995). Isso significa que independentemente do nível de 

eficiência de cada um dos bancos, existe um aumento da performance que é o resultado 

de um acordo de conluio que pode estabelecer: taxas mais elevadas para os empréstimos 

concedidos e mais baixas para os depósitos ou ainda maiores comissões (Goddard et al. 

2007). Esta teoria é empiricamente sustentada quando o impacto da concentração do 

mercado na performance bancária é significativo e positivo (Molyneux e Forbes 1995). 

Deste modo os bancos que operam em mercados mais concentrados irão ter maiores 

ganhos, resultantes de práticas de conluio, quando comparados com os bancos que 

operam em mercados mais concorrenciais, independentemente do nível de eficiência de 

cada um. Segundo Molyneux e Forbes (1995) a teoria SCP e a performance bancária 

estão relacionados com a política económica do país. Por exemplo a entrada em vigor 

                                                            
9 Países do Eurosistema: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, 
França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. 
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de políticas de regulação que visam o aumento da concorrência, dificulta o recurso por 

parte das entidades a práticas anti-competitivas, o que provoca um impacto negativo na 

performance dos bancos. 

Efficiency-Structure 

 A ES é uma alternativa à teoria SCP, e considera a estrutura do mercado como 

sendo o resultado da eficiência das instituições bancárias (Goddard et al. 2007, 

Molyneux e Forbes 1995). As alterações da estrutura do mercado bancário são assim 

explicadas pelos ganhos de quota de mercado dos participantes, resultado do aumento 

da eficiência, o que tendencialmente aumenta a concentração do sector (Molyneux e 

Forbes 1995). Nesta teoria exclui-se portanto a hipótese de conluio como factor de 

concentração. De facto, Goddard et al. (2007) constata que os mercados mais 

concentrados são constituídos por grandes instituições bancárias que conseguem operar 

de forma mais eficiente. Esta teoria é empiricamente sustentada quando a performance 

das entidades é positiva e significativamente relacionada com a quota de mercado, 

independentemente do grau de concentração do sector. Para Molyneux e Forbes (1995) 

numa entidade com maior grau de eficiência (e.g. estrutura com custos menores) os 

gestores podem optar entre duas estratégias: maximizar os proveitos através da 

manutenção do nível de preços e dimensão, ou maximizar os proveitos através da 

redução do preço e expansão da actividade. Admitindo que os gestores optam pela 

segunda estratégia, as entidades mais eficientes ganharão em quota de mercado. 

Segundo esses autores, nas economias onde esta teoria apresenta evidência empírica, o 

aumento da concentração não deve ser restringindo por políticas de excessiva regulação 

que irão limitar os ganhos de eficiência, ao contrário do que decorre do modelo SCP. 

Resultados Empíricos SCP-ES 

A relação entre estrutura do mercado e a performance foi alvo de múltiplos 

estudos cujos resultados empíricos divergiram, não permitindo determinar qual é das 

duas teorias a mais adequada (Goddard et al. 2007). 

No que se refere aos países europeus, objecto da presente investigação, os 

resultados obtidos por Molyneux e Forbes (1995), com base numa amostra dos bancos 
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europeus10 para o período de 1986-1989, apoiam o modelo SCP. Este resultado sugere 

que a concentração na Europa facilitou o conluio entre os bancos o que provoca uma 

performance mais elevada do que a normal para todos os participantes, 

independentemente da eficiência de cada um. Pelo contrário, os resultados obtidos por 

Goldberg e Rai (1996) através da análise de 11 países europeus11

1.2 – Os Determinantes da Performance Bancária 

 para período de 1988-

1991, não apontam para nenhuma relação significativa entre concentração e 

performance, não sendo portanto sustentada a teoria SCP. É de salientar que para os 

USA, os estudos efectuados concluem por uma melhor correspondência com a teoria ES 

(Molyneux e Forbes 1995). Quanto ao mercado bancário mundial, estudado 

empiricamente por Berger (1995a), os resultados mostram que nem o modelo 

tradicional SCP, nem a sua alternativa ES, são relevantes para a performance bancária. 

É de salientar que o modelo SCP foi alvo de várias críticas, sendo uma delas a de 

Goddard et al. (2004, 2007) que argumentam que um dos pressupostos do modelo, o 

equilíbrio do mercado, é pouco realista. Uma outra crítica é a não inclusão do impacto 

da supervisão na análise da concentração do sector bancário.  

 Em paralelo às duas teorias antes apresentadas, foram realizados vários estudos 

empíricos para países ou zonas geográficas diferentes, cujo objectivo é a identificação 

dos principais determinantes da performance bancária. Os determinantes são divididos 

em dois grupos: os internos, influenciados pelo órgão de gestão, e os externos, 

constituídos pelas variáveis sectoriais e macroeconómicas. Nas Tabelas A1 e A2 do 

Anexo 1 é apresentado um resumo dos estudos citados assim como dos respectivos 

resultados obtidos para cada um dos determinantes internos e externos. 

1.2.1 – Determinantes Internos 

 Os estudos sobre os determinantes da performance bancária identificaram quatro 

tipos de factores internos: o capital, a composição da carteira activa/passiva (liquidez, 

risco e diversificação), os custos operacionais e a dimensão das instituições bancárias. 

Cada um destes quatro aspectos será desenvolvido nos pontos seguintes. 

                                                            
10 Os países analisados foram: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino 
Unido. 
11  Os países analisados foram: Áustria, Finlândia, Suíça, França, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, 
Espanha, Itália, Suécia e Bélgica. 
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Capital 

A análise do capital de uma entidade permite concluir sobre a sua solidez 

financeira. Berger (1995b) foca-se na análise da relação entre capital e os resultados 

obtidos pelos bancos comerciais norte-americanos. Segundo ele, a teoria tradicional 

defende que o capital e a performance têm uma relação negativa. De facto um capital 

elevado é geralmente associado a uma menor rendibilidade dos capitais próprios (ROE), 

pois tende a reduzir o risco sobre o capital próprio e portanto o retorno esperado exigido 

pelos investidores. Contudo, os resultados empíricos contrariam aquela teoria, 

monstrando que o nível de capital e a performance têm uma relação positiva. Pois, as 

instituições bancárias que aumentaram o nível de capital enfrentam menores custos de 

financiamento e maiores taxas de rentabilidade. Dermiguc-Kunt e Huizinga (1999) 

acrescentam que um nível de capital elevado permite aos bancos diminuir o recurso aos 

empréstimos para garantir os seus activos. A análise dos resultados obtidos por 

Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. (2007), Abreu e Mendes (2000), 

Kosmidou et al. (2005), Vong e Chan (2009), Sufian e Habibullah (2009), Goddard et 

al. (2004), Pasiouras e Kosmidou (2007) e Demiguc-Kunt e Huizinga (1999) também 

permite concluir pela existência de uma relação positiva entre performance e capital.  

Berger e Bouwman (2009) abordaram recentemente um novo aspecto: o impacto 

da crise financeira na relação entre capital e performance. Os resultados obtidos, 

baseados na análise de bancos comerciais norte-americanos, permitiram estabelecer uma 

conclusão importante: durante a crise financeira um nível de capital elevado ajuda os 

bancos a aumentar a probabilidade de sobreviver à crise, melhorar a performance e 

alargar a quota de mercado.  

Composição da Carteira 

 A análise da composição da carteira pode ser dividida em três aspectos 

fundamentais: a liquidez, a qualidade do activo e a diversificação da actividade. 

Segundo Athanasoglou et al. (2007) os dois principais aspectos da falência de uma 

instituição bancária são: um activo de má qualidade e um baixo nível de liquidez. Assim 

para diminuir o risco e aumentar a liquidez das carteiras durante períodos de incerteza, 

as instituições bancárias recorrem à diversificação. 
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O estudo da liquidez das instituições bancárias permite ver a facilidade com que 

os activos podem ser convertidos em dinheiro. Uma das principais fontes de rendimento 

dos bancos são os empréstimos (a particulares ou a empresas) considerados como 

activos de elevado risco e baixa liquidez, mas cujas expectativas de retorno são 

superiores a outros activos, como as obrigações do tesouro (Athanasoglou et al. 2004). 

Por consequência é geralmente considerado que quanto menor for a liquidez maior será 

a performance bancária (Goddard et al. 2004). Os resultados empíricos obtidos por 

Abreu e Mendes (2000), Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou (2007), Sufian 

e Habibullah (2009) apoiam a teoria tradicional, mostrando que existe uma relação 

positiva entre o indicador de liquidez e a performance bancária, o que significa que 

quanto menos activos líquidos o banco detiver mais elevada será a performance. Pelo 

contrário, os resultados obtidos por Debasiah e Shil (2009) não convergem (relação 

estatisticamente não relevante). 

A qualidade do activo é analisada através do risco de crédito assumido pelo 

banco, sendo que não se trata da estudar a quantidade de crédito concedido mas antes a 

sua qualidade. Uma alteração do nível de risco pode significar uma modificação da sua 

solidez financeira e por consequência na performance (Athanasoglou et al. 2004). Os 

resultados empíricos obtidos por Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. (2007) 

e Vong e Chan (2009) apontam para uma relação negativa entre a performance e o nível 

de risco de crédito, pelo contrário, os resultados de Kosmidou et al. (2005) e Debasiah e 

Shil (2009) exibem uma relação estatisticamente não relevante entre as duas variáveis. 

Por fim, o terceiro e último aspecto da composição da carteira é o grau de 

diversificação. Segundo De Young e Rice (2004), para uma amostra de bancos 

americanos, a margem complementar corresponde a 40% do lucro operacional, o que 

torna a análise deste rendimento adicional um ponto fundamental. Na literatura é 

geralmente reconhecido que a diversificação da actividade bancária permite gerar mais 

rendimentos (margem complementar), o que reduz a dependência da actividade 

tradicional que é facilmente prejudicada pelo um ambiente macroeconómico adverso. 

Desse modo, a diversificação da actividade é um factor de diminuição da volatilidade do 

resultado operacional dos bancos (De Young e Rice 2004, Vong e Chan 2009). Os 

resultados empíricos contrariam essa teoria, pois apresentam uma relação negativa entre 

diversificação da actividade e performance (Sufian e Habibullah 2009, Debasiah e Shil 

2009, Dermiguc-kunt e Huizinga 1999). Para esses últimos, a relação inversa é 
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consequência da diversificação da actividade ter sido realizada de forma muito rápida e 

imprudente, provocando dificuldades em manter a performance. De Young e Rice 

(2004) apoiam essa explicação ao constatar que as instituições bancárias consideradas 

como bem geridas diversificaram-se com prudência. 

Custos 

 A análise dos custos operacionais é fundamental para a performance de uma 

empresa, pois permite avaliar a eficiência do órgão de gestão, sendo que uma grande 

parte da literatura argumenta que a redução dos custos permite melhorar a performance 

Os resultados empíricos de Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. (2007), 

Kosmidou et al. (2005) e Pasiouras e Kosmidou (2007) convergem com a teoria 

tradicional apontando para uma relação inversa entre a performance e os custos 

operacionais. No entanto essa relação não é sólida, pois os resultados obtidos por Ben 

Naceur e Goaied (2005), Debasiah e Shil (2009), Sufian e Habibullah (2009) divergem, 

mostrando que existe uma relação positiva. Segundo estes autores, um aumento dos 

custos com pessoal com o objectivo de contratar trabalhadores mais qualificados e 

portanto mais eficientes promove um aumento da performance.  

Dimensão 

A dimensão do banco, geralmente avaliada através do activo, permite verificar a 

existência de economias de escala. Os resultados obtidos pelos estudos empíricos não 

mostram uma relação estável entre a dimensão e a performance. Para Athanasoglou et 

al. (2007), Sufian e Habibullah (2009) e Goddard et al. (2004) a relação entre dimensão 

e performance é inconclusiva ou não relevante, apontando para a eficiência como 

melhor determinante do que a dimensão da entidade. Este último resultado vem apoiar a 

teoria Efficiency-Structure (ES). Athanasoglou et al. (2004) e Pasiouras e Kosmidou 

(2007) obtêm uma relação positiva entre essas duas variáveis. No entanto é geralmente 

considerado que esta relação positiva tem um limite, pois com o aumento da dimensão 

podem aparecer despesas burocráticas que tornam a escala negativa para a performance. 

Essa relação negativa foi identificada empiricamente por Ben Naceur e Goaied (2005), 

Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou (2007) e Vong e Chan (2009). 

Mais recentemente diversos investigadores referiram a teoria “too big to fail”, 

alegando que os bancos de grande dimensão aumentam as respectivas exposições ao 
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risco para obterem um maior lucro antecipando que, no caso de aparecerem problemas 

de insolvência, as entidades reguladoras não os deixariam falir por serem considerados 

demasiados importantes para a economia (Goddard et al. 2004, Koutsomanoli-Fillipaki 

2006). É de constatar que no caso da falência do Lehman Brothers esta teoria não se 

verificou. 

1.2.2 – Os Determinantes Externos 

  Os determinantes externos podem ser de dois tipos: os macroeconómicos e os 

sectoriais. Goddard et al. (2007) e Barros et al. (2007) apontam para a importância 

dessas variáveis para os países europeus porque embora existam bastantes esforços para 

promover a integração financeira, essa ainda não se encontra suficientemente 

desenvolvida o que torna os aspectos macroeconómicos específicos a cada economia 

importante para a avaliação da performance dos respectivos sistemas bancários. As 

principais variáveis macroeconómicas estudadas foram o ciclo económico, geralmente 

representado pelo Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação. 

Situação Macroeconómica e Ciclo 

A análise do ciclo económico permite avaliar a existência de uma relação entre a 

situação económica do país e o desempenho do respectivo sector bancário. Segundo 

Athanasogou et al. (2004) apesar da tendência do sector bancário ser para a 

diversificação geográfica e para a utilização de técnicas de gestão de risco dos ciclos 

económicos, a performance bancária permanece sensível às condições 

macroeconómicas. Na literatura é geralmente reconhecido que em períodos de 

aceleração económica há uma maior procura por parte dos agentes para contrair créditos 

assim como outros serviços financeiros, pelo contrário em períodos de recessão ocorre 

uma diminuição da concessão de crédito assim como o aumento das provisões (Vong e 

Chan 2009). Esses acontecimentos, que reduzem a performance, são explicados pela 

deterioração da qualidade dos empréstimos que provoca um crescimento do crédito mal 

parado dos bancos, criando assim problemas de liquidez e de confiança no sistema 

financeiro nacional (Albertazzi e Gambacorta 2009). Athanasoglou et al. (2007) 

confirmam empiricamente essa teoria ao demonstrar que a performance bancária é pro-

cíclica embora esse efeito seja assimétrico, sendo apenas relevante em períodos de 

crescimento.  
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Um dos indicadores mais utilizados para avaliar os ciclos económicos é a taxa de 

crescimento do PIB que reflecte o estado da economia (Kosmidou et al. 2005). Espera-

se que um crescimento do PIB tenha um impacto positivo nos bancos provocado pelo 

aumento da procura de serviços financeiros (Vong e Chan 2009, Pasiouras e Kosmidou 

2007, Athanasoglou et al. 2007). De facto Albertazzi e Gambacorta (2009) argumentam 

que o PIB tem uma relação positiva com dois aspectos da carteira: o rendimento da 

actividade bancária tradicional (via o aumento da concessão de créditos) e o crédito mal 

parado (via a qualidade do crédito concedido). No entanto, os resultados empíricos 

obtidos não são conclusivos por serem divergentes quanto ao sentido do efeito. Apenas 

Kosmidou et al. (2005) obtêm uma relação positiva entre essas duas variáveis. Os 

restantes estudos analisados apontam para uma relação estatisticamente não relevante 

(Athanasoglou et al. 2004, Ben Naceur e Goaied 2005, Dermiguc-kunt e Huizinga 

1999, Pasiouras e Kosmidou 2007, Sufian e Habibullah 2009, Vong e Chan 2009), 

sendo que a principal razão apontada para esse resultado é a de que o período de 

observação é em geral demasiado curto para se poder detectar um efeito 

macroeconómico.  

Inflação 

O impacto da inflação foi inicialmente estudado por Perry (1992), que defende 

que o impacto dessa variável depende da antecipação das taxas futuras por parte das 

entidades bancárias. Segundo ele, se a inflação for correctamente antecipada as taxas de 

juro são devidamente ajustadas de forma a aumentar as receitas mais rapidamente do 

que os custos, o que melhora a performance bancária. Pelo contrário, um aumento 

inesperado da inflação provoca um impacto negativo na performance do banco, (que 

tem um aumento dos custos mais rápido do que o dos rendimentos), provocando 

dificuldades de liquidez. A principal questão será então perceber se a economia está 

suficientemente madura para que os agentes possam prever correctamente a inflação, o 

que permitiria aos bancos ter uma gestão de custos adequada. Os resultados empíricos 

obtidos mostram que a inflação tem um impacto positivo (Athanasoglou et al. 2004, 

Athanasoglou et al. 2007, Kosmidou et al. 2005, Vong e Chan 2009, Pasiouras e 

Kosmidou 2007, Dermiguc-kunt e Huizinga 1999). Apenas os resultados de Abreu e 

Mendes (2000), Ben Naceur e Goaied (2005) e Sufian e Habibullah (2009) divergem 

(relação negativa ou não relevante).  
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Estrutura do Mercado - Concentração 

 A principal variável sectorial estudada é o grau de concentração do mercado que 

avalia o nível de concorrência e permite concluir sobre a teoria da estrutura do mercado 

(SCP ou ES) que se enquadra melhor para a explicação da performance bancária. O 

grau de concentração do mercado é dependente da sua dimensão assim como da 

existência de barreiras à entrada de novas entidades (Goddard et al. 2004), sendo que 

quanto mais concentrado for o sector maior será o poder monopolístico das entidades 

que o constituem (Vong e Chan 2009). Staikouras e Koutsomanoli-Fillipaki (2006) num 

estudo sobre a estrutura do mercado bancário do novo espaço europeu (UE25) obtêm 

resultados que sugerem que os bancos europeus estão a operar num mercado com 

condições monopolísticas. Mais especificamente, foi constatado que nos 10 novos 

países da União Europeia (após o alargamento de 2004) existe uma concorrência mais 

elevada do que nos outros 15 países que já constituíam a União Europeia. As 

investigações realizadas por Athanasoglou et al. (2004), Demiguc-kint e Huizinga 

(1999), Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou (2007) concluíram que o 

impacto do grau de concentração do mercado na performance bancária é positivo, 

apoiando assim a teoria SCP. No entanto Athanasoglou et al. (2007) e Ben Naceur e 

Goaied (2005) não identificaram nenhuma relação relevante entre as variáveis.  

2 – Amostra e Metodologia 

 2.1 – Base de Dados e Selecção da Amostra 

 A base de dados fundamental usada na investigação empírica foi a Bankscope12 

que inclui a informação financeira das entidades bancárias a nível mundial, sendo que 

para a Europa disponibiliza informação relativa a cerca de 8.000 bancos, o que assegura 

um excelente cobertura dos bancos europeus. A base de dados Bankscope, além de 

informação contabilística, inclui diversos rácios classificados em quatro grupos: rácios 

de capital, indicadores de qualidade do activo, rácios operacionais e rácios de liquidez13

                                                            
12 

. 

Em relação aos dados macroeconómicos, utilizaram-se as bases de dados do Eurostat e 

do BCE. 

https://bankscope2.bvdep.com/Home.serv?product=scope2006 
13  Asset quality – Capital – Operations - Liquidity 

https://bankscope2.bvdep.com/Home.serv?product=scope2006�
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 A selecção da amostra adoptou como critérios: a representatividade dentro dos 

países do Eurosistema14, a natureza comercial do banco, a dimensão do activo e a 

existência de informação para todos os anos em análise. A amostra é composta por um 

total de 1.790 observações (1.790=358x5 anos), correspondendo aos dados anuais de 

358 bancos comerciais dos principais países do Eurosistema detentores de um activo 

superior a 1.000 Milhões de Euros (Tabela A3 do Anexo 1)15

Para indagar da existência de dois períodos distintos, foi realizado um Teste de 

Igualdade das Médias entre a performance bancária do período 1 e 2, respectivamente 

ROAA1 e ROAA2. O resultado obtido pelo Teste de Igualdade das Médias conclui que 

a hipótese de igualdade é rejeitada para um nível de significância de 1% (Tabela A9 do 

Anexo 1). Constata-se que o ROAA1 e ROAA2 têm uma média respectiva de 0,766 e 

0,370 (Tabelas A5a e A5b) o que confirma a quebra da performance dos bancos 

europeus no segundo período, sendo que se considera que a principal causa desta quebra 

é a crise financeira que teve início em meados de 2007. Acrescenta-se que foi 

previamente verificado através de testes, que o ROAA de 2005, 2006 e 2007 são em 

média estatisticamente iguais o que significa que podem ser agrupados para formar o 

período 1. Foi efectuada a mesma análise estatística para o ROAA de 2008 e 2009, 

sendo que o resultado obtido também apontou para uma igualdade das médias, o que 

nos permitiu formar o período 2. 

. O período em análise está 

subdividido em dois, de 2005 até 2007, designado como período de estabilidade 

financeira (período 1), e de 2008-2009, designado como período de instabilidade 

(período 2), sendo que o primeiro inclui 1.074 observações (1.074=358x3 anos) e o 

segundo 776 (776=358x2 anos).  

2.2 - Metodologia 

 A análise empírica recorre à regressão linear múltipla16

                                                            
14 Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda e Portugal 

, seguindo anteriores 

estudos (e.g. Chantapong 2005, Kosmidou et al. 2005, Sufian e Habibullah 2009, Vong 

e Chan 2009). Esta metodologia permite determinar a contribuição específica, efeito 

positivo ou negativo, e a significância estatística de cada variável independente para a 

15 Na amostra inicial constavam 382 entidades bancárias das quais foram retiradas 24 por serem 
considerados como outliers (ROAA superior 8 ou inferior a -8) 
16 A análise painel, apesar de ter sido estudada, não foi adoptada por causa dos dois períodos em análise 
serem demasiados pequenos. Assim os dados foram testados como seccionais. 
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explicação da variável dependente, a performance bancária medida pelo Return On 

Average Asset (ROAA). Foram adoptados dois modelos:  

O Modelo 1, aplicado a cada um dos subperíodos (2005-2007, 2008-2009),  

𝑌𝑖 =  𝐶 + ∑𝑗=1
𝑘  𝛽𝑗𝐼𝑗𝑖 + ∑𝑙=1

𝑚 𝛿𝑙𝑆𝑙𝑖 + ∑𝑟=1
𝑝  𝜃𝑟𝑀𝑟𝑖 +  𝜀𝑖 

i = 1,…, 1074    para o período 1 (2005-2007) 

i = 1,…, 776     para o período 2 (2008-2009) 

O Modelo 2, que corresponde a uma estimação conjunta do Modelo 1 com os dados dos 

dois períodos, inclui uma dummy associada ao período de crise financeira (2008-2009) e 

tem como objectivo identificar as diferenças, estatisticamente significativas, do impacto 

das variáveis independentes na variável dependente decorrente do período de 

instabilidade financeira, é 

𝑌𝑖 =  𝐶 +  ∑𝑗=1
𝑘  𝛽𝑗𝐼𝑗𝑖 + ∑𝑙=1

𝑚 𝛿𝑙𝑆𝑙𝑖 + ∑𝑟=1
𝑝  𝜃𝑟𝑀𝑟𝑖 +  𝐶´ 𝐷𝑖  +  ∑𝑗=1

 𝑘  𝛽´𝑗(𝐷𝑖 ∗ 𝐼𝑗𝑖)  

+  ∑𝑙=1
𝑚  𝛿´𝑙(𝐷𝑖 ∗ 𝑆𝑙𝑖)  +  ∑𝑟=1

𝑝  𝜃´𝑟(𝐷𝑖 ∗ 𝑀𝑟𝑖)  + 𝜀𝑖 

i = 1,…, 1790     para o período (2005-2009) 

Sendo que:  

- Y representa a variável em análise (variável dependente), ou seja o ROAA 

- 𝐶 é o termo independente  

- 𝐼, 𝑆 e 𝑀 representam os diferentes grupos de variáveis independentes, e 

correspondem respectivamente aos  determinantes internos, as variáveis sectoriais e as 

variáveis macroeconómicas 

- 𝛽, 𝛿 e 𝜃 representam os coeficientes das respectivas variáveis explicativas 𝐼 , 𝑆 e 

𝑀 e medem o impacto das variáveis explicativas na variável dependente 

- 𝐷 é a variável dummy que assinala o período de instabilidade financeira 

provocada pela recente crise financeira (2008-2009) e assume o valor de 0 para o anos 

2005,2006 e 2007, e o valor 1 para os anos 2008 e 2009 

- 𝛽´, 𝛿´ e 𝜃´ representam os coeficientes das variáveis explicativas (𝐷 ∗ 𝐼), (𝐷 ∗ 𝑆) 

e (𝐷 ∗ 𝑀) e medem o impacto diferencial provocado pela crise nos coeficientes das 

variáveis explicativas, em relação ao período de estabilidade económica 

- 𝜀 corresponde ao erro da regressão 
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A estimação dos modelos assim como os diversos testes efectuados foram realizados 

através do software EVIEWS 6.017

3 – Determinantes e Variáveis 

. 

3.1 – Variável Dependente 

A performance bancária é habitualmente avaliada através de três indicadores de 

rentabilidade: Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA) ou Return On Average 

Asset (ROAA) e Net Interest Margin (NIM) (Tabela A2 do Anexo 1). O ROE, 

rentabilidade dos capitais próprios, avalia a capacidade de uma entidade de utilizar os 

investimentos dos accionistas para gerar lucros. A utilização deste rácio corresponde a 

uma análise da performance na óptica dos accionistas. O ROA ou ROAA, rentabilidade 

do activo, avalia a capacidade de uma entidade de utilizar o seu activo para gerar lucros. 

Este rácio permite averiguar como foi aplicado o activo e concluir sobre a eficiência dos 

órgãos de gestão (Debasiah e Shil 2009). O NIM, que mede a diferença entre os juros 

recebidos das aplicações efectuadas pelos bancos e os juros pagos aos credores (e.g. 

depósitos) relativamente ao activo, é frequentemente utilizado para o estudo da 

eficiência dos bancos.  

Na presente investigação a medida utilizada para avaliar a performance será o 

ROAA seguindo a linha de orientação de estudos anteriores, como por exemplo 

Pasiouras e Kosmidou (2007) e Sufian e Habibullah (2009) (Tabela A2 do Anexo 1). De 

seguida são apresentadas as variáveis utilizadas associadas aos determinantes internos e 

externos, assim como o efeito esperado de cada uma delas sobre a performance bancária 

(Tabela 1). A Tabela A54 resume o conteúdo e forma de cálculo das variáveis. 

3.2 – Determinantes Internos - Variáveis Independentes  

As variáveis independentes específicas dos bancos consideradas como 

determinantes internos utilizadas para explicar as performances são: equity/total assets 

(CAP), cost/income (COST), non-interest expenses/total assets (NIE), total loans/total 

assets (LIQ), liquid assets/cust and short term funding (LIQUI), loan loss 

provision/total loans (LLP), other operating income/total assets (OOI) e ln(assets) 

                                                            
17 http://www.eviews.com/ 

http://www.eviews.com/�
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(DIM). A descrição das variáveis foi baseada nas descrições originais do Bankscope e 

nos artigos citados que utilizaram rácios similares. 

O rácio equity/total assets (CAP) permite verificar se o nível de capital é 

adequado, sendo que um rácio elevado significa que as instituições bancárias são mais 

prudentes, não assumindo riscos elevados, o que as torna mais resistentes em situações 

de instabilidade das economias. Pelo contrário, um rácio baixo sugere uma posição 

relativamente arriscada. Espera-se que esta variável tenha um efeito positivo na 

performance bancária como foi evidenciado pelos diversos estudos precedentemente 

analisados (Tabela 2 e A1 do Anexo 1). 

A análise dos custos será efectuada através do estudo da variável cost/income 

ratio (COST) e non-interest expenses/total assets (NIE). O cost-to-income ratio é um 

rácio financeiro que permite concluir sobre o nível de eficiência da instituição bancária, 

comparando a proporção dos custos operacionais relativamente ao lucro gerado. Um 

rácio elevado reflecte uma gestão menos eficiente, por isso espera-se obter uma relação 

inversa entre a variável COST e ROAA como constatado nos resultados empíricos dos 

estudos anteriores (Tabela 2 e A1 do Anexo 1). A variável non-interest expenses/total 

assets (NIE) proporciona informação sobre os custos operacionais e os activos detidos 

pelo banco, sendo que um rácio elevado também significa uma gestão com menor 

eficiência. Espera-se encontrar uma relação inversa entre a variável NIE e o ROAA, no 

entanto segundo Vong e Chan (2009) que utiliza esse rácio, os resultados empíricos são 

inconclusivos (Tabela 2 e A1 do Anexo 1). 

O nível de liquidez das instituições bancárias é avaliado através dos rácios total 

loans/total assets (LIQ) e liquid assets/cust and short term funding (LIQUI). A variável 

LIQ é um dos indicadores mais utilizados na literatura para avaliar o risco de liquidez e 

representa a proporção dos empréstimos concedidos na totalidade dos activos detidos 

pelo banco. Os empréstimos são considerados activos pouco líquidos devido ao elevado 

risco mas com uma elevada rentabilidade. Um rácio elevado representa um baixo nível 

de liquidez, o que aponta para uma relação positiva com a performance (Tabela 2 e A1 

do Anexo 1). A segunda medida de liquidez utilizada é a variável LIQUI que estuda a 

proporção de activos considerados líquidos (e.g. clientes e fundos de curto prazo) que 

permitem ao banco enfrentar uma situação de retirada súbita dos fundos, sendo que um 

rácio elevado significa uma maior proporção de activos líquidos, geralmente associados 
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a uma taxa de rendibilidade baixa. Ao contrário do rácio precedente espera-se obter uma 

relação inversa entre essa variável e a performance bancária, já que quanto mais elevada 

for a liquidez menor será a rentabilidade esperada (Tabela 2 e A1 do Anexo 1)18

 O rácio loan loss provision/total loans (LLP) é utilizada como indicador da 

qualidade do activo e representa a proporção de créditos concedidos que serão 

considerados como perdas financeiras em resultado da falta de pagamento das 

prestações. Um rácio elevado significa que o banco possui um activo de má qualidade 

ou seja houve um aumento da exposição ao risco que é geralmente associado a uma 

diminuição da performance da entidade bancária. A relação esperada entre a variável 

LLP e a performance bancária é negativa como identificado em numerosos estudos 

(Tabela 2 e A1 do Anexo 1). 

. 

 O indicador de diversificação da actividade bancária adoptado é o rácio other 

operating income/total assets (OOI) e permite analisar a proporção dos resultados do 

banco correspondente as comissões ou outros tipos de rendimentos não provenientes da 

actividade bancária tradicional. Quanto mais elevado é o rácio, mais diversificada é a 

carteira. Apesar dos resultados empíricos anteriores apontarem para um efeito negativo, 

a teoria sugere a existência de uma relação positiva entre as duas variáveis (Tabela 2 e 

A1 do Anexo 1). 

 A variável DIM, avaliada pelo logaritmo do activo, é utilizada para captar o 

efeito da dimensão dos bancos nas suas performances e permite averiguar a teoria da 

existência de economias de escala. É geralmente considerado que a dimensão é 

favorável até um certo nível a partir do qual surgem despesas burocráticas que criam 

deseconomias de escala. É esperado que os resultados apontem para uma relação 

positiva entre a variável DIM e ROAA (Tabela 2 e A1 do Anexo 1). 

3.3 – Determinantes Externos - Variáveis Independentes 

As variáveis independentes sectoriais e macroeconómicas que vão ser utilizadas 

para explicar a performance bancária são: o índice de Herfindahl-Hirschman (CONC), a 

                                                            
18 Espera-se que os dois rácios de liquidez, LIQ e LIQUI, evoluam de forma oposta devido à forma de 
cálculo, pois no primeiro (total loans/total assets) encontra-se no numerador os activos com menor 
liquidez enquanto no segundo (liquid assets/cust and short term funding) encontram-se os activos com 
maior liquidez (Tabela A4 do Anexo 1). 
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taxa de crescimento anual do produto interno bruto (PIB), a taxa de inflação anual 

(INFL) e a taxa anual de desemprego (DESEMPR). 

O índice de Herfindahl-Hirschman é um método de avaliação do grau de 

concentração do mercado19

As variáveis macroeconómicas do PIB, INFL e DESEMPR

. Esta variável permite identificar qual das duas teorias, 

Structure-Conduct-Performance (SCP) ou Efficiency-Structure (ES) que estudam a 

relação entre estrutura de mercado e a performance bancária, corresponde melhor ao 

mercado bancário do Eurosistema. No caso europeu os estudos de Molyneux e Forbes 

(1995) encontram suporte empírico para a teoria SCP, por isso no presente estudo 

antecipa-se uma relação positiva entre a concentração e a performance bancária (Tabela 

2 e A1 do Anexo 1). 

20

                                                            
19 

, pretendem 

averiguar a existência de uma relação entre o ciclo macroeconómico assim como da 

situação social dos países e a performance das instituições bancárias. O PIB permite 

avaliar se as fases do ciclo económico (recessão ou crescimento económico) estão 

relacionadas com a performance. À luz dos resultados obtidos em estudos anteriores 

espera-se obter uma relação significativa e positiva apenas quando exista crescimento 

económico, ou seja para o primeiro período (2005-2007) (Athanasoglou et al. 2007). A 

análise da taxa de inflação anual (INFL) faculta informação suplementar sobre a 

situação económica dos países, sendo que o efeito dessa variável depende da sua 

antecipação (Perry 1992). Nos países europeus, considerados economias desenvolvidas, 

é possível os bancos anteciparem com maior facilidade e alguma fiabilidade a taxa de 

inflação. Por consequência no presente estudo espera-se obter uma relação positiva 

entre a inflação e a performance bancária. Por fim, a taxa anual de desemprego 

(DESEMPR) fornece uma informação adicional sobre a situação social do país, sendo 

esperado que uma elevada taxa de desemprego tenha um efeito negativo sobre a 

performance bancária devido à diminuição dos depósitos assim como das aplicações 

financeiras ou empréstimos efectuados (Abreu e Mendes 2000). As três variáveis 

macroeconómicas incluídas nos modelos não se encontram fortemente correlacionados, 

com excepção do PIB e da inflação no período 2 (Tabela A6 do Anexo 1).  

http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures201009en.pdf , Table 3 (p.36) 
20  Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures201009en.pdf�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/�
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Tabela 1: Determinantes Internos e Externos (Variáveis e Relação Esperada com a 
Performance) 

 

Variável dependente 

ROAA(a) Pre − Tax Op. Income
Average Assets

 Tabela A2 do Anexo 1 

Variáveis independentes 

Determinantes Rácios Efeito 
esperado Autores 

Variáveis internas(a): 

Capital (CAP) 
Equity

Total Assets
 + 

Abreu e Mendes (2000), Athanasoglou et al. (2004), 
Athanasoglou et al. (2007), Ben Naceur e Goaied 
(2005), Dermiguc-kunt e Huizinga (1999), Kosmidou 
et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou (2007), Sufian e 
Habibullah (2009), Vong e Chan (2009) 

Custos 
operacionais 1 
(COST) 

Cost
Income

 - Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou (2007) 

Custos 
operacionais 2 
(NIE) 

Non − Interest Expenses
Average Assets

 - Sufian e Habibullah (2009), Vong e Chan (2009) 

Liquidez 1 (LIQ) Total Loans
Total Assets

 + 

Abreu e Mendes (2000), Athanasoglou et al. (2004), 
Ben Naceur e Goaied (2005), Dermiguc-kunt e 
Huizinga (1999), Sufian e Habibullah (2009), Vong e 
Chan (2009) 

Liquidez 2 
(LIQUI) 

Liquid Assets
Cust & 𝑆𝑇 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

 - Kosmidou et al. (2005) 

Risco de Crédito 
(LLP) 

Loan Loss Provision
Total Loans

 - 
Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. 
(2007), Kosmidou et al. (2005), Sufian e Habibullah 
(2009), Vong e Chan (2009) 

Diversificação 
(OOI) 

Other Operating Income
Total Assets

 + Ben Naceur e Goaied (2005), Sufian e Habibullah 
(2009) 

Dimensão (DIM) Ln(Assets) + 
Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. 
(2007), Ben Naceur e Goaied (2005), Goddard et al. 
(2004), Sufian e Habibullah (2009) 

Variável Sectorial (c): 
Concentração 

(CONC) 
Índice Herfindahl-
Hirshman (IHH) + Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. 

(2007) 
Variáveis Macroeconómicas (b): 

Produto Interno 
Bruto (PIB) 

Taxa de crescimento do 
PIB + 

Ben Naceur e Goaied (2005), Dermiguc-kunt e 
Huizinga (1999), Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e 
Kosmidou (2007), Vong e Chan (2009) 

Inflação (INFL) Taxa de inflação anual + 

Abreu e Mendes (2000), Athanasoglou et al. (2004), 
Athanasoglou et al. (2007), Ben Naceur e Goaied 
(2005), Dermiguc-kunt e Huizinga (1999), Kosmidou 
et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou (2007), Sufian e 
Habibullah (2009), Vong e Chan (2009) 

Desemprego 
(DESEMPR) 

Taxa anual de 
desemprego - Abreu e Mendes (2000) 

Fonte: Tabela construída pela Autora. 
Nota: Para uma explicação detalhada do conteúdo de cada variável ver Tabela A4. 
Dados do Bankscope (a) 

Dados do Eurostat (b) 

Dados do BCE (c)  
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4 – Análise Empírica 

 Neste ponto, num primeiro momento será apresentada a estatística descritiva das 

variáveis em análise. Em seguida serão apresentados e discutidos os resultados 

empíricos obtidos para os dois períodos (2005-2007, 2008-2009) com base nos modelos 

apresentados na Secção 3. 

 4.1 – Estatística Descritiva 

A análise dos ROAAs médios por cada subperíodo dos diversos países do 

Eurosistema faculta-nos informação adicional acerca das diferenças que existem nos 

bancos de cada país (Tabela A7 do Anexo 1). No período 1, identificam-se dois grupos 

de países distintos. O primeiro, caracterizado por uma performance muito superior à 

média europeia (o ROAA é superior a 1 contra 0,766 para o total), é constituído pela 

Eslovénia, Eslováquia, Malta e Finlândia. O bom desempenho do sector bancário de três 

desses países pode ser associado à recente adesão a União Europeia (1 de Maio de 

2004), que permitiu um alargamento do mercado bancário nesses países. O segundo 

grupo, caracterizado por um desempenho médio semelhante ao global, é constituído 

pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, 

Irlanda, Luxemburgo e Portugal.  

Relativamente ao segundo período (2007-2009), a totalidade dos países da 

amostra sofreu uma diminuição das performances bancárias, sendo que no caso da 

Grécia e da Irlanda houve uma alteração qualitativa, pois passaram a ter performances 

bancárias médias negativas (Tabela A7 do Anexo 1). Actualmente esses dois países 

estão a ser alvos de um resgate financeiro preparado e supervisionado pelo Banco 

Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Acrescenta-se que 

um dos países a exibir um menor agravamento é a Alemanha (coluna 3 Tabela A7 do 

Anexo 1). Estes resultados realçam a importância das variáveis macroeconómicas na 

performance bancária. No caso da Finlândia, Eslovénia e Malta, que no período 1 

constituíam o grupo de elevada performance, neste segundo período constata-se uma 

grande redução apesar de o ROAA2 se manter superior à média da Europa.  

Em relação às variáveis explicativas da performance apenas o rácio loan loss 

provision/total loans (LLP), o e other operating income/total assets (OOI) e o PIB 

mostram ter uma alteração mais pronunciada das médias (Tabela A5a e A5b do Anexo 
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1). A variável LLP triplicou no segundo período (passando de 0,36 para 1,27), o que 

aponta para um aumento do crédito mal parado ou seja uma diminuição da qualidade do 

crédito concedido no Eurosistema. Seguindo a interpretação de Athanasoglou et al. 

(2004), a alteração deste rácio pode reflectir uma modificação da solidez financeira dos 

bancos europeus. O Banco de Portugal (2010)21

4.2 – Apresentação e Discussão dos Resultados 

 considera que o crédito mal parado dos 

bancos tem vindo a crescer fortemente nos últimos anos. A ligeira descida do rácio 

other operating income/total assets (OOI) indica que existe uma diversificação mais 

prudente. Por fim, relativamente à variável PIB, o período 1 é caracterizado por um 

crescimento económico anual médio dos países dos Eurosistema de cerca de 2,94 % o 

que confirma a fase positiva do ciclo económico da Europa no período 2005-2007. Ao 

invés, o período 2 (2008-2009) é caracterizado por um decréscimo com uma taxa anual 

negativa de 1,75%, o que ilustra a recente recessão económica dos países europeus. Por 

fim, foi realizado uma análise das correlações entre as variáveis onde não tendo sido 

identificado nenhum problema grave de colinearidade elevada entre os regressores 

(tabela A6 do Anexo 1).  

Para estudar quais são os determinantes da performance estimou-se o Modelo 1 

(apresentado na Secção 3) para cada um dos períodos considerados. Adicionalmente, 

através da inclusão de uma variável dummy representativa do período de crise financeira 

(2008-2009), analisou-se o impacto dessa na relação entre as variáveis explicativas e a 

performance (Modelo 2). Em resultado de uma análise prévia22

Os resultados obtidos pelas estimações do Modelo 1 para os dois períodos 

apresentam uma boa qualidade com um Adjusted R-squared de 0,443 para o período 1 e 

0,534 para o período 2. As variáveis com maior poder explicativo (avaliado pelo t-

Statistic) para a performance bancária em ambos dos períodos são o capital (CAP), os 

custos operacionais (COST), o risco de crédito (LLP) e a diversificação da actividade 

, decidiu-se utilizar um 

método de estimação robusto à heterocedasticidade. A Tabela 2 apresenta para cada 

uma das estimações os resultados obtidos (para informações suplementares ver as 

tabelas A9, A10 e A11 do Anexo 1). 

                                                            
21 Banco de Portugal: http://www.bportugal.pt/pt-
PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/BEAnteriores/Lists/FolderDeListaComLinks/Attac
hments/5/BE2010_01.pdf 
22 Testes de heterocedasticidade para cada modelo sendo que os resultados rejeitavam a hipótese nula 
(homocedasticidade) a um nível de significância de 1%. 

http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/BEAnteriores/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/5/BE2010_01.pdf�
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/BEAnteriores/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/5/BE2010_01.pdf�
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/BEAnteriores/Lists/FolderDeListaComLinks/Attachments/5/BE2010_01.pdf�
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bancária (OOI) relevantes a um nível de significância de 1%. Relativamente à liquidez 

(LIQ e LIQUI), ao segundo indicador de custos (NIE), à dimensão (DIM) e à estrutura 

do mercado (CONC), as estimações do Modelo 1 apontam para resultados diversos 

consoante o período da amostra. Pelo contrário, as variáveis PIB, INFL e DESEMPR 

associadas à situação macroeconómica não são estatisticamente significantes em ambos 

os períodos (2005-2007, 2008-2009). 

O nível de capital do banco (CAP) apresenta uma relação positiva com a 

performance em ambos os períodos analisados (Tabela 2 coluna 1 e 2), convergindo 

assim com a literatura, como por exemplo Goddard et al. (2004), Kosmidou et al. 

(2005) e Pasiouras e Kosmidou (2007) (Tabela 1). O capital é aliás o determinante cujo 

efeito (positivo) é encontrado em todos os trabalhos empíricos antes citados (Tabela A1 

do Anexo 1). No entanto, o impacto da crise no coeficiente da variável CAP (modelo 2) 

é significante e negativo (Tabela 2 coluna 3), o que indica que no segundo período o 

nível de capital passou a ter impacto menor na performance. Este resultado não 

converge com as conclusões do estudo de Berger e Bowman (2009) evidenciaram que o 

nível elevado de capital é fundamental em tempos de crise, porque fortalece os bancos e 

permite sobreviver à crise. O resultado divergente agora obtido (diminuição do impacto 

positivo) pode ser explicado pelo facto das instituições bancárias europeias deterem no 

período de 2008-2009 um nível adequado de capital. Salienta-se ainda que os aumentos 

de capital no sector bancário foram efectuados recentemente, após 2009, como por 

exemplo em Portugal onde os bancos reforçaram os seus capitais em 2010 e 201123, 

sendo a principal razão a futura adopção do acordo Basileia III que prevê um aumento 

do rácio Core Tier 124

O rácio loan loss provision/total loans (LLP), que avalia a qualidade do crédito 

concedido pelo banco (risco de crédito), é relevante e aponta, conforme evidenciado na 

literatura (Athanasoglou et al. 2004, Athanasoglou et al. 2007, Vong e Chan 2009), para 

uma relação inversa com a performance em cada um dos períodos estudados (Modelo1) 

(Tabela 2 colunas 1 e 2). O impacto diferencial provocado pela crise no coeficiente da 

variável LLP, avaliado pelo modelo 2, é significante e positivo (Tabela 2 coluna 3), 

denunciando no segundo período um impacto menor da qualidade do activo na 

. 

                                                            
23 Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM): comunicado do BCP 
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR33168.pdf) 
24 Banco de Portugal: Core Tier 1 é um rácio de avaliação do nível de capital, http://www.bportugal.pt/pt-
PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20110407.aspx) 

http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/FR33168.pdf�
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20110407.aspx�
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20110407.aspx�
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performance bancária. Este resultado é inesperado, pois era espectável um reforço da 

relação negativa em consequência do aumento identificado no valor do rácio, que 

reflecte uma deterioração da qualidade do crédito concedido pelos bancos (Tabela A5a e 

A5b do Anexo 1). 

A diversificação da actividade bancária (OOI) apresenta, como esperado, uma 

relação positiva com a performance em ambos os períodos (Tabela 2 coluna 1 e 2), 

sugerindo que a diversificação permite às instituições bancárias ter recurso a outros 

tipos de rendimentos que promovem o aumento das performances. Este resultado difere 

da literatura anterior, pois embora a teoria defenda um impacto positivo da 

diversificação os resultados empíricos obtidos são ou negativos ou não relevantes 

(Sufian e Habibullah 2009, Debasiah e Shil 2009, Dermiguc-kunt e Huizinga 1999). 

Relativamente ao impacto diferencial provocado pela crise (Modelo 2), constata-se que 

embora a diversificação seja mais prudente no segundo período (ligeira descida da 

diversificação média Tabela A5a e A5b do Anexo 1) o efeito na performance duplicou, 

passando de 0,153 para 0,290 (Tabela 2 coluna 3). Esta é a variável que apresenta maior 

poder explicativo em cada um dos dois períodos, o que indicia que nesta crise o 

rendimento da actividade complementar é essencial porque permite compensar a 

diminuição do rendimento da actividade bancária tradicional.  

Os custos são analisados com recurso a duas variáveis: o Cost/Income (COST) e 

o non-interest expenses/total assets (NIE). O Cost/Income (COST) apresenta uma 

relação inversa com a performance bancária em ambos dos períodos (Tabela 2 coluna 1 

e 2), convergindo com resultados anteriores (Athanasoglou et al. 2007, Pasiouras e 

Kosmidou 2007) (Tabela A1 do Anexo 1). Contudo, o impacto da crise avaliado pelo 

Modelo 2 (Tabela 2 coluna 3) não é estatisticamente significativo, reflectindo uma 

constância na relação entre os custos e a performance (os coeficientes estimados são 

respectivamente no primeiro e segundo período – 0,0138 e – 0,0122). 

O outro indicador dos custos (non-interest expenses/total assets ou NIE) é 

estatisticamente significativo apenas no período 2 e indicia uma relação inversa (Tabela 

2 coluna 1 e 2). À semelhança da variável COST, este resultado converge com a 

literatura (Tabela A1 do Anexo 1). Salienta-se que os custos relativos avaliados pelo 

COST e NIE aumentaram do primeiro para o segundo período (Tabela A5a e A5b do 

Anexo 1), possivelmente em resultado da economia estar em situação de crise, e 
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portanto com redução do rendimento e dos activos, sendo difícil uma redução rápida 

dos custos. O NIE é a variável que sofreu a maior alteração com a crise, tornando-se 

assim um dos determinante com maior poder explicativo em períodos de crise financeira 

(Tabela 2 colunas 1, 2 e 3).  

Os coeficientes das variáveis de liquidez liquid assets/cust and short term 

funding (LIQUI) e total loans/total assets (LIQ) fornecem informação convergente 

apesar de apresentaram sinais simétricos, como foi anteriormente referido (ponto 3.2.). 

A variável LIQUI é relevante e negativa para o período 1, o que significa que quanto 

menor for o grau de liquidez dos activos maior é a performance, enquanto que a 

variável LIQ exibe uma relação positiva com a performance bancária no período 2. À 

semelhança do LIQUI, isso significa que quanto menos líquida for a carteira do banco 

maior será a performance. Estas duas variáveis têm o efeito esperado e convergem com 

a literatura (Abreu e Mendes 2000, Pasiouras e Kosmidou 2007, Sufian e Habibullah 

2009, Kosmidou et al. 2005) (Tabelas A1 do Anexo 1). Contrariamente ao que seria 

esperado, a evolução da média dos dois rácios de liquidez parece mostrar, durante o 

período de crise financeira, uma preferência para os activos com menor liquidez (Tabela 

A5a e A5b A1 do Anexo 1). Uma das explicações pode ser a teoria too big to fail, 

segundo a qual, como antes referido, os bancos de grande dimensão, para obterem 

maiores performances, aumentam as exposições ao risco das carteiras, recorrendo a 

activos com baixa liquidez e elevado risco. 

A dimensão da entidade, avaliada pelo logaritmo dos activos (DIM) é apenas 

relevante e negativa para o período 2 (Tabela 2 colunas 1 e 2). Este resultado sugere que 

embora a dimensão da entidade em tempos de estabilidade financeira não tenha um 

impacto directo na performance, em períodos de recessão a dimensão tem um efeito 

negativo. Tal pode ser explicado pela ocorrência de custos de burocracia demasiados 

elevados como foi referido por Ben Naceur e Goaied (2005), Kosmidou et al. (2005), 

Pasiouras e Kosmidou (2007) e Vong e Chan (2009) (Tabela A1 do Anexo 1). No 

gráfico A1 do Anexo 2, verifica-se que os bancos de grande dimensão foram os que 

sofreram a maior quebra de performance em 2008, ano caracterizado pela crise. 

A estrutura de mercado avaliada através do grau de concentração (CONC) 

permite identificar qual das duas teorias, Structure-Conduct-Performance (SCP) ou 

Efficiency-Structure (ES), melhor se adapta ao mercado bancário europeu. Os resultados 
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obtidos mostram que a variável CONC é significativa e positiva no período 1 (Tabela 2 

coluna 1), resultado idêntico ao obtido por Molyneux e Forbes (1995) também para a 

Europa. Este resultado apoia a teoria SCP, sendo assim o aumento da performance 

bancária explicado como resultado de práticas anti-competitivas e de conluio entre as 

entidades do sector. Contudo, relativamente ao período de instabilidade financeira, a 

variável perde a relevância estatística (Tabela 2 coluna 2), sugerindo que o grau de 

eficiência do banco é um melhor determinante em momentos de crise (teoria ES). 

Conclui-se então que apesar de se ter encontrado uma relação significativa entre a 

estrutura do mercado e a performance bancária no período 1 essa não se mantém no 

período 2, não tendo sido obtidas evidências suficientemente sólidas para apoiar 

exclusivamente uma das teorias, a SCP ou a ES. 

Finalmente, as variáveis macroeconómicas analisadas (a taxa de crescimento 

anual do PIB (PIB), a taxa de inflação anual (INFL) e a taxa anual de desemprego 

(DESEMPR)) não apontam, em nenhum dos períodos, para uma relação 

estatisticamente significativa com a performance bancária (Tabela 2). À semelhança dos 

resultados obtidos por Ben Naceur e Goaied (2005), não é comprovada a hipótese da 

existência de uma relação entre a situação macroeconómica e a performance do sistema 

bancário. Uma das explicações apontadas pelos investigadores (Athanasoglou et al. 

2004, Pasiouras e Kosmidou 2007, Sufian e Habibullah 2009) é o facto do período em 

análise ser demasiado curto para capturar um efeito macroeconómico. 
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Tabela 2: Resultados do Modelos 1 - Período 1 (2005-2007), do Modelo 1 - Período 2 
(2008-2009) e do Modelo 2 

 

Fonte: Tabela construída pela Autora com base nas tabelas A9, A10 e A11 do Anexo 1. 

Legenda: Valor-p < 0.01 significância elevada *** 
                  Valor-p < 0.05 significância média ** 
                  Valor-p < 0.10 significância baixa * 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Modelo 1 
Período 1: 2005-2007 

Modelo 1 
Período 2: 2008-2009 

Modelo 2 
Impacto da variável 

crise 
(DC*Variável) 

[1] [2] [3] = [1] - [2] 
Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

Capital (CAP)       0,0305 ***   0,0209 ***   - 0,0096 ** 
Custos Operacionais 
1 (COST)      - 0,0138 *** - 0,0122 *** 0,0016 

Custos Operacionais 
2 (NIE)              - 0,0006  - 0,2540 ***    - 0,2535 *** 

Liquidez 1(LIQ)              - 0,0007   0,0024 *     0,0031 ** 

Liquidez 2 (LIQUI)              - 0,0020 *** - 0,0005 0,0014 
Risco de Crédito 
(LLP)    - 0,0830 *** - 0,0215 ***       0,0615 *** 

Diversificação (OOI)      0,1533 ***   0,2903 ***       0,1371 *** 

Dimensão (DIM) 0,0111  - 0,0496 ***    - 0,0607 *** 
Produto Interno 
Bruto (PIB) 0,0129   0,0177 0,0048 

Inflação (INFL) 0,0217   0,0341 0,0125 
Desemprego 
(DESEMPR) 0,0008  9,29E-05 - 0,0007 

Concentração 
(CONC)     0,0002 *** - 4,29E-05      - 0,0002 *** 

Nº Observações 1,074 716 1.790 

Adjusted R-squared 0,4432 0,5342 0,5133 
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5 - Conclusões 

Tendo por base uma amostra representativa dos bancos do Eurosistema, 

analisou-se a performance do sistema bancário europeu no período imediatamente 

anterior e posterior à recente crise financeira. Foram utilizadas duas vias de análise. A 

primeira, que corresponde ao Modelo 1, é aplicada a cada um dos dois subperíodos 

(2005-2007, 2008-2009) e permite identificar as variáveis internas e externas 

estatisticamente relevantes na explicação da variável dependente (performance 

bancária). A segunda, que utiliza o Modelo 2, inclui uma variável dummy cujo objectivo 

é a avaliação do impacto diferencial provocado pela crise nos coeficientes das variáveis 

independentes. 

As principais conclusões foram as seguintes: 

- A performance bancária agravou-se substancialmente do primeiro para o segundo 

período (i.e. de 2005-2007 para 2008-2009) em todos os países do Eurosistema, 

atingindo os valores mais elevados para a Irlanda, Finlândia, Grécia e Portugal, sendo 

que um dos países que exibe um menor agravamento é a Alemanha. Este agravamento 

da performance sugere uma associação com a situação global da economia e em 

particular com os problemas de divida soberana nos casos de Portugal Irlanda e Grécia. 

Embora tenha ocorrido em 2007 uma quebra da performance bancária não foi 

identificada, através da modelização efectuada, nenhuma relação estatisticamente 

significante entre os indicadores macroeconómicos analisados (PIB, inflação e 

desemprego) e a performance, o que converge com os resultados de Ben Naceur e Goaied 

(2005). 

- A diversificação da actividade bancária (OOI) tem um efeito positivo na 

performance e é o determinante com maior poder explicativo nos dois períodos. Além 

disso, no período 2, apesar de a diversificação ser mais prudente, o efeito positivo na 

performance duplicou. Este resultado converge com o teoricamente esperado e diverge 

das anteriores análises empíricas (Sufian e Habibullah 2009, Debasiah e Shil 2009, 

Dermiguc-kunt e Huizinga 1999). 

- O nível de capital (CAP) apresenta antes e depois da crise uma relação positiva 

com a performance bancária, havendo uma redução do impacto no segundo período. A 

importância do capital como determinante interno tem sido encontrada em numerosos 

Fonte: Tabela concluída pela autora com base nas tabelas 10, 11 e 12 dos anexos 

Legenda: *** Valor-p < 0.01 significância elevada 
                ** Valor-p < 0.05 significância média 
                * Valor-p < 0.10 significância baixa 



 
 

33 
 

estudos empíricos (Demiguc-kint e Huizinga 1999, Goddard et al. 2004, Kosmidou et al. 

2005). 

- A qualidade do activo avaliada através do risco de crédito (LLP) apresenta um 

sinal negativo nos dois períodos analisados, convergindo com resultados antes obtidos 

por Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. (2007) e Vong e Chan (2009). A variação 

nos anos de crise é positiva, o que sugere que uma alteração da qualidade do crédito 

concedido provoca uma menor diminuição da performance no período de crise. 

- A dimensão do banco (DIM) tem no período 2 uma relação inversa com a 

performance bancária (Kosmidou et al. 2005, Pasiouras e Kosmidou 2007, Vong e Chan 

2009), indiciando que em períodos de crise os bancos de grande dimensão têm custos 

burocráticos elevados que provocam uma diminuição da performance. 

- A concentração do mercado (CONC) apresenta uma relação positiva com a 

performance bancária apenas no primeiro período (2005-2007) apoiando assim a teoria 

Structure-Conduct-Performance (SCP) (Demiguc-kint e Huizinga 1999, Kosmidou et al. 

2005, Pasiouras e Kosmidou 2007). No entanto, no período caracterizado pela crise 

financeira (2008-2009) a variável perde relevância estatística, reflectindo eventualmente 

uma maior correspondência com a teoria Efficiency-Structure (ES). Em períodos de 

instabilidade financeira, a eficiência poderá assim ganhar importância como 

determinante da performance.  

- Os custos relativos (COST) apresentam nos dois períodos uma associação 

negativa com a performance bancária. No período de crise, também o segundo rácio de 

custos (NIE) tem um efeito negativo. Estes resultados convergem com os de 

Athanasoglou et al. (2007), Kosmidou et al. (2005) e Pasiouras e Kosmidou (2007). 

- Da análise do grau de liquidez (medido pelas variáveis LIQUI e LIQ) resulta uma 

relação inversa com a performance, resultado também obtido por Abreu e Mendes (2000), 

Pasiouras e Kosmidou (2007), Sufian e Habibullah (2009) e Kosmidou et al. (2005). 

Encontrou-se ainda que a preferência pelos activos menos líquidos aumenta com a crise 

o que sugere a validade da teoria too big to fail (Goddard et al. 2004, Koutsomanoli-

Fillipaki 2006). 
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Decorrente da presente investigação, em que foram testados e identificados 

alguns determinantes da performance bancária do Eurosistema, para o período antes e 

depois da crise, surge várias pistas de investigação futura25

 

. A primeira é o 

aprofundamento da investigação sobre o papel da diversificação na performance dos 

bancos do Eurosistema no contexto de crise, antecipando o novo acordo Basileia III que 

vem aumentar o nível de exigência. Uma outra linha de investigação é a análise do 

impacto da crise da dívida soberana nos bancos de alguns países do Eurosistema, 

nomeadamente Portugal. Uma terceira pista é o ensaio de outros métodos de análise 

estatística comparando os resultados com os agora obtidos. Por fim, uma quarta pista de 

investigação é a análise de uma série temporal mais longa, que inclua dados posteriores 

a 2009, que permitirá um melhor conhecimento dos efeitos da crise no sistema bancário 

europeu. 
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Anexo 1 – Tabelas 

 

Tabela A1: Revisão de literatura – Síntese dos Resultados Empíricos por Variável 
Explicativa da Performance 

 

Variável Explicativa 
da Performance(a) Autores Resultado 

Obtido 
Determinantes Internos 

Capital 

Abreu e Mendes (2000), Athanasoglou et al. (2004), 
Athanasoglou et al. (2007), Ben Naceur e Goaied 
(2005), Demiguc-kint e Huizinga (1999), Goddard et 
al. (2004), Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e 
Kosmidou (2007), Sufian e Habibullah (2009), Vong e 
Chan (2009) 

Positivo 

Liquidez(b) 

Abreu e Mendes (2000), Pasiouras e Kosmidou (2007), 
Sufian e Habibullah (2009), Kosmidou et al. (2005) Positivo 

Vong e Chan (2009) Negativo 
Athanasoglou et al. (2004), Debasiah e Shil (2009) Não relevante 

Risco de Crédito  
/ Qualidade do Activo 

Sufian e habibullah (2009) Positivo 
Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. 
(2007), Vong e Chan (2009) Negativo 

Ben Naceur e Goaied (2005), Debasiah e Shil (2009), 
Kosmidou et al. (2005) Não relevante 

Custos 

Ben Naceur e Goaied (2005), Debasiah e Shil (2009), 
Sufian e habibullah (2009) Positivo  

Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. 
(2007), Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou 
(2007) 

Negativo 

Abreu e Mendes (2000), Vong e Chan (2009) Não relevante 

Dimensão 

Athanasoglou et al. (2004), Pasiouras e Kosmidou 
(2007) Positivo 

Ben Naceur e Goaied (2005), Kosmidou et al. (2005), 
Pasiouras e Kosmidou (2007), Vong e Chan (2009) Negativo 

Athanasoglou et al. (2007) Não relevante 
Goddard et al. (2004), Sufian e Habibullah (2009) Inconclusivo 

Diversificação da 
Actividade Bancária 

Sufian e Habibullah (2009), Debasiah e Shil (2009), 
Dermiguc-kunt e Huizinga (1999) Negativo 

Vong e Chan (2009) Não relevante 

Goddard et al. (2004)(c) Inconclusivo 
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Determinantes Externos 

PIB 

Athanasoglou et al. (2007), Kosmidou et al. (2005) Positivo 
Athanasoglou et al. (2004), Ben Naceur e Goaied 
(2005), Dermiguc-kunt e Huizinga (1999), Pasiouras e 
Kosmidou (2007), Sufian e Habibullah (2009), Vong e 
Chan (2009) 

Não relevante 

Inflação 

Athanasoglou et al. (2004), Athanasoglou et al. 
(2007), Demiguc-kint e Huizinga (1999), Kosmidou et 
al. (2005), Pasiouras e Kosmidou (2007), Vong e Chan 
(2009) 

Positivo 

Abreu e Mendes (2000), Sufian e Habibullah (2009) Negativo 
Ben Naceur e Goaied (2005) Não relevante 

Concentração 

Athanasoglou et al. (2004), Demiguc-kint e Huizinga 
(1999), Kosmidou et al. (2005), Pasiouras e Kosmidou 
(2007) 

Positivo 

Athanasoglou et al. (2007), Ben Naceur e Goaied 
(2005),  Não relevante 

Fonte: Tabela construída pela autora com base nos estudos referidos na tabela A3. 

Notas:  
(a) As variáveis explicativas da performance foram medidas de diferentes modos por cada um dos estudos 
indicados. Também o indicador de performance não coincide em todos os estudos como ilustrado na Tabela A3 
(b) Liquidez: Quanto mais elevado for o rácio menor é o nível de liquidez. Uma relação positiva significa que 
activos com menor liquidez promovem uma maior performance.  
(c) Goddard et al. (2004): A diversificação da actividade bancária é negativa ou neutra consoante o país em 
análise, por isso classificou-se o resultado de inconclusivo. 
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Fonte: Tabela construída pela autora com base nos estudos referidos 

Legenda: ROA = Return On Asset (a) 

   ROAA = Return On Average Asset (b) 
   ROE = Return On Equity (c) 

   ROAE = Return On Average Equity (d) 
   NIM = Net Interest Margin (e) 

Tabela A2: Revisão da Literatura – Análises Empíricas (Amostra e Indicadores de 
Performance Adoptados) 

Autores Amostra (Paises) Período Indicador da 
Performance 

Abreu e Mendes (2000) Alemanha, Espanha, França, 
Portugal 1986-1999 

ROA(a) 

ROE(c) 
NIM(e) 

Athanasoglou et al. 
(2004) 

Albânia, Bósnia-herzegovina, 
Bulgária, Croácia, FYROM, 

Roménia e Sérvia-Montenegro 
1998-2002 ROA(a) 

ROE(c) 

Athanasoglou et al. 
(2007) Grécia 1985-2001 ROA(a) 

ROE(c) 
Ben Naceur e Goaied 

(2005) Tunísia 1980-2000 ROA(a) 

NIM(e) 
Debasiah e Shil (2009) India 2001-2009 ROA(a) 

Dermiguc-kunt e 
Huizinga (1999) 80 países 1988-1995 ROA(a) 

NIM(e) 

Goddard et al. (2004) Alemanha, Espanha, Dinamarca, 
França, Itália, Reino-Unido 1992-1998 ROE(c) 

Kosmidou et al. (2005) Reino-Unido 1995-2002 ROA(a) 

NIM(e) 

Pasiouras e Kosmidou 
(2007) 

Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, Finlândia, 
França, Grécia, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Holanda, Portugal, 
Reino-Unido e Suécia 

1995-2001 ROAA(b) 

Sufian e Habibullah 
(2009) Bangladesh 1997-2004 

ROAA(b) 

ROAE(d) 

NIM(e) 
Vong e Chan (2009) Macao 1993-2007 ROA(a) 
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Fonte: Cálculo da autora com base em microdados do Bankscope para 
o período 2005-2009 

Nota: Para cada um dos anos os bancos incluídos na amostra são os 
mesmos. A dimensão da subamostra é respectivamente 1074 (358x3) 
para o período 1 e 754 (358x2) para o período 2. 
 

Tabela A3: Distribuição da Amostra por País 

País Nº de bancos % na amostra 
Alemanha 54 15,08 
Áustria 23 6,42 
Bélgica 15 4,19 
Chipre 4 1,12 
Eslovénia 14 3,91 
Eslováquia 8 2,23 
Espanha 20 5,59 
Finlândia 3 0,84 
França 68 18,99 
Grécia 12 3,35 
Holanda 13 3,63 
Itália 76 21,23 
Irlanda 8 2,23 
Luxemburgo 26 7,26 
Malta 3 0,84 
Portugal 11 3,07 

Total 358 100 
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Fonte: Tabela concluída pela autora com base nas definições apresentadas no manual do Bankscope e nos estudos 
previamente referidos na Tabela A3. 

Tabela A4: Variáveis – Calculo e Descrição

Variável Cálculo Descrição / Interpretação 

ROAA 
Pre − Tax Op. Income

Average Assets
 Retorno do activo  

Capital (CAP) 
Equity

Total Assets
 

Mede a solidez financeira do capital, sendo que quanto mais 
elevado for o rácio, maior será a solidez financeira do banco 

Custos 
operacionais 1 
(COST) 

Cost
Income

 

Primeiro indicador de custos. Proporciona informação sobre 
a eficiência analisando a proporção que os custos assumem 
nos rendimentos obtidos. Um elevado rácio significa uma 
gestão menos eficiente. 

Liquidez 1 
(LIQ) 

Total Loans
Total Assets

 

Primeira medida de liquidez. Quanto maior é o rácio menor 
será a liquidez. Uma elação positiva significa que quanto 
menos líquido será o activo melhor será a Performance 
bancária (efeito positivo). 

Liquidez 2 
(LIQUI) 

Liquid Assets
Cust & 𝑆𝑇 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

 

Segunda medida de liquidez. Ao contrário do precedente 
rácio, aqui quanto mais elevado for mais líquido é a carteira 
de activos e então menor é a Performance esperada (efeito 
negativo). 

Custos 
operacionais 2 
(NIE) 

Non − Interest Expenses
Average Assets

 

Segundo indicador de custos. Faculta informação sobre os 
custos operacionais do banco, como os salários. Uma rácio 
baixo significa menores custos o que melhor a Performance 
do banco. 

Risco de 
Crédito (LLP) 

Loan Loss Provision
Total Loans

 
Indicador da qualidade do activo. Um rácio elevado 
significa um activo de má qualidade ou seja um aumento da 
exposição ao risco provocando menor Performance. 

Diversificaçã 
(OOI) 

Other Operating Income
Total Assets

 
Indicador do grau de diversificação da carteira. Quanto 
mais elevado for o rácio, mais diversificada será a carteira. 

Dimensão 
(DIM) Ln(Assets) 

Avaliada pelo logaritmo do activo, permite analisar a 
possível existência de economias de escala na indústria 
bancária 

Concentração 
(CONC) 

Índice Herfindahl-
Hirshman (IHH) 

Índice Herfindahl-Hirshman (IHH) avalia o grau de 
concentração do mercado. O IHH é calculado como a soma 
dos quadrados das quotas de mercado das empresas que 
operam no mercado em questão, e varia entre 0 e 10.000. O 
valor zero traduz um mercado em que não existe qualquer 
empresa. O valor 10.000 traduz uma situação de monopólio. 
Um IHH superior a 1.800 significa que o mercado é muito 
concentrado e entre 1.000 e 1.800 considera-se que o 
mercado tem alguma concentração. 

Produto 
Interno Bruto 
(PIB) 

 Taxa de crescimento do PIB 

Inflação 
(INFL)  Taxa de inflação anual 

Desemprego 
(DESEMPR)  Taxa de desemprego anual 
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Tabela A5a: Estatísticas Descritivas das Varáveis em Análise para o Período 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 
 
 

              ROAA1 CAP1 COST1 LIQ1 LIQUI1 NIE1 LLP1 OOI1 DIM1 PIB1 INFL1 DESEMPR1 CONC1 
              
               Mean  0.766387  7.635568  61.85200  55.69892  40.51659  2.661844  0.359511  1.446318  15.48714  2.937244  2.264246  7.580912  659.3361 

 Median  0.670000  6.215000  60.36000  61.25500  28.06500  2.245000  0.322754  1.141274  15.13369  2.400000  2.200000  7.800000  527.0000 
 Maximum  5.000000  88.38000  700.0000  99.89000  927.6800  50.89000  47.02970  27.36165  21.25063  10.50000  4.300000  16.30000  2730.000 
 Minimum -4.580000 -16.20000  7.470000  0.010000  0.000000 -1.800000 -71.69811 -2.944391  11.64920  0.700000  0.700000  3.600000  174.0000 
 Std. Dev.  0.774625  7.979147  30.31310  26.34968  50.85084  3.154859  2.965698  1.761390  1.821493  1.764042  0.601897  2.124240  538.2101 
 Skewness  0.078825  6.150298  10.61498 -0.454021  8.566908  9.845450 -11.28849  5.868731  0.857484  1.243725  1.180746  0.338013  1.478514 
 Kurtosis  11.67331  52.35930  200.3161  2.123880  126.6521  139.3755  401.4345  62.54464  3.255504  5.012589  4.150240  3.946162  4.702884 

              
 Jarque-Bera  3367.491  115797.1  1762450.  71.24770  697357.5  849624.2  7126875.  164829.1  134.5363  458.1471  308.7613  60.51247  521.0612 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

              
 Sum  823.1000  8200.600  66429.05  59820.64  43514.82  2858.820  386.1149  1553.345  16633.19  3154.600  2431.800  8141.900  708127.0 
 Sum Sq. Dev.  643.8476  68314.46  985962.4  744990.0  2774572.  10679.71  9437.425  3328.978  3560.037  3339.010  388.7270  4841.799  3.11E+08 

              
 Observations  1074  1074  1074  1074  1074  1074  1074  1074  1074  1074  1074  1074  1074 

Fonte: Microdados Bankscope. Software: EVIEWS 6.0 

Nota: Descrição das variáveis na tabela A4 
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Tabela A5b: Estatísticas Descritivas das Varáveis em Análise para o Período 2 

 
 
 
              
               ROAA2 CAP2 COST2 LIQ2 LIQUI2 NIE2 LLP2 OOI2 DIM2 PIB2 INFL2 DESEMPR2 CONC2 
              
               Mean  0.370475  7.327458  64.12170  57.58141  35.37144  2.744539  1.269678  1.360588  15.75070 -1.753352  1.912151  7.502933  670.5880 

 Median  0.400000  6.130000  61.67500  65.12500  24.31500  2.285000  0.592454  0.902552  15.37893 -2.000000  2.000000  7.300000  475.5000 
 Maximum  4.200000  89.35000  322.4100  99.34000  555.7200  48.70000  166.9683  49.43061  21.45349  5.800000  5.500000  18.00000  3160.000 
 Minimum -7.450000 -26.81000  2.000000  0.020000  0.010000  0.040000 -19.23077 -2.531032  13.30084 -8.200000 -1.700000  3.100000  191.0000 
 Std. Dev.  0.917772  7.596146  30.66522  26.51064  38.19999  3.295578  7.889544  3.206632  1.767616  2.864263  1.700730  2.599506  537.3721 
 Skewness -2.203076  5.894169  3.081960 -0.635096  5.768289  8.400922  18.38339  10.92060  0.903877  0.085311  0.082045  1.699516  1.819180 
 Kurtosis  17.37658  56.03203  22.21366  2.269997  68.36485  105.3674  358.0447  150.6350  3.252647  2.514487  1.701954  8.360511  6.627635 

              
 Jarque-Bera  6745.322  88048.93  12146.90  64.03104  131435.4  321048.1  3801021.  664481.9  99.39877  7.900896  51.07015  1201.940  787.5226 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.019246  0.000000  0.000000  0.000000 

              
 Sum  265.2600  5246.460  45911.14  41228.29  25325.95  1965.090  909.0898  974.1812  11277.50 -1255.400  1369.100  5372.100  480141.0 
 Sum Sq. Dev.  602.2490  41256.53  672354.3  502512.0  1043356.  7765.498  44505.11  7351.977  2233.994  5865.862  2068.124  4831.564  2.06E+08 

              
 Observations  716  716  716  716  716  716  716  716  716  716  716  716  716 

Fonte: Microdados Bankscope. Software: EVIEWS 6.0 

Nota: Descrição das variáveis na tabela A4 
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Tabela A6: Análise das Correlações entre as Variáveis para Cada Um dos Períodos 
 

Período 1:            
 ROAA1 CAP1 COST1 LIQ1 LIQUI1 NIE1 LLP1 OOI1 DIM1 PIB1 INFL1 DESEMPR1 CONC1 

ROAA1 1.000000             
CAP1 0.373382 1.000000            

COST1 -0.338186 0.070650 1.000000           
LIQ1 0.006276 -0.004974 -0.063711 1.000000          

LIQUI1 0.016791 0.195012 0.021253 -0.547892 1.000000         
NIE1 0.022797 0.100511 0.208436 0.073697 -0.103463 1.000000        
LLP1 -0.092374 -0.211731 -0.488707 0.095979 -0.161810 0.121577 1.000000       
OOI1 0.325393 0.190710 0.087003 -0.093034 0.082094 0.435733 0.032159 1.000000      
DIM1 -0.034533 -0.263895 -0.142704 -0.098668 0.077905 -0.217891 0.025463 -0.154196 1.000000     
PIB1 0.061121 -0.059939 -0.091421 -0.192835 0.069583 -0.129280 -0.032449 -0.109035 0.046683 1.000000    

INFL1 0.017243 -0.046664 -0.024582 -0.096046 0.009999 -0.086078 -0.058403 -0.081685 0.051865 0.497621 1.000000   
DESEMPR1 -0.060761 -0.004134 0.148877 0.088619 -0.104551 0.165647 0.016650 0.081532 -0.055818 -0.212504 -0.084636 1.000000  

CONC1 0.071760 -0.017023 0.027618 -0.019753 0.001277 -0.077299 -0.006397 -0.073845 0.115213 0.225057 -0.048997 -0.059601 1.000000 
              
 
Período 2:            

 ROAA2 CAP2 COST2 LIQ2 LIQUI2 NIE2 LLP2 OOI2 DIM2 PIB2 INFL2 DESEMPR2 CONC2 
ROAA2 1.000000             
CAP2 0.212669 1.000000            

COST2 -0.535215 -0.196488 1.000000           
LIQ2 -0.052612 0.056943 -0.025797 1.000000          

LIQUI2 0.053041 0.051882 -0.082291 -0.633857 1.000000         
NIE2 -0.047746 0.140419 0.205752 0.124247 -0.171705 1.000000        
LLP2 -0.229510 0.114733 -0.011199 -0.084784 0.096012 0.089674 1.000000       
OOI2 0.182008 0.081433 0.086323 -0.066775 -0.052399 0.896679 0.015571 1.000000      
DIM2 -0.102330 -0.266087 -0.019100 -0.104057 0.077967 -0.206244 -0.051553 -0.149333 1.000000     
PIB2 0.072844 -0.025692 0.065113 -0.033365 -0.023124 -0.010161 0.001635 -0.008263 -0.025014 1.000000    

INFL2 0.086289 -0.025567 0.014820 0.015940 -0.010534 -0.035274 -0.003223 -0.042421 -0.007904 0.797915 1.000000   
DESEMPR2 -0.086273 -0.020180 -0.049247 0.117705 -0.031974 0.030199 0.148722 -0.014215 0.132143 -0.216834 -0.317491 1.000000  

CONC2 -0.099223 -0.043908 0.114700 0.043908 -0.055364 -0.047780 -0.015428 -0.068021 0.148483 0.120977 0.093458 -0.085372 1.000000 
              

 Fonte: Microdados Bankscope. Software: EVIEWS 6.0 

Nota: Descrição das variáveis na tabela A4.  
A notar que a VARIAVEL1, VARIAVEL2 refere-se respectivamente ao período 1 (2005-2007) e período 2 (2008-2009). Para a descrição das variáveis ver Tabela A4 
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Tabela A7: Análise do Return On Average Asset (ROAA) por País 
 

 Nº 
bancos 

Período 1 
[1] 

Período 2 
[2] 

Diferença entre os dois 
períodos 

[3] = [2] - [1] Média ROAA Média ROAA 

Europa 358 0,766 0,370 - 0,396 

Alemanha 54 0,536 0,504 - 0,032 

Áustria 23 0,678 0,141 - 0,537 

Bélgica 15 0,715 0,117 - 0,598 

Chipre 4 0,763 0,741 - 0,022 

Eslovénia 14 1,049 0,540 - 0,509 

Eslováquia 8 1,003 0,182 - 0,821 

Espanha 20 0,711 0,354 - 0,357 

Finlândia 3 1,150 0,435 - 1,065 

França 68 0,799 0,447 - 0,352 

Grécia 12 0,674 -0,257 - 0,931 

Holanda 13 0,850 0,297 - 0,553 

Itália 76 0,825 0,462 - 0,363 

Irlanda 8 0,573 -0,634 - 1,207 

Luxemburgo 26 0,837 0,623 - 0,214 

Malta 3 1,168 0,758 - 0,410 

Portugal 11 0,875 0,036 - 0,839 

 
 
 

Tabela A8: Teste de Igualdade das Médias para as Variáveis ROAA1 e ROAA2 

Test for Equality of Means Between Series  
Sample: 1 1074    
Included observations: 1074   
     
     Method df Value Probability 
     
     t-test 1788 9.829676 0.0000 
Satterthwaite-Welch t-test* 1352.178 9.504651 0.0000 
Anova F-test (1, 1788) 96.62254 0.0000 
Welch F-test* (1, 1352.18) 90.33839 0.0000 
     
     *Test allows for unequal cell variances  

 
 Fonte: Microdados Bankscope. Software: EVIEWS 6.0 

Fonte: Fonte: Tabela construída pela autora com base nos microdados do Bankscope analisados 
pelo software EVIEWS 6.0 
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Tabela A9: Estimação do Modelo 1 para o Período 1 (2005-2007) 
 

 

 
 

 
 
 
 
Tabela A10: Estimação do Modelo 1 para o Período 2 (2008-2009) 
 

      
       Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 1.982328 0.299911 6.609711 0.0000  

CAP2 0.020923 0.005974 3.502442 0.0005 *** 
COST2 -0.012172 0.001950 -6.241304 0.0000 *** 

LIQ2 0.002422 0.001278 1.895548 0.0584 * 
LIQUI2 -0.000547 0.000770 -0.710289 0.4778  
NIE2 -0.254013 0.041958 -6.054007 0.0000 *** 
LLP2 -0.021527 0.004797 -4.487584 0.0000 *** 
OOI2 0.290337 0.042326 6.859543 0.0000 *** 
DIM2 -0.049618 0.013423 -3.696460 0.0002 *** 
PIB2 0.017696 0.013578 1.303255 0.1929  
INFL2 0.034137 0.023051 1.480932 0.1391  

DESEMPR2 9.29E-05 0.009427 0.009860 0.9921  
CONC2 -4.29E-05 3.73E-05 -1.148929 0.2510  

      
      R-squared 0.541994 Adjusted R-squared 0.534176  
      
       

Legenda: *** 0.01 significância elevada 
                ** 0.05 significância média 
                * 0.10 significância baixa 
 

 

      
       Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 0.949308 0.259795 3.654067 0.0003  

CAP1 0.030538 0.004673 6.534775 0.0000 *** 
COST1 -0.013819 0.002517 -5.490366 0.0000 *** 

LIQ1 -0.000677 0.000844 -0.801503 0.4230  
LIQUI1 -0.001982 0.000467 -4.241522 0.0000 *** 
NIE1 -0.000554 0.010464 -0.052963 0.9578  
LLP1 -0.083036 0.020964 -3.960896 0.0001 *** 
OOI1 0.153263 0.039149 3.914823 0.0001 *** 
DIM1 0.011102 0.009359 1.186228 0.2358  
PIB1 0.012919 0.011601 1.113618 0.2657  
INFL1 0.021675 0.033259 0.651719 0.5147  

DESEMPR1 0.000812 0.008384 0.096871 0.9228  
CONC1 0.000153 3.36E-05 4.565369 0.0000 *** 

      
      R-squared 0.449421 Adjusted R-squared 0.443194  
      
      

Fonte: Microdados Bankscope. Software: EVIEWS 6.0 

Legenda: Valor-p < 0.01 significância elevada *** 
                Valor-p < 0.05 significância média ** 
                Valor-p < 0.10 significância baixa * 

 

Fonte: Microdados Bankscope. Software: EVIEWS 6.0 

Legenda: Valor-p < 0.01 significância elevada *** 
                Valor-p < 0.05 significância média ** 
                Valor-p < 0.10 significância baixa * 
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Tabela A11: Estimação do Modelo 2 (Variável Dummy para a Crise) para a Totalidade 
do Período (2005-2009) 
  
 

      
       Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 0.949308 0.260114 3.649588 0.0003  

CAP 0.030538 0.004679 6.526763 0.0000 *** 
COST -0.013819 0.002520 -5.483635 0.0000 *** 

LIQ -0.000677 0.000845 -0.800520 0.4235  
LIQUI -0.001982 0.000468 -4.236322 0.0000 *** 
NIE -0.000554 0.010477 -0.052898 0.9578  
LLP -0.083036 0.020990 -3.956040 0.0001 *** 
OOI 0.153263 0.039197 3.910023 0.0001 *** 
DIM 0.011102 0.009371 1.184773 0.2363  
PIB 0.012919 0.011615 1.112253 0.2662  
INFL 0.021675 0.033300 0.650920 0.5152  

DESEMPR 0.000812 0.008394 0.096753 0.9229  
CONC 0.000153 3.37E-05 4.559771 0.0000 *** 

DC 1.033019 0.396579 2.604828 0.0093 *** 
DC*CAP -0.009615 0.007579 -1.268627 0.2047 ** 

DC*COST 0.001647 0.003184 0.517287 0.6050  
DC*LIQ 0.003098 0.001530 2.025136 0.0430 ** 

DC*LIQUI 0.001435 0.000899 1.595812 0.1107  
DC*NIE -0.253459 0.043171 -5.871049 0.0000 *** 
DC*LLP 0.061509 0.021529 2.857024 0.0043 *** 
DC*OOI 0.137074 0.057631 2.378476 0.0175 ** 
DC*DIM -0.060720 0.016350 -3.713752 0.0002 *** 
DC*PIB 0.004777 0.017850 0.267624 0.7890  

DC*INFL 0.012462 0.040475 0.307886 0.7582  
DC*DESEMPR -0.000719 0.012609 -0.057038 0.9545  

DC*CONC -0.000196 5.02E-05 -3.910176 0.0001 *** 
      
      R-squared 0.520096 Adjusted R-squared 0.513294  
      
       

Fonte: Microdados Bankscope. Software: EVIEWS 6.0 

Legenda: Valor-p < 0.01 significância elevada *** 
                Valor-p < 0.05 significância média ** 
                Valor-p < 0.10 significância baixa * 

 



 
 

49 
 

Anexo 2 - Gráficos 

 

Gráfico A1: Evolução do Return On Equity (ROE) do Sector Bancário Europeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico A2: Crescimento do Produto Interno nas Maiores Economias 

Industrializadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório anual 2009. BCE  

Fonte: Eu banking sector stability, September 2010. BCE  
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