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RESUMO 

A presente dissertação teve como objetivo analisar o gerenciamento de 

resultados nas instituições financeiras brasileiras no que concerne ao 

provisionamento das operações de crédito (PCLD) de forma a utilizá-la como um 

mecanismo de gerenciamento de capital, dessa forma haveria o gerenciamento 

de resultados entre as perdas esperadas através da PCLD e das perdas não 

esperadas através do Patrimônio de Referencia (PR). Nesse contexto, por meio 

de uma amostra de 80 instituições financeiras no período de 2014 a 2018, pelo 

método de dados em painel não balanceados foram avaliados os impactos da 

utilização discricionária do gerenciamento de resultado nas instituições 

financeiras. Durante o período de transição e adaptação aos novos percentuais 

estabelecidos pelo regulador (entre 2015 e 2018 onde o percentual variou de 

11% em 2015, 9,875% em 2016, 9,25% em 2017 e 8,625% em 2018), 

evidenciou-se resultados conflitantes para a utilização da provisão não 

discricionária da PCLD como um mecanismo de gerenciamento de capital pelas 

instituições financeiras brasileiras; sendo inconclusivo tal dicotomia (trade-off) 

uma vez que restou demonstrado o gerenciamento de resultados de uma forma 

mais linear (smooth earnings). 

 

Palavras-Chave: Provisionamento das operações de crédito; gerenciamento de 

resultados discricionários; e gerenciamento de capital. 
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ABSTRACT 

This empirical work investigates whether banks use of loan loss provisions (LLPs) 

in the financial institutions in Brazil to manage the level and volatility of their 

earnings as a mechanism of capital management, therefore it would have an 

earning management through expected loss via LLPs and unexpected loss via 

regulatory capital (PR). In this scenario, though a sample of 80 banks between 

2014 and 2018, using the unbalanced panel data, the impacts in banks` earning 

management had been checked in the Brazilian Financial Institutions. During the 

transition period to adapt in the new requirement for the percentage established 

by the regulator (between 2015 and 2018 which the percentage changed from 

11% in 2015, 9,875% in 2016, 9,25% in 2017 and 8,625% in 2018), the results 

identified might have conflicts in the usage of non-discretionary provision via loan 

loss provision as a mechanism to manage the regulatory capital; therefore it is 

unconcluded this dichotomy (trade-off) as it had been showed a smooth earning 

management in the Brazilian financial institutions.  

 

Keywords: Loan loss provisions; Earnings management; and capital 

management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Recentemente, o tema gerenciamento de resultados vem sendo bastante 

estudado na literatura acadêmica no Brasil (MARTINEZ, 2013), principalmente após 

as crises financeiras como a Norte-Americana em 2008 (subprime); similarmente as 

empresas não financeiras, os bancos também podem utilizar provisionamentos 

discricionários para gerenciar seus resultados (Beaver et al., 1989; Moyer, 1990; 

Scholes et. al. 1990; Wahlen, 1994; Beatty et. al, 1995; Beaver e Engel, 1996; Kim e 

Kross, 1998; Liu e Ryan, 2006 apud NORDEN e STOIAN, 2014).  

Há diversos objetivos para que as empresas realizem o gerenciamento de 

resultados, seja por ser uma peça contábil importante para os “stakeholders” e para 

os tomadores de decisão a fim de não divulgar eventuais prejuízos ao mercado 

consoante às operações (SHEN e CHIH, 2005; FOK e FRANSES, 2013; DANTAS et 

al, 2013), seja para manter o resultado de forma linear se comparado aos demais 

períodos (PICCOLI et al, 2014). Transmite-se, assim, uma imagem mais sólida e boa 

performance ao mercado (BORTOLUZZO et al, 2016; DANTAS et al, 2013). Salienta-

se também que as instituições financeiras também tentam comparar os desempenhos 

apresentados com os seus concorrentes diretos (players) de forma a demonstrarem 

números similares (BORTOLUZZO et al, 2016). 

Uma das principais ferramentas que pode ser utilizada pelos bancos é a 

provisão para crédito de operações duvidosas, pois atinge direta e simultaneamente 

duas influências: lucro do banco e percepção de risco, acarretando no “trade-off” 

consoante a tais influências (Bushman e Williams, 2011 e Beatty e Liao, 2009 apud 

NORDEN e STOIAN, 2014).  

No Brasil, o Conselho Monetário Nacional (CMN) através da Resolução 2.682, 

estabelece diretrizes acerca dos provisionamentos mínimos associados a 

classificação de Rating atribuída pela instituição através de critérios de avaliação dos 

riscos envolvidos e das garantias atreladas as operações de credito. Tal fato acarreta 

em um grau de discricionariedade que pode ser utilizada pelos bancos uma vez que 

as diretrizes do regulador elencam apenas como as provisões de operações de crédito 

deveriam ser analisados, contudo não fornece critérios quantitativos e facilmente 

mensuráveis (padronizados). 



 

 

11 

A presente dissertação avaliou a existência de gerenciamento do resultado nas 

instituições financeiras brasileiras através do uso provisionamento das operações de 

crédito (perdas esperadas) para o gerenciamento de capital (perdas não esperadas), 

seguindo os parâmetros e métricas estabelecidas nos estudos de BORTOLUZZO et 

al (2016) e CARVALHO et al (2018) para a segregação da discricionariedade da 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) e do Patrimônio de Referencia 

(PR) e buscou-se replicar as analises realizadas por NORDEN e STOIAN (2014).  

A principal contribuição do trabalho foi apresentar um estudo consoante a um 

tema recentemente estudado e pouco explorado no mercado bancário brasileiro, sem 

precedentes da comparação da parte discricionária do gerenciamento de capital 

mensurado pelo Patrimônio de Referencia nos percentuais atribuídos pela Resolução 

4.193 com distintos percentuais de 2015 a 2018 os quais variou de 11% em 2015, 

9,875% em 2016, 9,25% em 2017 e 8,625% em 2018. 

Ainda, cumpre ressaltar que aplicar o gerenciamento de resultados nas 

instituições financeiras é de extrema relevância, tendo em vista que ele permite a 

suavização dos riscos operacionais, principalmente quando são estabelecidas altas 

previsões de ganho.  

De mais a mais, conforme demonstrado por NORDEN e STOIAN (2014), os 

bancos utilizam a PCLD para gerenciar a volatilidade nos resultados e flutuações no 

RWA. Destacando o trade-off existente entre o provisionamento das perdas 

esperadas e não esperadas dado o perfil de risco da instituição. Nesse contexto, por 

meio de uma amostra de 80 instituições financeiras no período de 2014 a 2018 que 

contempla o período de transição dos percentuais requeridos pelo Banco Central (a 

partir de 2015), pelo método de dados em painel não balanceados demonstrou-se que 

haveria resultados conflitantes para a utilização da provisão não discricionária da 

PCLD como um mecanismo de gerenciamento de capital pelas instituições financeiras 

brasileiras durante o período de transição e adaptação aos novos percentuais 

estabelecidos pelo regulador; sendo inconclusivo tal dicotomia (trade-off) uma vez que 

restou demonstrado o gerenciamento de resultados de uma forma mais linear (smooth 

earnings). 

O trabalho está dividido em 4 capítulos. O capítulo 2 descreve uma breve 

revisão da literatura e a proposta da hipótese a ser testada. O capitulo 3 descreve os 

dados e econometria. A capítulo 4 apresenta os resultados identificados, e, por fim, o 

último capítulo as considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 

Alegações consoantes a escândalos de fraudes contábeis ocorridas em 

grandes instituições (como Enron, WorldCom e Xerox) ensejam estudos a despeito 

do gerenciamento de resultados nas empresas que não demonstraram sua real 

situação na época. Schipper, 1989 e Healy e Wahlen, 1999 (apud SHEN e CHIH, 

2005) relatam que a demonstração financeira do resultado representa o instrumento 

que os administradores das empresas possuem para apresentar seu desempenho 

econômico-financeiro aos stakeholders ou aos tomadores dos resultados finais. 

O conceito contábil para definição de gerenciamento de resultados é 

apresentado como a utilização de estruturas de transação para modificar dados 

financeiros-contábeis a fim de alterar a percepção dos stakeholders (Schipper, 1989 

e Healy e Wahlen, 1999 apud MARTINEZ, 2013). Tais estruturas podem ser sub 

classificadas em três tipos: target earnings que é o gerenciamento para melhorar ou 

piorar os resultados contábeis no intuito de alcançar metas preestabelecidas, income 

smoothing que representa o gerenciamento visando a redução da variabilidade ou 

volatilidade dos resultados e o take bath accouting sendo o gerenciamento a fim de 

se reduzir os resultados contábeis, com o propósito de aumentar os resultados futuros 

(Martinez, 2001 apud MARTINEZ, 2013). 

Os incentivos para o gerenciamento de resultados podem ser subdivididos em 

três categorias: (i) para atingir termos contratuais (cláusulas de covenants) ou metas; 

(ii) influenciar investidores externos ou mercado de capitais; e/ou (iii) transmissão de 

informações para partes externas (third parties), incluindo incentivos por motivos 

regulatórios (WALTER, 2013 apud MARTINEZ, 2013 e WATTS e ZIMMERMAN, 1978 

apud FLORES et al, 2014). 

DEGEORGE et al (1999) citam que o gerenciamento de resultados é utilizado 

para influenciar a percepção dos investidores, bancos e fornecedores bem como para 

a sua bonificação através de um limite pré-estabelecido (thresholds) para o 

atingimento de determinada performance uma vez que tal informação é considerada 

crucial para a tomada de decisão dos investimentos, focado principalmente em três 

principais pilares: (i) reportar resultados positivos; (ii) sustentar a performance do 
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resultado dos quatro últimos trimestres, pelo menos; e (iii) atender às expectativas do 

mercado, principalmente ao consenso futuro do resultado projetado; em linha com os 

dois primeiros preceitos supracitados. 

Se por um lado (mercado e reguladores) o gerenciamento de resultados é 

considerado algo relevante e problemático, por outro (acadêmicos) é considerado 

como algo que não possui tamanha importância. Conforme demonstrado no estudo, 

as discrepâncias entre as percepções referem-se a magnitude estatística dos estudos 

realizados considerando a maior relevância da amostra por um lado (eficiência de 

mercado) e, por outro, casos específicos do cotidiano dos reguladores ou do mercado 

que ensejam o tema em questão (DECHOW e SKINNER, 2000).  

MARTINEZ (2013) efetuou um survey da literatura de gerenciamento de 

resultados no Brasil demonstrando que o estudo do tema é recente, sendo o primeiro 

autor a publicar, em 2001, tal assunto. Dentre mais, destaca que os estudos brasileiros 

focam substancialmente nos accruals totais calculados pela diferença entre o Lucro 

Liquido e o Fluxo de Caixa das Operações (com enfoque no balanço utilizando como 

variáveis ativo circulante e total, disponibilidades, passivo corrente, os empréstimos e 

financiamentos e as despesas com depreciação) utilizando o Modelo Jones 

Modificado (que busca medir o total de acumulações discricionárias correntes e não 

correntes) e/ou o Modelo KS - Kang e Sivaramakrishnan que procura tratar a questão 

da simultaneidade.  

Embora seja um tema de interesse pelas pesquisas recentemente 

desenvolvidas, SANTANA et al (2014), GOULART (2007) e ZENDERSKY (2005) 

salientam que a literatura a despeito do tema de gerenciamento de resultados nos 

países emergentes, em especifico no Brasil, ainda se encontra em construção, apesar 

de sua relevância na economia global. 

No que tange ao gerenciamento de resultados, especificamente no âmbito 

contábil em que há grandes estudos acerca desse assunto no mercado brasileiro, 

independentemente dos mecanismos que os administradores desejam utilizar é 

possível verificar que há diversas possibilidades para que isso ocorra dada as suas 

intenções; dessa forma elencamos diversos estudos a despeito de haver 

gerenciamento de resultados com diferentes perspectivas de analises. 

De acordo com a ótica contábil mediante a análise das demonstrações 

financeiras e dos dados divulgados, PICCOLI et al (2014) concluíram através da 

avaliação do nível de governança que o gerenciamento do resultado é mais evidente 
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quando da divulgação de prejuízos (de forma a evitá-lo) do que para não apresentar 

a queda nos lucros. FOK e FRANSES (2013) corroboram através da analise das 

demonstrações trimestrais que o resultado no último trimestre do ano fiscal difere dos 

demais trimestres analisados, dessa forma também evidenciam o gerenciamento de 

resultado. Salienta-se também que há diversos estudos consoantes a linearidade da 

volatilidade dos resultados apresentados ao longo do período (Bowen et. al, 2008; 

Tucker e Zarowing, 2006; Chaney et al., 1998; McNichols e Wilson, 1988; Moses, 

1987; Dharan, 1987; White, 1970; Barefield e Comiskey, 1971 apud NORDEN e 

STOIAN, 2014).  

ALVES et al (2014), por sua vez, desenvolveram uma pesquisa mensurando o 

nível de transparência por meio de variáveis de gerenciamento de resultados,  do risco 

das empresas não financeiras representado pelo Beta do CAPM (Capital Assets 

Pricing Model) e pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), na qual puderam 

inferir que a qualidade da governança corporativa resultaria na redução do custo 

médio ponderado de capital da firma. 

Comparando o gerenciamento de resultados entre os países, SANTANA et al 

(2014) demonstram que os países latino-americanos apresentam um maior nível de 

gerenciamento de resultados que os anglo-saxônicos e europeu-continentais, mesmo 

havendo um conjunto único de padrões contábeis de elevada qualidade (International 

Financial Reporting Standards - IFRS) e fortes incentivos à divulgação. Em se tratando 

de mercado financeiro, as informações que chegam são substancialmente 

comparadas a seus concorrentes diretos e devido ao perfil de aversão a riscos dos 

stakeholders (decorrente de uma certa imaturidade do mercado) é gerada uma maior 

volatilidade nos países latino-americano, o que explica os resultados identificados na 

pesquisa apresentada. 

DEBOSKEY e JIANG (2012) verificaram uma relação positiva entre os ganhos 

antes e depois da PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) concluindo 

que a auditoria desempenha um papel de monitoramento efetivo ao restringir as 

escolhas contábeis discricionárias da administração. Por outro lado, através da 

avaliação dos provisionamentos (accruals) relacionando o porte das empresas e suas 

respectivas Auditorias Externas, FLORES et al (2014) evidenciam que há diferenças 

discricionárias apresentadas pelas empresas analisadas demonstrando haver 

gerenciamento de resultados em todos os níveis das empresas analisadas não 

importando seu porte tampouco o tamanho das empresas por elas auditadas.  
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Ressalta-se que o survey da literatura efetuado por MARTINEZ (2013) 

demonstra a segregação entre os provisionamentos discricionários e não 

discricionários como um tema primordial para mensurar o gerenciamento de 

resultados, pois, caso haja, o gerenciamento seria efetuado em estimativas 

discricionárias dado os limites estabelecidos pela legislação vigente e normas 

contábeis geralmente aceitas. 

Por fim, frisa-se que apesar dos resultados acima apresentados relatarem o 

tema estudado, a despeito de haver gerenciamento de resultado em diversos setores 

por diferentes perspectivas de estudos, tal fato não se refere a contabilidade 

fraudulenta nas organizações, porque tais provisionamentos se encontram 

estruturados dentro da “permissividade das regras contábeis”. Dessa forma o 

gerenciamento de resultados seria definido como “quando os gestores usam seu 

arbítrio nos relatórios financeiros ou nas estruturas das transações para modificar os 

resultados divulgados enganando alguns stakeholders sobre o desempenho 

econômico da companhia, ou para influenciar o efeito de contratos que dependam dos 

números contábeis divulgados” (Healy e Wahlen, 1999 apud ZENDERSKY, 2005) 

uma vez que fraudes contábeis seriam caracterizadas como “a divulgação falsa ou 

errônea, ou a omissão, intencional, deliberada, de fatos materiais ou de dados 

contábeis que são enganosos e, quando considerados com todas as informações 

disponíveis, podem induzir o leitor a mudar ou alterar o seu julgamento ou decisão (...) 

um ou mais atos intencionais destinados a enganar outras pessoas e causar-lhes 

prejuízos financeiros” (National Association of Certifield Fraud Examiners apud 

ZENDERSKY, 2005 e Resolução 820/1997 CFC - Conselho Federal de Contabilidade 

- principal órgão da profissão contábil brasileira); ou seja a manipulação realizada fora 

do alcance da lei ou dos padrões contábeis geralmente aceitos. 

2.2 PROVISIONAMENTO EM BANCOS (ACCRUALS) 

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico 

CPC25, a definição de Provisão é de um passivo de prazo ou de valor incertos.  
As provisões podem ser distintas de outros passivos tais como contas 

a pagar e passivos derivados de apropriações por competência (accruals) 
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porque há incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro 

necessário para a sua liquidação.  

Uma provisão deve ser reconhecida quando: (a) a entidade tem uma 

obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento 

passado; �(b)  seja provável que será necessária uma saída de recursos que 

incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e �c) possa ser 

feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

Em se tratando de Instituições Financeiras, no Brasil, elas são altamente 

regulamentadas pelo órgão regulador Banco Central, o qual estabelece através de 

normativos (resoluções, circulares e carta-circulares) as diretrizes que os bancos 

devem seguir de forma a continuarem licenciados a operar; dentre mais estabelece 

um plano de contas contábeis padronizado (denominado COSIF) em que discrimina o 

que deve ser contabilizado em cada conta no balanço e consequentemente nas 

demonstrações financeiras. 

Contudo, apesar de haver diversas regulamentações, o tema continua sendo 

relevante pois o gerenciamento de resultados decorre do livre-arbítrio da 

administração em utilizar os critérios contábeis geralmente aceitos para registrar 

determinadas operações, uma vez que nem os princípios contábeis nem as 

regulamentações existentes alcançam todos os fatos possíveis, o que tornar-se-ia um 

incentivo que poderia ser utilizado pelos gestores dado sua intenção (Healy, 1985; 

DeAngelo, 1986 e Napier, 2001 apud ZENDERSKY, 2005). Ademais, ressalta-se que 

as novas normas contábeis IFRS (International Financial Reporting Standards) 

aplicáveis no mercado brasileiro a partir de 2009 acrescentam ainda mais critérios 

discricionários através da substituição de uma contabilidade baseada em regras 

societárias e fiscais por uma que utiliza princípios a fim de se assemelhar a 

contabilidade gerencial (ARAUJO et al, 2014).  

A parte discricionária dos accruals representa as estimativas contábeis 

quantitativas adotadas pela instituição que podem ser calculadas ou mensuradas por 

determinados critérios pré-estabelecidos ou por políticas internas ou pelos 

reguladores. 

Reforça-se a relevância do tema pois o gerenciamento de resultados no 

sistema financeiro é particularmente importante devido ao seu impacto na economia 

(CORNETT et al, 2009), o qual foi corroborado na crise de 2008 em que bancos 

considerados grandes demais para inexistirem (too big to fail) foram recuperados pelo 

governo de forma a não impactar ainda mais o sistema financeiro nacional e a 
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economia global (risco sistemático). Não obstante os bancos serem um setor bastante 

regulamentado e constantemente vistoriado, estudos relatam a existência de 

gerenciamento de resultados nesse mercado (Beaver et al (1989), Scholes et al 

(1990), Collins et al (1995), Liu e Ryan (1995), Beaver e Engel (1996), Liu et al (1997) 

apud ANANDARAJAN et al, 2003), apesar das pesquisas efetuadas possuírem 

diferentes perspectivas e óticas de analise, principalmente no tocante a parte 

discricionária do provisionamento a cargo da gestão das instituições financeiras sem 

que haja uma métrica previamente definida ou consistência nas premissas utilizadas 

para a sua definição. 

De uma perspectiva global, SHEN e CHIH (2005) corroboram em seu estudo 

através da análise da distribuição do resultado de 48 países entre o período de 1993 

a 1999, que mais de dois terços dos países (incluindo o Brasil) demonstraram ter a 

distribuição do meio sino, sugerindo a possibilidade de haver gerenciamento no 

resultado; e mesmo para aquelas que não possuem tal distribuição acentuada, o lado 

esquerdo da distribuição esta claramente menor. Relatam também que a 

administração dos Bancos sente a necessidade de evitar que os lucros diminuam, 

possivelmente reduzindo a qualidade dos relatórios financeiros do setor bancário. 

Ademais, evidenciaram o trade-off existente entre a relação de risco-retorno existente 

(cálculo baseado no retorno e desvio padrão dos resultados), de forma que os bancos 

que estão acima do limite estipulado tendem a ser mais avessos aos riscos, e em 

contrapartida os demais bancos em posição contrária. 

KANAGARETNAM et al (2005) apresentam um estudo que sugere haver maior 

propensão positiva quanto ao grau de assimetria de informações que reflete na 

percepção dos resultados pautados em informações privilegiadas acerca da 

prospecção futura, sendo os principais fatores: o tamanho da instituição (componente 

negativo devido a maior regulação, menor assimetria e maior qualidade das 

informações apresentadas), a volatilidade dos resultados (componente positivo 

decorrente prêmio de risco pela redução da seleção adversa e consequentemente no 

custo de capital), as oportunidades de investimentos (componente positivo pois devido 

a assimetria de informações reconhecida há espaço também para ganhos não 

esperados dado um investimento futuro incerto) e o grau de suavização do resultado 

(em concordância com Kao e Wu, 1994) que representa um componente positivo, pois 

a suavização aumenta a qualidade da percepção do mercado reduzindo eventuais 

múrmuros no mercado; outros fatores como a concentração dos donos e mecanismos 
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de monitoramento por parte de órgãos reguladores também foram apresentados no 

estudo porém não verificados sua relevância. 

DANTAS et al (2013) que avaliou a utilização de accrual ou marcação a 

mercado dos títulos nas Instituições Financeiras, observa os resultados da regressão 

em duas etapas realizadas. A constatação que os bancos brasileiros utilizam dos 

rendimentos dos títulos com o intuito de apresentar informações com os resultados 

lineares, ou seja, o mais homogêneo possível, sendo assim a classificação dos títulos 

da carteira disponível para venda é utilizada de forma discricionária. A 

discricionariedade do provisionamento de Títulos e Valores Mobiliários (Securities 

Accruals) dá-se na marcação a mercado. Eles são regulamentados pelo Banco 

Central através da Circular 3.068 (2001) que os classifica em três categorias: (i) Títulos 

para negociação; (ii) Títulos disponíveis para venda; e (iii) Títulos mantidos até o 

vencimento. Para as duas primeiras classificações as Instituições Financeiras devem 

ajustar mensalmente pelo valor de mercado (fair value), computando-se a valorização 

ou a desvalorização e, para a última categoria, deve-se avaliar pelo respectivo custo 

de aquisição (ressalta-se que tal norma não contempla as especificações do 

International Financial Reporting Standard - IFRS 9 na medida que o Banco Central 

do Brasil não adotou todas as normas internacionalmente aceitas). Assim, os 

principais accruals estudados referem-se substancialmente aos ativos ilíquidos 

ajustados a mercado por não possuírem um senso comum de seu valor (Fiechter e 

Meyer, 2010; Goulart, 2007 e Nissim, 2003 apud DANTAS et al, 2013). 

Por outro lado, KARAOGLU (2005) sugere que o uso de cessão de crédito 

influencia tanto na demonstração do resultado em que há a influencia da linearidade 

na apresentação dos resultados (smooth) quanto no capital regulatório por motivos 

diversos, a conclusão dele é pautada na análise de títulos securitizados. 

CORRAR et al (2010) estudam em detalhe a conta de títulos e valores 

mobiliários (TVMs) em concordância com a Circular do Banco Central 3.068/01, 

indicando que o ajuste a valor de mercado, é utilizado como instrumento para o 

gerenciamento de resultados. DANTAS et al. (2013), apresentam evidências que a 

avaliação dos instrumentos derivados, se constituem em forma de gerenciar os 

resultados em bancos. Adicionalmente, CORRAR et al (2010) destacam que as 

evidências também sugerem que, além da questão do gerenciamento de resultados, 

os bancos podem ter outra motivação para influenciar suas decisões discricionárias 

com relação a necessidade do cumprimento de limites operacionais mínimos. 
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Por sua vez Scheiner (1981 apud ANANDARAJAN et al, 2003) demonstrou que 

havia uma correlação positiva entre o resultado operacional e a PCLD o que 

representaria uma certa flexibilidade de ajuste nos resultados demonstrados. 

Considerando os estudos a despeito do tema em questão, há pesquisas que 

focam ou na análise de provisionamentos de contas específicas ou na análise por 

segmento ao criar a oportunidade de se obter uma análise mais eficiente e com menos 

viés econométrico. Tendo em vista essas peculiaridades, o setor bancário é bastante 

propício para o desenvolvimento das análises de accruals específicos (DANTAS et al, 

2013). Ressalta-se que os estudos efetuados no setor bancário sobre a provisão das 

operações de crédito (decorrente do consenso de mercado e pela constante 

regulamentação que enseja esse tópico) e a classificação da mensuração de valor 

justo dos ativos securitizados são demonstrados pela literatura como os dois 

componentes do resultado de um banco mais suscetível de ser manipulado (Beatty et 

al 2002 apud DANTAS et al, 2013). 

Em uma perspectiva de comportamento de mercado, Marcondes (2008 apud 

DANTAS et al, 2013) ainda ressalta que o gerenciamento de resultados nos accruals 

afeta diretamente a negociação junto aos depositantes uma vez que pagam menores 

taxas de retorno aos investidores decorrente do menor grau de risco da instituição. 

Pela literatura apresentada há diversas pesquisas corroborando a existência 

de gerenciamento de resultados em Instituições Financeiras, sendo as duas mais 

relevantes relacionadas aos accruals de securities e aos accruals em operações de 

crédito.  

Conforme evidenciado por GOULART (2007), através da análise de 

gerenciamento de resultado nas 50 maiores instituições brasileiras, a provisão para 

operações de credito é substancialmente explicativa se comparada as variações nas 

estimativas de derivativos e posteriormente sem muito efeito identificado em titulo de 

valores mobiliários (TVM) entre o período de 2002 a 2006. Ressalta que o 

gerenciamento de resultados é uma ação intencional por parte da administração das 

instituições, dentro dos limites das normas e padrões contábeis, a fim de não fornecer 

informações fidedignas aos usuários finais causando por sua vez assimetria de 

informação entre os gestores internos e os usuários externos (FUJI, 2004 apud 

GOULART, 2007). Dentre as principais causas para tal efeito é citada a exposição 

perante o mercado em que a maioria dos bancos se encontram, pois captam 

constantemente recursos junto ao público em geral (poupadores e investidores 
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através de depósitos, títulos, etc. com diferentes níveis de escolaridades e 

conhecimentos) para que possam realizar suas operações e atividades bancarias; 

dessa forma veem-se sobre a necessidade de demonstrar uma imagem financeira 

sólida (reputação) para que também possa refletir em sua taxa de captação (o custo 

de captação bancária contempla o custo livre de risco de determinado financiamento, 

o premio de risco do negócio e do financiamento) e, por conseguinte, em sua 

rentabilidade final (lucro). 

Dado as discricionariedades existentes no que tange a provisão efetuada pelas 

instituições financeiras os estudos demonstram haver determinados graus de 

gerenciamento de resultados nas mesmas; ou seja em títulos e derivativos 

principalmente no que envolve os instrumentos mais exóticos e pouco negociados 

(tradados) no mercado (sem um valor definido), em despesas operacionais para a 

estimativa de eventuais contas futuras para a manutenção da parte administrativa da 

instituição, em possíveis cessões de credito efetuados com carteiras de títulos ou com 

operações de credito, ou em estimativa de provisionamento de perdas com o portfolio 

de credito o qual é o cerne do estudo em questão. 

 

2.2.1 Provisionamento de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) 

As práticas de Provisionamento para as Operações de Crédito de Liquidação 

Duvidosa (PCLD) para as instituições financeiras seguem o normativo do órgão 

regulador Banco Central através da Resolução 2.682 que enseja uma certa 

discricionariedade nas provisões das operações, uma vez que estabelece o 

julgamento inicial da operação para fins de classificação operações (atribuição do 

Rating do cliente/operação) e provisionamento pautado na saúde financeira do 

tomador do crédito (classificação das operações entre diferentes riscos de “AA” a “H” 

com nível mínimo de provisão que varia de 0,5% para “A” a 100% para “H”). Ainda, 

estabelece os limites mínimos de provisionamento no caso de atraso no pagamento 

(inadimplência) e permite provisionamentos adicionais para fazer face aos riscos 

(salienta-se, novamente, que tal normativo não se encontra em concordância com as 

normas internacionais IFRS, visto que elas não foram amplamente adotadas pelo 

órgão regulador Banco Central do Brasil onde as instituições apresentam 

semestralmente seus balanços contábeis em BR GAAP – padrão brasileiro e pelo 

menos anualmente em IFRS – normas contábeis internacionalmente aceitas). Como 
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elencado por BORTOLUZZO et al (2016), a referida resolução define apenas critérios 

específicos em relação ao grau de inadimplemento das operações pelas garantias 

atreladas e, como a resolução apenas estabelece instruções de como definir a 

provisão sobre o portfolio de crédito e não estabelece critérios mensuráveis, cada 

instituição define seu próprio modelo podendo acarretar em discrepâncias nas contas 

de provisões apresentadas sobre a carteira de credito (principalmente no que tange 

ao adicional de provisão e na liquidez da garantia para a definição de um determinado 

Rating para a operação, cliente ou grupo financeiro). Conforme descrito na Resolução 

2.682, a classificação do Rating é de responsabilidade da instituição que deve ser 

pautada em critérios consistentes e verificáveis dado a situação econômico-financeira, 

o grau de endividamento, características da garantia, dentre outros fatores subjetivos 

que aumentariam a não discricionariedade dessa escolha dada a subjetividade nas 

análises. 

Sob a perspectiva do setor financeiro, a provisão para as operações de crédito 

mostra ser bastante significativa e conclusiva para explicar o gerenciamento de 

resultados (Greenawalt e Sinkey, 1988; Wahlen, 1994; Laeven e Majnoni, 2003; Liu e 

Ryan, 2006 apud BORTOLUZZO et al, 2016). Segundo AHMED et al (1999) a provisão 

para provisões de crédito é bastante relevante no resultado dos bancos e em seu 

capital regulatório, em especial nos bancos comerciais, sendo que os gestores 

possuem relevantes incentivos para realizarem o gerenciamento de resultados futuros 

apesar do objetivo de apenas espelhar perdas futuras. Niyama e Gomes (2002 apud 

ZENDERSKY, 2005) ratifica esse entendimento salientando que as operações de 

créditos são as principais fontes de receita das instituições financeiras.  

Ademais, constata-se que a referida resolução também estabelece que a 

provisão deve ser constituída por valor, no mínimo, igual ao somatório das provisões 

constituídas para cada um dos níveis de risco (classificação de AA a H dado o grau 

de inadimplência da carteira) sendo que tal flexibilidade regulamentar permite que os 

gestores utilizem a provisão para créditos de liquidação duvidosa como instrumento 

para o gerenciamento dos resultados. (Resolução 2.682 – BCB e ZENDERSKY, 2005) 

Estudos que focaram na discricionariedade da PCLD no setor financeiro foram 

Beaver et al (1998), Moyer (1990), Scholes et al (1990), Wallen (1994), Beatty et al 

(1995), Collins (1995), Beaver e Engel (1996) e Mcnichols, M. F. (2000) (apud 

NORDEN e STOIAN, 2014); os quais também apresentaram gerenciamento de 

resultados em suas respectivas pesquisas. Destacando-se os provisionamentos 
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efetuados pelos bancos sobre as operações de crédito, por ser um dos mais 

relevantes, calculado em concordância com a análise de probabilidade de perda ou 

não pagamento sobre os créditos concedidos (default).  

BORTOLUZZO et al (2016) destacam que há poucos estudos focados no 

gerenciamento de resultados na discricionariedade do provisionamento em operações 

de crédito nos bancos brasileiros, uma vez que os estudos focaram nas contas de 

securitização (Corrar e Gabriel, 2010; Dantas, Medeiros, Galdi, e Costa (2013), 2013; 

Goulart, 2007; Zendersky, 2005) ou derivativos (Dantas, Galdi, Capelletto, e Medeiros, 

2013; Galdi e Pereira, 2007; Goulart, 2007). O resultado apresentado demonstra que 

o provisionamento de crédito é usado como um mecanismo de gerenciamento de 

resultados para suavizar o lucro líquido das instituições financeiras brasileiras. 

CORNETT et al (2009) alegam que o uso de provisões discricionárias para créditos 

de empréstimo a fim de gerenciar lucros está significativamente relacionado com a 

governança da instituição e a sensibilidade ao desempenho. 

Também relatado por GOULART (2007), havia poucos outros estudos que 

possuíam o enfoque em Instituições Financeiras (acima mencionados) como o de 

FUJI (2004) que por meio do uso da PCLD verificou que os bancos tendem a evitar a 

divulgação de perdas e sustentar seu desempenho mais recente; e o estudo de 

ZENDERSKY (2005) que demonstrou uma relação positiva entre a PCLD 

discricionária e o resultado contábil (suavização do resultado) e uma relação negativa 

entre ganhos/perdas e PCLD. Recentemente, CARVALHO et al (2018) demonstram 

através dos dados dos 50 maiores conglomerados e instituições financeiras brasileiras 

no período de 2000 a 2015 que não havia evidencias da utilização da PCLD para fins 

de gerenciamento de capital assim como demonstrado por SANTOS (2007). 

ZENDERSKY (2005), por sua vez, ressalta também a escassez de estudos no cenário 

brasileiro apesar do volume crescente de estudos publicados internacionalmente bem 

como cita casos envolvendo grandes corporações que ressaltam o tema de 

gerenciamento de resultados. 

A fim de identificar os motivos não aparentes pelos quais os bancos utilizam a 

PCLD para suavizar os resultados apresentados, KANAGARETNAM et al (2003) 

segregaram os bancos em dois principais subgrupos (i) bancos com boa performance, 

mas com expectativa futura de queda de performance - pois verificaram que havia 

uma maior reserva no curto prazo e diminuição da PCLD; e por outro lado (ii) bancos 

com uma performance não muito boa no presente, mas com uma expectativa de boa 
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performance futura - tenderiam substancialmente a emprestar mais recursos e 

aumentar por sua vez a PCLD em concordância com os resultados apresentados por 

Fundenberg e Tirole (1995). As evidencias corroboradas também demonstram que a 

reserva de capital do banco também é um fator relevante para explicar as diferenças 

encontradas (cross-section) na suavização do resultado em linha com os estudos de 

Kim e Kross (1998), uma vez que os bancos podem ter maior suavização do resultado 

por haver menores restrições e menor supervisão por parte dos reguladores 

prevenindo em maior propensão tal prática. Por fim, salientaram que as premissas 

levadas em consideração são de benefícios econômicos por vezes não monetários, 

possíveis intervenções caso haja baixa performance e que os resultados presentes 

possuem maior significância que resultados passados apresentados pela gestão. 

ZENDERSKY (2005) concluiu em seu estudo que quando o resultado antes da 

tributação e das provisões aumentam o componente discricionário das despesas com 

PCLD também aumenta, tal correlação positiva nos resultados estatísticos 

significativos e diretos ensejam haver gerenciamento de resultados em instituições 

financeiras no Brasil durante o período analisado (2000 a 2004). 

De maneira especifica, NORDEN e STOIAN (2014) concluiu seu estudo 

efetuado na Holanda verificando que os bancos ajustam as provisões para créditos 

de liquidação duvidosa de forma a evitar flutuações no indicador dos Ativos 

Ponderados ao Risco (RWA - Risk-Weighted Assets) o que acarreta no “trade-off” nas 

provisões para as perdas esperadas (EL) bem como das perdas não esperadas que 

afeta o risco de continuidade dos bancos (absorvido pelo capital com base no cálculo 

do RWA) e sua lucratividade, vez que a discricionariedade de ambas provisões são 

substituíveis. 

Através da literatura apresentada como o de ALVES et al (2014) e o survey da 

literatura de MARTINEZ (2013), podemos verificar a escassez de estudos com relação 

ao gerenciamento de resultados sobre a PCLD em instituições financeiras e em 

especifico a despeito do trade-off entre o reconhecimento das perdas esperadas e das 

perdas não esperadas utilizando o capital como um meio de absorver as perdas 

esperadas (relativas a PCLD). A hipótese testada nesse estudo utiliza os trabalhos 

efetuados por NORDEN e STOIAN (2014) adaptado pelos estudos de BORTOLUZZO 

et al (2016) e CARVALHO et al (2018). 
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2.2.2 Gerenciamento de Capital 

Segundo AHMED et al (1999) que realizaram um estudo sobre gerenciamento 

de resultados e capital em instituições financeiras em bancos americanos (federal 

reserves), há uma relação negativa entre a PCLD e o índice de capital conforme 

demonstrado previamente por Moyer (1990) e Beatty (1995) demonstrando que a 

provisão é substancialmente utilizada para reduzir o custo regulatório de capital 

esperado; diferentemente das conclusões de Collins (1995) que apenas verificou a 

suavização do resultado [o que, em contrapartida, não pode ser verificado no estudo 

de Beatty (1995)]. Enfatizou também a mudança dos cálculos e alterações no capital 

regulatório, alterando por sua vez os incentivos de gerenciamento via PCLD, uma vez 

que as reservas de provisão com perdas nas operações de credito não são 

consideradas como base para o cálculo do capital primário (Tier I) e tais reservas 

possuem um limite para o cálculo do RWA o que representaria uma menor relação 

negativa entre ambos indicadores e por conseguinte menor incentivo para o uso no 

gerenciamento de capital (especialmente para os bancos com alto índice de reservas 

de PCLD), em linha com os resultados de Kim e Kross e Ahmed et al (1998 apud 

ANANDARAJAN et al, 2003) que ensejam não haver incentivos para o aumento da 

PCLD a fim de evitar a adequação ao capital mínimo regulatório, visto que representa 

apenas um dos componentes e não integralmente. 

ANANDARAJAN et al (2003) através do estudo realizado em 970 bancos na 

Espanha com o intuito de examinar os fatores primordiais que afetam a decisão de 

gerenciamento de resultados via PCLD evidenciaram que essa utilização deve-se ao 

fato da tentativa de evitar a regulação no nível de capital consoante a estratégias mais 

agressivas de gerenciamento de resultados após a implementação das exigências de 

Basileia. 

Por outro lado, ANANDARAJAN et al (2005) demonstraram que há ineficiência 

considerável na tomada de decisão das perdas por empréstimos devido ao custo de 

manipulação da PCLD caso o objetivo seja o gerenciamento de capital (maior 

provisionamento) ou caso o objetivo seja o gerenciamento de resultados (menor 

provisionamento e exigência de capital regulatório), principalmente em bancos 

comerciais de pequeno porte pela relevância da carteira de credito nesse setor. 

BORNEMANN et al (2012) através da especificidade do segmento bancário na 

Alemanha estudaram a provisão do risco inerente ao negócio (340f similar a exigência 



 

 

25 

de Capital “Tier 2”) evidenciando a utilização desse mecanismo para evitar prejuízos 

e suavizar o resultado se comparado com performances anteriores e de seus 

concorrentes (target); ademais, a predefinição para alcançar determinado nível de 

resultado é apresentada através da teoria prospectiva (Kahneman e Tversky, 1979) 

validado no setor bancário por SHEN e CHIH (2005) e BORNEMANN et al (2012) 

demonstrando que os indivíduos são avessos ao risco quando no domínio dos ganhos 

(convexo) e tomadores de risco quando no domínio das perdas (côncavo) devido a 

um determinado ponto de referência (target). 

FONSECA e GONZÁLEZ (2008) consistentes com os resultados de SHEN e 

CHIH (2005) analisaram o gerenciamento de resultados em uma perspectiva geral no 

setor bancário, verificaram as determinantes de suavização do resultado 

especificamente sobre a PCLD em 40 bancos ao redor do mundo (incluindo o Brasil) 

observando que tal efeito é perceptível a depender do nível de proteção dos 

investidores, divulgação das informações, regulação e supervisão (estrutura de 

Basiléia), estrutura financeira e desenvolvimento do país. Especificamente partindo da 

vertente de gerenciamento de riscos verificou-se que há uma tendência pró-cíclica 

entre a PCLD e o capital dos bancos assumindo que os reguladores definem um nível 

especifico de proteção acerca das perdas esperadas e as não esperadas, verificando 

que a provisão se apresenta em linha com a receita (income-smoothing pattern); 

entretanto, as evidências empíricas não puderam demonstrar um comportamento 

anticíclico através do crescimento do PIB similar aos estudo de Laeven e Majnoni 

(2003) e Bikker e Metzemakers (2005). A despeito do gerenciamento de capital, 

evidenciou que a PCLD é utilizada para reduzir os custos regulatórios esperados 

associados aos requerimentos de capital através de uma correlação negativa entre a 

razão capital e PCLD em concordância com os resultados de Ahmed et al (1999); 

contudo salientou a mudança e transição nos requerimentos de Basileia (Tier 2 em 

um limite de 1,25%) que ainda estavam sendo adotados por alguns países. 

Além disso, destacou que a qualidade das informações contábeis também era 

um fator predominante para a suavização do resultado já que haveria um menor 

detalhamento de informações e os credores teriam maior dificuldades em avaliar o 

risco total dos empréstimos acentuando o problema de assimetria de informação 

(FONSECA e GONZÁLEZ, 2008). O assunto consoante a assimetria de informação 

também foi ensejada e corroborada por KANAGARETNAM et al (2005) como um fator 

relevante para o gerenciamento de resultado. 
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Em relação aos coeficientes discricionários e não-discricionários da PCLD 

Beaver e Engel (1996 apud ANANDARAJAN et al, 2003) observaram sinais positivos 

e negativos respectivamente consistentes com a sinalização dos demais estudos 

acerca desse assunto. Os estudos ensejam identificar o gerenciamento de resultados 

principalmente nos componentes que definem a provisão discricionária (discretionary 

accrual) pois, conforme relatado por GOULART (2007) refere-se a diferença entre a 

provisão divulgada no mercado e aquela definida conforme os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos; e por conseguinte com maior natureza e propensão 

a haver gerenciamento de resultado se assim a administração o fizer. 

Para BORNEMANN et al (2012) além de não somente ter um determinado 

“target” para a apresentação dos resultados busca-se também a suavização do 

resultado principalmente em períodos de volatilidade econômica (ciclos da economia), 

os quais são previstos pelos gestores que utilizam esse mecanismo não discricionário 

para fins de performance. Dessa forma, também apresenta que os resultados não 

discricionários são negativamente correlacionados com a utilização de capital 

regulatório. 

Para fins de Capital, os requerimentos elaborados pelo Comitê de Supervisão 

Bancária de Basileia (Basel Committee on Banking Supervision) composto pelos 

Bancos Centrais e Órgãos de Supervisão (incluindo o Brasil), entidade do BIS (Bank 

for International Settlements) definem padrões globais a fim de assegurar a 

estabilidade financeira em cenários de externalidades e instabilidade. Ainda 

estabelece quatro pilares adicionais: estruturas de gestão (Pillar 4), maior divulgação 

das informações resultando em maior transparência ao mercado com a padronização 

e homogeneização de procedimentos contábeis (Pillar 3), maior supervisão bancaria 

através de maior sinergia no processo de fiscalização bancária (Pillar 2) e 

requerimentos mínimos de capital em função dos riscos assumidos (Pillar 1) o que 

acarretaria em uma redução do gerenciamento de resultados (suavização) e maior 

confiabilidade nos resultados contábeis apresentados pelas instituições através de 

suas demonstrações financeiras. (FONSECA e GONZÁLEZ, 2008; GOULART, 2007). 

O acordo de Basileia contempla três principais fases: a) Basileia I implementada em 

1988 com o objetivo de criar exigências mínimas de capital para instituições 

financeiras como forma de fazer face ao risco de crédito, acrescentando, por sua vez, 

o risco de mercado em 1996; b) Basileia II implementado em 2004 os quais 

apresentam os pilares acima mencionados; e c) Basileia III em 2010 que aperfeiçoa a  
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capacidade das instituições financeiras de absorverem choques provenientes do 

próprio sistema financeiro ou dos demais setores da economia (riscos sistêmicos e 

sistemáticos). 

De mais a mais, “no que tange à estrutura de capital, a maior inovação de 

Basileia III foi a criação de adicionais de capital principal, os chamados buffers: o 

anticíclico – que visa compensar a tendência de Basileia II de acentuar flutuações 

cíclicas da economia – e o de conservação – que representa um “colchão” extra de 

capital para absorver possíveis perdas. Para as instituições com importância sistêmica 

será exigido um adicional de capital para fazer face ao risco sistêmico.  Para as 

instituições financeiras brasileiras, essa nova exigência de capital (buffers) deve ser 

atendida desde janeiro de 2016” (BACEN). Nesse sentido, é possível que haja algum 

tipo de diferença nos resultados identificados a partir de 2016 tendo em vista as 

mudanças ocorridas com a implementação do novo requerimento regulatório. 

Evidencia-se, ademais, que as provisões para perdas com operações de 

credito são consideradas sob o âmbito de Basileia como redutora do cálculo de capital 

(Tier 1) e seu respectivo impacto nos resultados. Como salientado por SHRIEVES e 

DAHL (2003), se os bancos utilizam os custos regulatórios que estão diminuindo o 

capital regulatório, melhorar via financiamento externo é demasiado custoso e dessa 

forma podem preferir utilizar provisões discricionárias a fim de terem implicações 

positivas para os empréstimos bancários. 

KANE (1977 apud SHRIEVES e DAHL, 2003) alegam que para alcançar o nível 

requerido de capital regulatório seria necessário eventuais recursos externos para 

suportar tal crescimento do portfolio, sendo certo que os bancos tenderiam a identificar 

alternativas para minimizar a relação de empréstimos e custos regulatórios. 

 

Em linha com o trabalho realizado por NORDEN e STOIAN (2014), a referida 

dissertação busca compilar um tema analisado recentemente do ponto de vista 

contábil e financeiro a despeito do “trade-off” possivelmente existente entre o 

gerenciamento de resultados sobre as provisões de crédito em instituições financeiras 

brasileiras via provisão no portfolio de credito (PCLD) – perdas esperadas, 

especificamente no que tange a parte discricionária relacionada ao gerenciamento de 

capital regulatório – perdas inesperadas/catastróficas, o que acabaria acarretando em 

uma decisão da administração dado o seu apetite ao risco para eventualmente 
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assumir perdas inesperadas em que tais reservas seriam utilizadas como medida de 

remediação a um risco sistêmico e/ou sistemático. 

 

Hipótese: Dado a recente alteração do percentual requerido de capital *¹, o 

banco tenderia a criar maior PCLD quando da diminuição do capital regulatório. 

 

A hipótese de haver certo grau de gerenciamento de capital pressupõe que se 

maior for a provisão quando o capital for menor indica que os dois de certo modo 

seriam uma reserva substituta (buffers) para fins de evitar perdas potenciais; assim, 

se a relação entre a PCLD e as flutuações no Capital for negativa corroboraria para 

que os gestores optassem por criar provisões no período que a ponderação dos riscos 

diminuíssem. 

Partindo do estudo de Graham et al, 2005 e Dechow et al, 2010 (apud NORDEN 

e STOIAN, 2014), os gestores preferem majoritariamente apresentar resultados 

consistentes ao longo do tempo (smooth earnings), como propõe o autor e bem 

demonstrado na literatura.  

Conforme exposto em seu estudo, se a relação entre a PCLD e a alteração no 

RWA for negativa, a administração da instituição decide por efetuar maior 

provisionamento no momento em que o risco decresce; confirmando, desse modo, o 

gerenciamento do capital sob uma perspectiva diferente (NORDEN e STOIAN, 2014). 

Nesse passo, seria possível comprovar a dicotomia existente entre a 

volatilidade no resultado (perdas esperadas pela instituição dada a qualidade do 

portfolio de crédito) e a implicação nos riscos (perdas não esperadas que seriam um 

buffer de capital caso algum efeito inesperado ocorresse com a instituição; também 

vai ao encontro com o grau de apetite ao risco da instituição em deter maior ou menor 

percentagem em capital para tais eventos improváveis uma vez que ao deixar o 

dinheiro como reserva de capital também se perde a rentabilidade desse valor caso 

tivesse sido utilizado para algum “trade” do banco o que acarretaria no “trade-off” da 

tomada de decisão da instituição) sob a perspectiva do provisionamento das 

operações de crédito. 

 

 
*¹ Resolução 4.193 que estabelece diferentes percentuais de patrimônio de referencia a partir de 2015 

com decréscimos graduais a cada período.  
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Apesar de alguns estudos existentes, NORDEN e STOIAN (2014) relata que 

há trabalhos que certificam o gerenciamento de capital indicando uma provisão a 

maior quando o capital encontra-se baixo e que há “buffers” sobre as perdas 

potenciais (Kim e Kross, 1998; Ahmed et al., 1999; e Bikker e Metzemakers, 2005 

apud NORDEN e STOIAN, 2014); em contrapartida, outros estudos não encontraram 

nenhuma relação entre a capitalização dos bancos e a PCLD (Davis e Zhu, 2009; 

Craig et al, 2006; Bishop, 1996; Collins et al, 1995 apud NORDEN e STOIAN). 

Ressalta-se que a ausência de transparência na demonstração financeira e no 

gerenciamento de resultados pode acarretar em decisões incorretas para 

organização, os “stakeholders” e o gerenciamento dos riscos. Mesmo com todos os 

resultados dos estudos empíricos demonstrados nos estudos acima, destaca-se que 

o segmento bancário é altamente regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o qual 

recebe mensalmente dos bancos a base de dados com os níveis de risco (rating) para 

todas as operações do portfolio e demais relatórios exigidos. Devido ao grau de 

criticidade da supervisão bancária, há avaliação mais especifica para a classificação 

das operações de crédito e, consequentemente, para o seu nível de provisionamento.  

Por conseguinte, as instituições financeiras precisam manter registros e rastros 

dos documentos, além de critérios para a classificação das operações de crédito, 

tendo em conta que são itens obrigatórios estabelecidos e, pelo menos, 

semestralmente tais níveis devem ser apresentados aos stakehoulders através da 

publicação das demonstrações financeiras.  

Observa-se que apesar da Resolução mencionar o provisionamento para os 

créditos renegociados, o aditamento de operações, a baixa para prejuízo e a 

recuperação de crédito são itens que não foram contemplados no referido estudo. 
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3. METODOLOGIA E TRATAMENTO DOS DADOS 

3.1 DADOS 

Os dados utilizados foram extraídos das informações publicadas no sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil (Dados Selecionados de Entidades 

Supervisionadas - IF.data e Balancetes Prudenciais) entre o primeiro trimestre 2014 e 

o segundo trimestre de 2018. Ainda que a base utilizada seja trimestral, evidencia-se 

que a publicação aos stakeholders ocorre nas data-base de junho e dezembro, sendo 

que esse último contempla o encerramento do ano fiscal. As empresas são obrigadas 

a demonstrar aos seus investidores os resultados obtidos ao longo do ano, constituir 

suas reservas para o próximo ano, realizar o teste de impairment (avaliação dos ativos 

a valor justo), ter suas demonstrações contábeis auditadas e definir os dividendos aos 

acionistas e controladores da companhia. Tudo isso é demonstrado em balanço e 

formalizado em Atas da Assembleia Geral. Entre outros, o estudo de FOK e FRANSES 

(2013) esclarece que o gerenciamento de resultado é evidenciado no último trimestre 

do balanço das companhias. 

A população inicial é composta por 163 instituições financeiras autorizadas a 

funcionar com 2.158 dados (observações), segregadas em seis subcategorias: b1 - 

Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa econômica (72%); 

b2 - Banco múltiplo sem carteira comercial e banco de investimento (25%); e b4 - 

Banco de desenvolvimento (3%). As empresas b3 - Cooperativas de crédito; n1 - Não 

bancário de crédito; e n2 - Não bancário de mercado de capitais foram 

respectivamente excluídas da base, tendo em conta seu critério de relevância e o 

intuito que o estudo enseja alcançar. 

Devido à ausência de dados apresentados por determinadas empresas ao 

longo dos períodos para as variáveis calculadas excluíram-se itens da presente 

amostragem. Itens como ausência de RWA, de capital regulatório (ou negativo), por 

ausência de portfolio de crédito ou por ausência de dados de pelo menos quatro 

períodos para fins de cálculo, resultando, assim, em 80 instituições financeiras com 

1.253 observações (80% b1, 18% b2 e 3% b4). 

A utilização de dados oriundos de órgãos regulamentadores como o Banco 

Central facilita a análise, pois, os bancos possuem as mesmas características para a 
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contabilização dos números bem como para as diretrizes mínimas regulatórias; em 

contrapartida, os dados apresentados relatam apenas a posição de estoque na data-

base analisada e os dados apresentados consolidados; ademais, a utilização desses 

dados regulatórios também permite analisar as variações dos ativos ponderados ao 

risco (RWA) e ao Patrimônio de Referência trimestral durante um período mais 

extenso (NORDEN e STOIAN, 2014) apesar das mudanças ocorridas ao longo do 

tempo com a implementação dos novos critérios de Basileia devido à inclusão do 

“Conglomerado Prudencial” a partir de meados de 2014 e 2015. 

A tabela 1 abaixo detalha as informações acerca da proporção da base de 

dados por segmento. 
Tabela 1 : Número da amostragem e o percentual por diferentes segmentos entre os anos de 2014 e 2018  

 
b1 - Banco comercial, 

banco múltiplo com carteira 
comercial ou caixa 

econômica 

b2 - Banco múltiplo sem 
carteira comercial e 

banco de investimento 

b4 - Banco de 
desenvolvimento 

  

Período Qtde Representatividade 
(%) Qtde Representatividade 

(%) 
Qtd

e 
Representatividade 

(%) TOTAL % 

2014Q1 54 79,41% 13 19,12% 1 1,47% 68 5,43% 

2014Q2 53 77,94% 14 20,59% 1 1,47% 68 5,43% 

2014Q3 53 77,94% 14 20,59% 1 1,47% 68 5,43% 

2014Q4 53 77,94% 14 20,59% 1 1,47% 68 5,43% 

2015Q1 57 77,03% 15 20,27% 2 2,70% 74 5,91% 

2015Q2 59 78,67% 14 18,67% 2 2,67% 75 5,99% 

2015Q3 58 78,38% 14 18,92% 2 2,70% 74 5,91% 

2015Q4 58 79,45% 13 17,81% 2 2,74% 73 5,83% 

2016Q1 57 79,17% 13 18,06% 2 2,78% 72 5,75% 

2016Q2 57 79,17% 13 18,06% 2 2,78% 72 5,75% 

2016Q3 58 81,69% 11 15,49% 2 2,82% 71 5,67% 

2016Q4 56 81,16% 11 15,94% 2 2,90% 69 5,51% 

2017Q1 56 82,35% 10 14,71% 2 2,94% 68 5,43% 

2017Q2 56 82,35% 10 14,71% 2 2,94% 68 5,43% 

2017Q3 53 80,30% 11 16,67% 2 3,03% 66 5,27% 

2017Q4 52 80,00% 11 16,92% 2 3,08% 65 5,19% 

2018Q1 53 80,30% 11 16,67% 2 3,03% 66 5,27% 

2018Q2 54 79,41% 12 17,65% 2 2,94% 68 5,43% 

Total 
Geral 997 80% 224 18% 32 3% 1253 100% 
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3.2 VARIÁVEIS E MODELO ECONOMÉTRICO 

As variáveis e o modelo econométrico utilizados nesse trabalho empírico 

pautou-se substancialmente nos estudos realizados por NORDEN e STOIAN (2014), 

acrescidos de especificidades no mercado brasileiro quanto à segregação da 

discricionariedade dos componentes de provisão para operações de crédito e capital 

apresentados por BORTOLUZZO et al (2016) e CARVALHO et al (2018). 

A tabela 2 abaixo proporciona uma visão geral das estatísticas descritivas das 

principais variáveis utilizadas nesse estudo. A despesa com provisão de crédito sob o 

resultado do empréstimo líquido apresenta uma média de 1.5%, em linha com o 

resultado de BORTOLUZZO et al (2016) que apresentou uma variação média de 1.5% 

a 2.0%. O retorno sobre os ativos teve uma média de 0.013% antes da PCLD 0.005% 

após a PCLD. O ROA (Retorno sobre os ativos) apresentou uma media de 0,5%. A 

representação da parcela discricionária da PCLD representa 17% do montante não 

discricionário exigido pelo órgão regulador. A quota de capital indica que os bancos 

estão relativamente bem capitalizados em aproximadamente 20% por instituições 

financeiras, acima do mínimo estabelecido pelo órgão regulador (Banco Central) de 

11% em 2015, 9,875% em 2016, 9,25% em 2017 e 8,625% em 2018. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apesar do estudo base utilizar como variável para fins de cálculo da 

discricionariedade das variáveis a segregação entre os ganhos antes da provisão 

(ROA before LLP) e para fins de gerenciamento de capital o indicador de ativos 

ponderados a risco (RWA) que é apresentado pelo Banco Central do Brasil 

(Resolução 4.193) através do (i) RWACPAD/RWACIRB relativa às exposições ao 

risco de crédito;  (ii) RWAMPAD/ RWAMINT, relativa às exposições ao risco de 

mercado; (iii) RWAOPAD/ RWAOAMA, relativa ao cálculo do capital requerido para o 

Tabela 2 :  Estatística descritiva das variáveis do estudo. 

Variáveis 
Número de 

Observações 
Media Mediana 

Desvio 

Padrão 
P10 P90 

% Representatividade da despesa 

com provisão de credito *¹ 1253 1,496 0,188 44,111 (0,035) 0,593 

PCLD 

 
1253 615.623 26.073 2.053.723 (192) 680.931 

(i) Discricionária: Classificação da PCLD * % Mínimo estabelecido pelo regulador:  

o Rating AA : 0% de provisão o Rating C : 3% de provisão o Rating F : 50% de provisão 

o Rating A : 0,5% de provisão o Rating D : 10% de provisão o Rating G : 70% de provisão 

o Rating B : 1% de provisão o Rating E : 30% de provisão o Rating H : 100% de provisão 

(ii) Não Discricionária: PCLD registrada na contabilidade – PCLD Discricionária 

PCLD não discricionária 
1253 339.604 735 1.352.829 (182.430) (0) 

% ROA depois da despesa com 

provisão de crédito [Resultado 

liquido após a PCLD / Total de 

Ativost-1] 

8269 0,005 0,005 0,028 (0,008) 0,021 

Capital Regulatório: Patrimônio de 

Referencia (PR) 

[RWA Total(t)] – Fator % 

o Ate Dez-2015: 11% 

o Jan a Dez-2016: 9,875% 

o Jan a Dez-2017: 9,25% 

o Jan a Dez-2018: 8,625% 

o A partir de 2019: 8% 

1253 10.428.615 1.028.900 29.182.327 137.857 14.634.261 

Patrimônio de Referencia (PR) 

não discricionário 1253 764.692 79.951 2.660.049 8.885 766.284 

Portfolio de Crédito 
1253 41.566.981 2.887.275 126.153.000 169.552 49.345.525 

*¹ Despesa com provisão de crédito (PCLD) no período (BORTOLUZZO et al, 2016). [NORDEN e STOIAN, 2014] Despesa com 

operações de crédito (t) / Resultado dos empréstimos (t) 



 

 

34 

risco operacional; e (iv) RWAMPAD que contempla as exposições sujeitas à variação 

de taxas de juros prefixadas, à variação da taxa dos cupons de moedas estrangeiras, 

à variação de taxas dos cupons de índices de preços, à variação de taxas dos cupons 

de taxas de juros, à variação do preço de ações, à variação dos preços de mercadorias 

(commodities), e às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos 

à variação cambial, esse estudo não chegou aos mesmos resultados para a 

segregação da discricionariedade das variáveis, visto que seus resíduos resultariam 

na parte não discricionária para fins de verificação do gerenciamento de resultados 

(vide Apêndice 01). 

Pelo estudo, a distinção entre a parte discricionária e não discricionária é 

fundamental para as análises a serem efetuadas, conforme relatado nos estudos de 

ZENDESKI (2005), KANAGARETNAM et al (2003) e BORTOLUZZO et al (2016), uma 

vez que a parte não discricionária representa a decisão da administração em realizar 

ou não determinado gerenciamento de resultado dado interesses próprios dentro da 

permissividade legal e contábil. 

Dessa forma, conforme relatado por BORTOLUZZO et al (2016) e CARVALHO 

et al (2018), considerando o cenário dos bancos brasileiros que são regulamentados 

pelo Banco Central do Brasil, há regulamentações e requerimentos específicos para 

ambos os indicadores que devem ser seguidos. Para fins de segregação do portfolio 

de crédito, utilizaram-se os dados do balanço que possuem a classificação contábil 

em conformidade com a Resolução 2.862 e definem os critérios mínimos de 

provisionamento, sendo esses a parte discricionária para fins desse estudo (AA – 0%; 

A – 0,5%; B – 1%; C – 3%; D – 10%; E – 30%; F – 50%; G – 70%; e H – 100% de 

provisionamento para o montante classificado pela instituição nesse Rating); 

podendo-se, por sua vez, utilizar a regressão de apenas um único estágio para a 

solução do problema de identificar a discricionariedade da variável. 

 

PCLD Disc i,t  = PCLD Tot i,t - PCLDReg i,t 
PCLD Disc i,t  : Parcela discricionária da PCLD constituída pela instituição i, no 

momento t, traduzindo o “excesso” de provisão em relação ao mínimo obrigatório.  

PCLD Tot i,t : Saldo de PCLD total reconhecida contabilmente pela instituição i, no 

momento t, conforme saldo da conta 1.6.9.00.00-8 do Cosif.  

PCLD Re g i , t : Valor correspondente ao mínimo regulamentar de PCLD da 

instituição i, no momento t, calculado em função da aplicação das alíquotas previstas na 



 

 

35 

Resolução CMN no 2.682/99 aos saldos por níveis de risco, conforme detalhamento da 

conta 3.1.0.00.00-0 do Cosif.  

 
Tabela 3: Número de bancos e percentagem contendo apenas a Provisão Mínima estabelecida pelo órgão regulador 
Banco Central através da Resolução 2.682 e as empresas que possuem Provisão Adicional no período de 2014 a 2018 

  
Apenas Provisão Mínima 

(Resolução 2.682) Provisão Adicional Total 

Trimestre Número % Número % Número % 

2014Q1 18 26,5% 50 73,5% 68 5% 

2014Q2 24 35,3% 44 64,7% 68 5% 

2014Q3 24 35,3% 44 64,7% 68 5% 

2014Q4 24 35,3% 44 64,7% 68 5% 

2015Q1 30 40,5% 44 59,5% 74 6% 

2015Q2 29 38,7% 46 61,3% 75 6% 

2015Q3 33 44,6% 41 55,4% 74 6% 

2015Q4 30 41,1% 43 58,9% 73 6% 

2016Q1 28 38,9% 44 61,1% 72 6% 

2016Q2 28 38,9% 44 61,1% 72 6% 

2016Q3 27 38,0% 44 62,0% 71 6% 

2016Q4 21 30,4% 48 69,6% 69 6% 

2017Q1 21 30,9% 47 69,1% 68 5% 

2017Q2 20 29,4% 48 70,6% 68 5% 

2017Q3 19 28,8% 47 71,2% 66 5% 

2017Q4 23 35,4% 42 64,6% 65 5% 

2018Q1 19 28,8% 47 71,2% 66 5% 

2018Q2 22 32,4% 46 67,6% 68 5% 
Total Geral 440 35,1% 813 64,9% 1253  

 

Para a segregação da discricionariedade do componente de mensuração do 

gerenciamento de Capital, utilizaram-se os critérios estabelecidos na RESOLUÇÃO 

No 4.193, DE 1o DE MARÇO DE 2013 que segrega o requerimento mínimo de 

Patrimônio de Referência (PR) como o componente de aplicação do fator “F” ao 

montante do ativo ponderado ao risco (RWA) que sofreu alterações no período 

analisado. Por esse motivo, a base de dados foi mensurada nesse período de 

transição e adaptação das instituições financeiras nos novos indicadores elencados 

pelo órgão regulador a fim de verificar indícios de gerenciamento de resultado nesse 

contexto: 
I - 11% (onze por cento), de 1o de outubro de 2013 a 31 de dezembro 

de 2015;  

II - 9,875% (nove inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos por 

cento), de 1o de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016;  
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III - 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), de 1o 

de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;  

IV - 8,625% (oito inteiros e seiscentos e vinte e cinco milésimos por 

cento), de 1o de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e  

V - 8% (oito por cento), a partir de 1o de janeiro de 2019. (Não 

analisado) 

 

Dessa forma, com o intuito de analisar o gerenciamento de resultados 

considerando a segregação da parte não discricionária do modelo acima citado, 

através da utilização dos dados em painel não balanceados calculamos o teste de 

heterocedasticidade (Anexo 02). A estruturação do modelo que possibilita testar a 

hipótese da presente pesquisa será o modelo econométrico elencado por NORDEN e 

STOIAN (2014): 

 

PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t = �,t + �i,t-1 * PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t-1 

+ �i,t-1 * PCLD Não Discricionária i,t + �i,t-1 * Patrimônio de Referência não 

discricionário i,t + �i,t-1 * �PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t-1 + �i,t-1 * Portfolio 

de Crédito i,t + �i,t 
 

NORDEN e STOIAN (2014) utiliza a metodologia econométrica, além de um 

conjunto de regressões como MQO, efeitos fixos Pooled no modelo de dados em 

painel e o modelo dinâmico em duas etapas (GMM); já BORTOLUZZO et al (2016) 

utilizaram dados não-balanceados em painel, uma vez que algumas instituições 

financeiras não existiam em um determinado período ou não possuíam dados 

financeiros disponíveis, dessa forma o número de observações não é idêntico nos 

períodos analisados. Dentre mais, calcularam a robustez e a heterocedasticidade do 

modelo. 

Conforme destacado por BORTOLUZZO et al (2016), o modelo de cálculo de 

MQO em dois estágios (2SLS – two-stage least square) foi utilizado em diversos 

estudos; contudo KANAGARETNAM et al (2003) mencionaram que a estimação é 

inconveniente por não estimar os valores absolutos dos coeficientes da regressão no 

segundo estágio. Ademais, ZENDERSKY (2005) demonstra que a utilização da 

estimação em um único estagio demonstra os resultados similares ao segundo estágio 

da regressão e menciona que Beaver et al. (1989) relataram as vantagens do uso dos 
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dados em painel, pois possibilita a análise da série temporal contendo resíduos com 

baixa correlação (erros padrões não-viesados). 

GOULART (2007) explicita a utilização de três principais métodos para 

mensurar o gerenciamento de resultados: (i) através da distribuição de frequência ou 

histograma (cross-section Pooled); (ii) análise de acumulações especificas (como 

demonstrado por Beatty et al (1995), Collins et al (1995) e Fugi (2004)); ou (iii) Análise 

de acumulações agregadas (total accruals) com vistas à estimação de acumulações 

discricionárias, as quais estão sujeitas a interferência, visto que os resultados não 

discricionários representam receitas e despesas reconhecidas independente de 

análises subjetivas. 

MCNICHOLS (2000) através de uma análise dos estudos acerca das métricas 

e parametrizações das publicações sobre gerenciamento de resultados elenca os 

“Trade-Offs” nas escolhas das métricas para a sua mensuração. Foram segregadas 

em três subcategorias: (i) provisionamentos agregados (aggregate accruals) que 

podem potencialmente apresentar distorções não específicas caso os resultados a 

longo prazo não sejam contemplados em sua mensuração acarretando em inferências 

distorcidas no comportamento dos resultados apresentados, tais como os estudos que 

utilizam o modelo de caracterização do comportamento discricionário de Jones (1991); 

(ii) provisionamentos específicos (specific accruals), o qual é uma alternativa utilizada 

principalmente em bancos (Scholes et al 1990), ou a metodologia para a identificação 

de gerenciamento de resultados desenvolvida por Burgstahler e Dichev (1997) e 

DEGEORGE et al (1999) que elencam os principais fatores que influenciam no 

componente dos provisionamentos, mas reduzem o poder de explicação dos demais 

provisionamentos e suas respectivas magnitudes; e, por fim, (iii) distribuição de 

resultado após o gerenciamento (distribution of earnings after management). 

Neste trabalho, utilizou-se a regressão do tipo pooled cross-sectional. Lobo e 

Yang (2001 apud GOULART, 2007) relata que grande parte dos estudos sobre 

Gerenciamento de Resultados emprega a estimação por pooled time-series cross-

sectional regressions, pela simplicidade no processamento de dados.  

Conforme evidenciado por Brown et al. 2009, Balboa et al., 2013; Bornemann 

et al., 2012; Shrieves e Dahl, 2003 (apud BORTOLUZZO et al, 2016), as variáveis 

dependentes em relação a provisão do crédito (PCLD) com relação as demais 

variáveis utilizadas extraídas do balanço das companhias foram normalizadas pela 

divisão do total de ativos no período. ZENDERSKY (2005) menciona que “a divisão 
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das variáveis pelo valor dos ativos totais consiste em procedimento utilizado por 

diversos autores, como Martinez (2001), Ahmed et al (1995), Cornett et al (2006), 

Beatty et al (1995), Collins et al (1995), Scholes et al (1990), Kato et al (1998) e Kim 

e Kross (1998), tendo em vista mitigar problemas de heterocedasticidade decorrente 

de diferença de porte nas instituições pesquisadas. Lobo e Yang (2001:238) utilizaram 

duas medidas alternativas como escala (valor das operações de crédito e ativos 

totais), sem acarretar alterações nas inferências obtidas. 

Em adição, Beaver et al (1989 apud ZENDERSKY, 2005) também ressalta que 

os dados em painel possibilitam a análise de características de cada instituição ao 

longo do período, maior variabilidade dos dados, maiores graus de liberdade. 
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4. RESULTADOS 

Examinamos o gerenciamento do resultado via PCLD mensurando as perdas 

esperadas e o gerenciamento de capital via Patrimônio de Referência (PR) que 

mensura as perdas não esperadas através da parte não discricionária das referidas 

variáveis com o intuito de identificar correlação entre elas no período de recente 

alteração dos percentuais mínimos de capital nas instituições financeiras. 

Primeiro verificou-se o gráfico de histograma depois da despesa com provisão 

de crédito (PCLD), constatando discricionariedades ao entorno de zero. Conforme 

relatado por Jacob Jorgensen, 2007; Frank e Rego, 2006; Roychowdhury, 2006; 

Leone e Van Horn, 2005; Phillips et al, 2003; Beaver et al, 2002; Dichev e Skinner, 

2002; Burgstahler e Dicher, 1997 (apud NORDEN e STOIAN, 2014), diversos estudos 

demonstram uma desproporcionalidade dos dados ao entorno de zero ensejando a 

indicativa de gerenciamento de resultados. Especificamente para os bancos, os 

resultados ao entorno de zero representam que os provisionamentos (accruals) são 

maiores quando maiores os resultados e menores se contrário; corroborando dessa 

forma haver uma linearidade nos resultados líquidos apresentados pelas Instituições 

Brasileiras no período analisado (smooth earnings). 

 
Figura 1 : Histograma do ROA apos a PCLD no período do quarto trimestre de 2000 ao quarto trimestre 
de 2017 

% ROA depois da despesa com provisão de 

crédito  

[Resultado liquido após a PCLD / Total de 

Ativost-1] 

 

Observações: 8.269 

Média: 0,004845 

Mediana: 0,004928 

Máximo: 0,0274361 

Mínimo: (0,680771) 

Desvio Padrão: 0,027550 

 

 

Posteriormente verificou-se a relação entre a média das variáveis não 

discricionárias da despesa com a provisão de crédito (PCLD) sobre o Portfolio de 

Crédito com a variação do Patrimônio de Referência [(PRt – PRt-1) / PRt-1]. 

Aparentemente não demonstra haver um gerenciamento de resultado negativamente 
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inverso entre as variáveis conforme se espera verificar caso haja gerenciamento de 

resultado entre as variáveis como forma alternativa. Os resultados encontram-se 

divergentes dos encontrados por Foos e Weber (2010 apud NORDEN e STOIAN, 

2014), sendo que pela análise não é possível verificar o trade-off existente entre as 

perdas esperadas (PCLD) e as perdas não esperadas (PR). A única variação ocorrida 

foi no 1Q2015, contudo contrariamente ao que se esperava pois está positivamente 

correlacionado a queda da PCLD e não inversamente proporcional como demonstrado 

pela literatura a despeito do uso dessas referidas variáveis como forma de 

mensuração de resultados de perdas esperadas e não esperadas. Ademais, tal 

flutuação pode ser explicada pela primeira adesão aos critérios de Basileia os quais 

as instituições alteraram a forma de consolidação feita para a adoção do 

conglomerado prudencial. 
Figura 2 : Relação temporal entre a média da PCLD não discricionária sobre o portfolio de crédito e do 

∆PR não discricionários (em %) 

 
Na regressão realizada através da utilização dos dados em painel não 

balanceados, utilizamos os componentes não discricionários (PCLD e PR) como 

principais variáveis independentes para explicar a PCLD corrente. 

Como definido na hipótese, dado a recente alteração do percentual requerido 

de capital entre o período de 2015 a 2018, investigamos como a PCLD e o PR são 

utilizados pela administração dos bancos que tenderia a diminuir a PCLD quando do 

aumento do capital regulatório conforme demonstrado nos estudos de NORDEN e 

STOIAN (2014). Dentre mais, utilizamos como variáveis de controle o modelo a �
PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t-1 e o Portfolio de Crédito i,t conforme descrito por 

Wahlen (1994 apud NORDEN e STOIAN, 2014). 
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 A tabela 4 demonstra os resultados obtidos na regressão realizada: 

Tabela 4 : Análise do gerenciamento de resultado através da Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) não discricionária e do Patrimônio de 

Referência (PR) não discricionário 

A tabela demonstra o resultado da estimação em painel sendo a variável dependente PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t. A regressão foi calculado pelo modelo de dados em painel não balanceados 

(Method: Panel Least Squares) no período do 1T2014 ao 2T2018 (Periods included: 17) para as 80 Instituições Financeiras. 

A variável dependente PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t foi explicada pela PCLD Não Discricionária i,t calculada pela provisão adicional ao requerido pelo órgão regulador através da Resolução 

2.682; o Patrimônio de Referência não discricionário i,t foi calculado pelo montante adicional ao mínimo estabelecido na Resolução 4.193. As variáveis de controle ΔPCLD sobre o Portfolio de 

Crédito i,t-1 e Portfolio de Crédito i,t foram calculadas pela diferença na PCLD sobre o Portfolio de Crédito e pelo logaritmo do Portfolio de Crédito respectivamente. 

PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t = �,t + �i,t-1 * PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t-1 + �i,t-1 * PCLD Não Discricionária i,t + �i,t-1 * Patrimônio de Referência não discricionário i,t + �i,t-1 * �
PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t-1 + �i,t-1 * Portfolio de Crédito i,t + �i,t 

Variável dependente : PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t    

   
* Significante a 10% ** Significante a 5% *** Significante a 1%

Variaveis explicaticas
Período do 

1T2014 ao 2T 
2018

Período do 
1T2015 ao 2T 

2018

Período do 
1T2015 ao 4T 

2017

Período do 
1T2016 ao 2T 

2018

2015
1T ao 4T

2016
1T ao 4T

2017
1T ao 4T

2018
1T e 2T

Bancos 
Nacionais e 

Bancos 
Públicos

Bancos 
Nacionais 
Privados

Bancos 
Extrangeiros

Bancos de 
grande porte 
S1 (PIB>10%)

Bancos de 
pequeno 

porte

PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t-1 1,0791*** 1,0760*** 1,0839*** 0,9503*** 1,1555*** 0,9355*** 0,9510*** 0,9260*** 1,0797*** 1,0793*** 1,0793*** 1,0794*** 1,0794***
PCLD Não Discricionária i,t -0,020216 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Patrimônio de Referência não discricionário i,t 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
ΔPCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t-1 (0,000)*** (0,0756)*** (0,0842)*** (0,1705)*** 0,0163 (0,2501)*** 0,0021 0,0909*** (0,0760)*** (0,0760)*** (0,0755)*** (0,0760)*** (0,0760)***
Portfolio de Crédito i,t 0,0012*** 0,0013*** 0,0015*** 0,0012*** 0,0022* 0,0019*** 0,0006*** 0,0004    0,0012*** 0,0012*** 0,0012*** 0,0014*** 0,0014***
Bancos Nacionais (Público e Privado) (0,00065)     
Bancos Nacionais Privados (0,00026)   
Bancos Extrangeiros 0,00106         
Bancos de Grande Porte (S1) (0,00384)         
Bancos de Pequeno Porte 0,00384     

Constante (0,0202)*** (0,0218)*** (0,0251)*** (0,0175)*** (0,0366)** (0,0288)*** (0,0081)*** (0,0059)  (0,0200)*** (0,0120)*** (0,0205)*** (0,0222)*** (0,0260)***
Interação : Sim (Cross-sections included)
R² Ajustado 0,854966 0,850960 0,846579 0,857900 0,872451 0,840364 0,951719 0,978231 0,854865 0,854846 0,85489 0,854965 0,854965
Log likelihood 2685,92 2148,06 1795,33 1855,83 528,65 679,74 995,52 508,83 2686,01 2685,94 2686,12 2686,42 2686,42
Prob(F-statistic) 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
Durbin-Watson stat 2,21               2,24               2,29               2,13               3,13         2,37          1,65          2,28 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
Número de observacoes 1173 970 836 684 286 283 267 134 1173 1173 1173 1173 1173
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Verificamos a relevância do modelo utilizado, uma vez que a estatística F 

demonstra que o conjunto das variáveis utilizadas são explicativas para explicar o 

comportamento da variável dependente; dentre mais o coeficiente R² Ajustado indica 

que o modelo testado representa cerca de 85% do comportamento da PCLD. 

Conforme apresentado na Tabela 4, os coeficientes apresentados são praticamente 

irrelevantes para mensurar a PCLD sobre o Portfolio de Crédito i,t. Dentre mais, as 

variáveis objeto do estudo, a qual gostaríamos de corroborar a relação do 

gerenciamento de resultados através das perdas esperadas (PCLD Não 

Discricionária) em detrimento das perdas não esperadas (Patrimônio de Referência 

não discricionário) não apresentaram coeficientes relevantes e significativos na 

análise, sendo que assim não é possível concluir suas relações dado a PCLD corrente. 

Especificamente, consoante a magnitude dos coeficientes apresentados na 

regressão, verificamos que mesmo no trabalho de NORDEN e STOIAN (2014) onde 

as variáveis objeto de estudo (PCLD e RWA discricionários) mostraram-se 

significativas no modelo apresentado elas não apresentaram valores relevantes 

(0.0071 e -0.0045 respectivamente). Dentre mais, a PCLD sobre o Portfolio de Crédito 

apresentou valores significativos e positivos em todos os cenários analisados 

(NORDEN e STOIAN : 0.5150). Se comparado com o modelo desse objeto de estudo 

os sinais das variáveis (mesmo que não significativas) elas estão em concordância 

com o estudo replicado (inversamente proporcionais uma vez que utilizamos a 

provisão com os valores negativos ao contrario de NORDEN e STOIAN); CARVALHO 

et al (2018) também não obteve variáveis significativas no capital apresentando um 

montante de 0.0155 *1. Por fim, utilizamos as variáveis ΔPCLD sobre o Portfolio de 

Crédito e o tamanho do portfolio de credito como as variáveis de controle da 

regressão, sendo apresentadas como significativa no modelo. 

A fim de corroborar a robustez das conclusões inicialmente apresentadas, 

também verificamos períodos diferentes analisados em conjunto e separadamente, 

bem como a interferência nos acionistas das instituições (nacionais ou estrangeiros) 

e por fim a relevância da instituição (porte S1 os quais representam mais de 10% do 

PIB do país em detrimento as demais instituições) de forma a verificar alguma  

 
NOTA : *1 Para fins de mensuração da variável não discricionária do Capital (perda não esperada), NORDEN e STOIAN (2014) utilizou 

a mensuração através da RWA e CARVALHO et al (2018) utilizou o capital via Nível de Basileia. 
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discrepância nos resultados dado o poder exercido pelos Stakeholders. Contudo, os 

resultados apresentados nas regressões não se alteraram dado as variáveis 

analisadas e as mesmas não foram consideradas relevantes nem significativas para 

o objeto de estudo em questão. 

Ressalta-se que não foi apresentado auto correlação (dependência) dos 

resíduos e calculou-se também a heterocedasticidade da regressão; dentre mais 

assumiu-se que as variáveis são exógenas. 

Assim, a conclusão a despeito da hipótese levantada é aparentemente 

inconclusiva dado os resultados apresentados, uma vez que os resultados da tabela 

quatro não evidenciaram a existência de relação estatística relevante entre a PCLD e 

o PR não discricionários em conformidade com o estudo de Collins et al, 1995; 

Anandarajan et al, 2006; Perez et al, 2006 e Santos, 2007 (apud CARVALHO et al, 

2018), aparentemente contraria os fundamentos teóricos apresentados a despeito do 

gerenciamento das perdas esperadas em detrimento das perdas não esperadas. Por 

sua vez, ensejamos haver resultados conflitantes demonstrado nas figuras um e dois 

por haver uma certa linearidade nos resultados apresentados (income smoothing), 

dessa forma a hipótese nula em que os bancos brasileiros utilizam a PCLD como 

forma de gerenciamento de capital nas instituições financeiras brasileiras são 

inconclusivos, uma vez que requer mais estudos e analises a despeito desse tema. 

Outro fato que também pode ser considerado é o alto índice de capitalização dos 

bancos brasileiros (em media 20%) reforçando a teoria elencada por Moyer, 1990;  

Scholes et al, 1990; Shrieves e Dahi, 2003 (apud CARVALHO et al, 2018) dado que o 

incentivo para o gerenciamento de capital se restringe aos bancos com índice de 

capital abaixo do mínimo estabelecido pelo Acordo de Basileia. 

Apesar dos resultados dos estudos realizados a despeito do gerenciamento do 

resultado via PCLD apresentados por NORDEN e STOIAN (2014); DEBOSKEY e 

JIANG (2012); MCNICHOLS (2000); BEAVER et al (1998), BEATTY et al (1995); 

COLLINS (1995) e; especificamente no mercado bancário brasileiro por 

BORTOLUZZO et al (2016); SANTANA et al (2014); FONSECA e GONZÁLEZ (2008); 

GOULART (2007); SHEN e CHIH (2005); ZENDERSKY (2005); FUJI (2004); e ALVES 

et al (2014) ensejarem que os bancos utilizam a Provisão para Credito de Liquidação 

Duvidosa (PCLD) como um mecanismo para o gerenciamento de resultado e, 

especificamente, os estudos de NORDEN e STOIAN (2014); BORNEMANN et al 

(2012); ANANDARAJAH et al (2003); BEATTY (1995); MOYER (1990) demonstrarem 
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o trade-off entre o gerenciamento da PCLD (perdas esperadas) e do gerenciamento 

de capital (perdas não esperadas) conforme também destacado por COLLINS et al 

(1995), KIM e KROSS, AHMED et al (1998) bem como por Davis e Zhu, 2009; Craig 

et al, 2006; Bishop, 1996 (apud NORDEN e STOIAN, 2014); as evidencias empíricas 

foram inconclusivas em revelar se os bancos brasileiros fazem uso da 

discricionariedade no reconhecimento da PCLD com o proposito de gerenciamento de 

capital no momento de transição dos percentuais mínimos de Basiléia (entre 2015 e 

2018). 

Até o presente momento, nenhum estudo realizado com os bancos brasileiros 

(SANTOS, 2007; e CARVALHO et al, 2018) a despeito do trade-off entre 

gerenciamento de resultados e gerenciamento de capital foi conclusivo a fim de 

evidenciar a existência de tal dicotomia. Apesar desse estudo focar em um momento 

de transição do fator mínimo de Patrimônio de Referencia a ser utilizado pelos bancos 

pelas mudanças recentes de Basileia que também acrescenta outros critérios de 

capitalização cíclica e anticíclica, por exemplo, o qual ensejaria no eventual 

gerenciamento de resultados via PCLD nas referidas instituições. 

Futuros estudos poderiam verificar formas de evidenciar a discricionariedade 

da PCLD pela mensuração de fatores externos e não somente ao exposto pelo 

regulador, uma vez que a parte discricionária é também inicialmente classificada pela 

administração; ademais desmembrar a RWA dos cálculos e se relevante verificar se 

assim seria possível corroborar o gerenciamento de resultados através do trade-off 

entre as perdas esperadas (PCLD) e as perdas não esperadas (Capital) – destacando-

se que as variáveis apresentadas no estudo de NORDEN e STOIAN (2014) não foram 

conclusivas para o mercado financeiro brasileiro apesar de relevantes no estudo 

apresentado. 
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5. CONCLUSÃO 

O objetivo desse estudo foi avaliar se os bancos brasileiros utilizam as perdas 

esperadas representada pela Provisão para Credito de Liquidação Duvidosa (PCLD) 

como forma de gerenciamento de capital pela utilização das perdas não esperadas 

representado pelo Patrimônio de Referência (PR) durante o período de transição dos 

percentuais de PR estabelecidos recentemente pelo Banco Central através da 

Resolução 4.193, replicando substancialmente o estudo efetuado por NORDEN e 

STOIAN (2014) adaptado com as especificidades do mercado financeiro brasileiro 

apresentados por BORTOLUZZO et al (2016) e CARVALHO et al (2018). 

Devido à relevância que os bancos exercem sobre a economia do pais, faz-se 

por necessário entender os fatores discricionários (ou mensuráveis) e principalmente 

os não discricionários (através do julgamento da instituição) sobre o gerenciamento 

de resultados, visto que estudos recentes demonstram haver a suavização dos 

resultados (earning smooth) sobre o provisionamento das operações de crédito dentro 

da permissibilidade legal e normas contábeis geralmente aceitas. 

Pelos resultados dos testes empíricos realizados através dos dados das 80 

Instituições Financeiras brasileiras de 2014 ao primeiro semestre de 2018 não foi 

possível corroborar se, durante o período de transição e adaptação aos novos 

percentuais estabelecidos pelo regulador, as instituições financeiras utilizam a 

provisão não discricionária da PCLD como um mecanismo de gerenciamento de 

capital; uma vez que identificamos haver resultados conflitantes consoante à 

linearidade nos resultados apresentados (income smooth) dessa forma a dissertação 

é inconclusiva no tocante a esse assunto pois há de ser realizado maiores estudos e 

testes na identificação de tal dicotomia; sendo uma das hipóteses possíveis para os 

resultados apresentados nesse estudo é que os bancos brasileiros são em sua 

maioria bem capitalizados, conforme relatado por Moyer, 1990; Scholes et al, 1990; e 

Shrieves e Dahl, 2003 (apud CARVALHO et al, 2018) alinhada a constante regulação 

e supervisão do Banco Central do Brasil. 
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APÊNDICE 01 

Em linha com o estudo de NORDEN e STOIAN (2014) o qual tentou-se replicar 

nesse referido estudo, a variável de mensuração entre PCLD e Capital seria 

mensurada pelo RWA – Ativos ponderados a risco. Contudo, dado os resultados 

apresentados foi necessário a adaptação as especificidades do mercado local 

(brasileiro) para fins de calculo conforme demonstrado no estudo acima. 

 

A população inicialmente era composta por 245 instituições financeiras 

autorizadas a funcionar com 9.501 dados (observações), segregadas em seis 

subcategorias: b1 - Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial ou caixa 

econômica (71%); b2 - Banco múltiplo sem carteira comercial e banco de investimento 

(26%); e b4 - Banco de desenvolvimento (3%). As empresas b3 - Cooperativas de 

crédito; n1 - Não bancário de crédito; e n2 - Não bancário de mercado de capitais 

foram respectivamente excluídas da base dado seu critério de relevância e o intuito 

que o estudo enseja alcançar e demonstrar. 

Contudo, devido a ausência de dados apresentados por determinadas 

empresas ao longo dos períodos para as variáveis as quais deseja-se calcular foram 

excluídos itens da amostragem apresentada decorrente de ausência de RWA Credito, 

de capital regulatório, por ausência de portfolio de credito ou por ausência de dados 

de pelo menos quatro períodos para fins de calculo, resultando por sua vez em 195 

instituições financeiras com 8.512 observações (75% b1, 21% b2 e 4% b4). 

Variáveis utilizadas: 

Variáveis do estudo, expectativa do sinal esperado e a sua definição. 

Variáveis 
Sinal 

esperado 
Definição 

% ROA antes da despesa com 

provisão de crédito  
+ 

Resultado Líquido antes da despesa com provisão de credito no período (t) / 

total de ativos (t-1) 

% Representatividade da 

despesa com provisão de 

credito 

--- 

Despesa com provisão de credito (PCLD) no período (BORTOLUZZO et al, 

2016). 

Despesa com operações de crédito (t) / Resultado dos empréstimos (t-1)  

% ROA depois da despesa com 

provisão de crédito 
+ 

Sinalização apresentada no estudo de BORTOLUZZO et al (2016) 

Resultado Líquido após a despesa com provisão de credito no período (t) / 

total de ativos (t-1) 



 

 

 

Regressão para a segregação da parte discricionário dos resultados: 

Tabela: Modelo de Resultados discricionários 
A tabela demonstra o resultado da estimação em painel sendo a variável dependente o ROA antes da despesa com provisão 
de crédito i, t que representa o retorno sobre os ativos antes da PCLD sobre o total de ativos do trimestre anterior; a ∆GDP 
representa a variação percentual no PIB do país se comparado com o período (ano) anterior – crescimento econômico anual 
do Brasil; o Endividamento representa a média do crescimento dos empréstimos anual; e o grau de alavancagem que é 
mensurado pelas captações da instituição sobre o total de ativos. A regressão foi calculada pelo modelo de dados em painel 
não balanceados (Method: Panel Least Squares) no período do 4T2000 ao 4T2017 (Periods included: 65) para as 195 
Instituições Financeiras. 

   
Variável dependente: ROA antes da despesa com provisão de crédito i, t-1  
   
Variáveis explicativas Coeficiente Prob. 
ROA antes da despesa com provisão de crédito i, t-1    

∆GDP i,t-1           (0,000344)         0,6820  

Endividamento i,t-1            0,000207          0,0002  

Alavancagem i,t-1           (0,007020)    0,0000  

    

Constante            0,017210     0,0000  

[∆RWA] ln(RWA Crédito / RWA 

Crédito (t-4))  
- 

Investigar a relação entre LLP e a mudança no RWA, caso seja negativo 

corrobora que a administração do banco decidiu aumentar o nível de 

provisionamento no período em que os ativos ponderados ao risco decrescem 

(gerenciamento de capital). 

Endividamento  ? Endividamento do período (t) / total de ativos (t-1) 

Alavancagem  - Total de Dividas / total dos ativos 

∆GDP - 

Fatores oriundos do ambiente macroeconômico o qual influencia no 

comportamento dos bancos (BORTOLUZZO et al, 2016) 

Variação no PIB | Anual ∆[GDP (t) / GDP (t-1)] 

Média do crescimento dos 

empréstimos 

+ Média (% Crescimento dos empréstimos de ano (t) a ano (t-1))  

∆Insolvência  + Anual ∆[ Insolvência (t) / Insolvência (t-1)]  

Representatividade das 

reservas com perdas nas 

operações de crédito  

? 
Representatividade das reservas com perdas nas operações de crédito (t) / 

Resultado dos empréstimos (t-1)  

Excesso de Capital (Capital 

buffer) - 

[Capital Total (t) /RWA Total (t-1)] - 11%  

(*) O artigo original utilizou 8%, contudo as normas brasileiras exigem o 

Capital Regulamentar de 11% 

Quota de Capital (Capital Ratio) ? Capital Regulatório (t) / Total RWA (t-1) 

Tamanho (Total de Ativos) + Em Reais mil 

Empréstimos totais - Em Reais mil 



 

 

Interação: Sim (Cross-sections included: 195)    

R² ajustado            0,004684   

Log likelihood           16.600,02   

Prob(F-statistic) 
                       
           0,000000  

Durbin-Watson stat             1,224720   

Número de observações                  7.684    

 

Regressão com o resultado da parte discricionária do RWA: 

Modelo do RWA não discricionários 

A tabela demonstra o resultado da estimação em painel sendo a variável dependente o ∆RWA i, t. A regressão foi 
calculada pelo modelo de dados em painel não balanceados (Method: Panel Least Squares) no período do 4T2000 ao 
4T2017 (Periods included: 65) para as 195 Instituições Financeiras. 

   
Variável dependente : ∆RWA i, t-1   
   
Variaveis explicativas Coeficiente Prob. 
[∆RWA] ln(RWA Crédito / RWA Crédito (t-4))     

Média do crescimento dos empréstimos i,t-1            0,000073   0.0000  

Endividamento i,t-1            0,059696   0.0000  

Tamanho i,t-1           (0,000000)  0.5147  

PCLD pelo Portfolio i,t-1            0,000049   0.5984  

Empréstimos sobre os depósitos i,t-1            0,016607   0.0000  

    

Constante            0,140206   0.0000  

Interação : Sim (Cross-sections included: 195)    

R² Ajustado            0,070323   

Log likelihood            (3.850,05)  

Prob(F-statistic)  0.000000   

Durbin-Watson stat             0,562692   

Número de observações                  7.684    

 

 
Nota: O artigo de referência de NORDEN e STOIAN (2014) também mensura a relação dos dividendos com a PCLD, contudo 

pela escassez de dados dos dividendos nas instituições financeiras tal variável e hipótese foram desconsiderada para fins desse 

trabalho. 

 



 

 

ANEXOS 

Anexo 01: Regressão considerando a variável Dummy, sendo 1 as empresas que 

possuíam uma PCLD discricionária (maior que zero) e 0 se contrário. 

 

  



 

 

Anexo 02: Teste de Heterocedasticidade 

 
 


