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MODELO DE PROBABILIDADE CONDICIONADA
NA PREVISÃO DE FALÊNCIA BANCÁRIA EM PORTUGAL

Resumo

A literatura financeira, particularmente após o registo da primeira crise financeira do século
XXI, identifica a ocorrência de um número significativo de falências bancárias em todo o
mundo. Assim, o elevado e crescente número de falências de bancos tem vindo a merecer
cada vez maior interesse quer pelos reguladores do setor, quer por parte de investigadores,
nomeadamente,  quanto  ao  estudo  dos  modelos  de  previsão  de  falência  bancária.  O
presente estudo tem por objetivo testar empiricamente a relação do fenómeno da falência
bancária no sistema financeiro português. Para tal, foi adotado como conceito de falência
bancária, o facto da entidade bancária ter sido intervencionada, adquirida por outra entidade
financeira, recompensada ou decretada falida. Deste modo, pretende-se analisar a relação
da  falência  dos  bancos  portugueses  através  da  influência  de  variáveis  específicas,
principalmente  indicadores  e  rácios  financeiros  relacionados  com  atividade  do  setor
bancário. Para sua análise, recorreu-se o modelo de probabilidade condicionada através da
análise logit e probit, tendo sido selecionada uma amostra composta por 47 bancos a operar
em  Portugal  durante  o  período  compreendido  entre  2002  a  2015  (14  anos).  O  estudo
permite  concluir  que  falência  bancária  em Portugal  apresenta  como perfil,  a  liquidez,  a
rendibilidade, a eficiência operativa e a produtividade, ao invés o estudo demonstra que a
qualidade de crédito, a solvência e a dimensão dos bancos não são relevantes no fenómeno
da falência bancária.



1. INTRODUÇÃO

O  sistema  financeiro  distingue-se  dos  restantes  setores  de  atividade  pelo  modo  como
funciona,  bem como pelo importante papel  que representa numa economia,  ou seja,  na
função de captar fundos dos agentes económicos (agentes excedentários de liquidez)  e
canalizá-los para os agentes económicos (agentes deficitários de liquidez).

Assim, atividade bancária, pela sua natureza específica, implica a exposição das instituições
financeiras a diversos tipos de riscos, tais como: risco de crédito, risco de mercado, risco de
liquidez e outros riscos como por exemplo, o risco de solvência ou de capital, que resulta na
possibilidade de não sobrevivência  da instituição,  devido à incapacidade  de cobrir,  com
capital disponível, as perdas geradas pelos outros riscos (CSBB – Comité de Supervisão
Bancária de Basileia, 2012).

A primeira crise financeira do século XXI, revelou fortes problemas de solidez no seio dos
sistemas financeiros das economias mundiais, levando a centralizar especiais atenções não
apenas por parte dos reguladores e supervisores para a prevenção e aperfeiçoamento de
normas prudenciais, bem como a merecer cada vez maior destaque pelos investigadores
quanto ao estudo dos vários modelos de previsão de falência bancária.
 
O setor bancário português sempre foi  marcado por uma grande estabilidade financeira,
contudo,  este  cenário,  mudou bastante  depois  do  período  da última  crise  financeira  do
século XXI, a qual foi iniciada em 2007 nos EUA – a crise do subprime1, tendo deste modo,
o  sector  bancário  português  passado  por  um  conjunto  de  ajustamentos  financeiros,
nomeadamente, com a falência, resolução e reestruturação de grandes grupos bancários
portugueses.

Para se ter uma noção da magnitude deste novo contexto, basta verificar que, dos cerca de
50 bancos2 existentes desde o início da crise financeira, mais de 10 bancos passaram por
algum tipo de ajuste que resultou em transferência de controlo do acionista, quer a nível
privado ou a nível do Estado (bancos nacionalizados), intervenção e/ou liquidação por parte
do BdP - Banco de Portugal.
Deste  modo,  tendo como base a recente situação crítica  da solidez  em que o  sistema
financeiro  a  nível  internacional  se  defrontou,  pretende-se  como  principal  objetivo  do
presente estudo elaborar um modelo de previsão de insolvência dos bancos portugueses,
baseado em dados oficiais obtidos na análise das demonstrações financeiras.

Em  concreto,  procura-se  testar  empiricamente  no  presente  estudo  a  identificação  de
características  específicas  dos  bancos  tais  como,  a  liquidez,  a  qualidade  do  crédito,  a
rendibilidade, a produtividade, a eficiência operativa e a dimensão, que permitam avaliar a
condição  financeira  dos  bancos.  Para  tal,  recorreu-se  como  técnica  estatística  para  a
construção  do  modelo  de  previsão  de  falência  bancária  (early  warning)  o  modelo  de
probabilidade condicionada através da análise  logit e probit,  tendo sido selecionada uma
amostra representativa de bancos portugueses durante o período compreendido entre 2002
a  2015.  Assim,  o  presente  trabalho  procura  responder  a  seguinte  questão:  quais  as
características que melhor identificam os bancos portugueses propensos a falir?

1 Crédito hipotecário ou empréstimo imobiliário de alto risco (subprime mortgage). Brasseul (2014), numa comparação entre as
crises financeiras da história económica mundial, refere que as recentes crises financeiras têm uma característica nova, são
mais contagiosas (devido à globalização) e mais brutais. Por exemplo, a crise asiática que partiu da Tailândia em 1997 e que
se estendeu à Rússia, provocou quedas de 20% no PIB (Produto Interno Bruto) dos países visados e a crise do  subprime
iniciada nos Estados Unidos em 2007, uma recessão mundial.
2 Inclui a instituição Crédito Agrícola representada pelo SICAM – Sistema Integrado das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo que
abrange a Caixa Central e as suas Caixas Associadas, que de acordo com o seu regime jurídico são Caixas Autónomas.
Conforme divulgado no Relatório e Contas do ano 2016, para além da Caixa Central existem 82 Caixas Associadas.



Neste  sentido,  espera-se  que  o  presente  estudo  permita  dar  fortes  contributos  para  a
investigação nesta área temática, essencialmente, na construção de um modelo de previsão
bancária que seja capaz de identificar as instituições bancárias portuguesas com eventuais
problemas financeiros, bem como contribuir para os ensinamentos da solidez dos bancos.

O documento final  do presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma, para
além do primeiro ponto de carácter introdutório, é apresentado um segundo ponto relativo a
revisão da literatura, oferecendo de forma sucinta uma breve revisão da literatura existente
nesta área, sendo de realçar, a evidência de estudos similares. 
Posteriormente, é apresentado o terceiro ponto respeitante a amostra e metodologia,  na
qual descreve-se a metodologia adotada na investigação apresentando numa primeira fase,
a amostra e o tratamento dos dados estatísticos, passando de seguida para a especificação
do modelo econométrico adotado e finalizando com os resultados obtidos. 

Finalmente,  é apresentado o quarto ponto,  a conclusão do estudo,  que reflete sobre as
principais conclusões desta investigação, bem como as principais limitações do estudo. 

2. REVISÃO DA LITERATURA

Neste ponto é realizada uma abordagem à literatura e encontram-se significativos estudos
empíricos que apresentam objetivos similares ao presente trabalho, sendo de destacar os
seguintes:

Barrell  et al. (2010) analisam os sistemas de previsão para as crises bancárias para os
países da OCDE, no período ocorrido entre 1980 a 2007. Os autores, através da técnica
econométrica do modelo de regressão logística multivariada, relacionam as probabilidades
das  crises  bancárias  com um conjunto  de  variáveis  explicativas  internas  e  externas da
atividade bancária,  tais  como:  PIB,  taxa de juros,  inflação,  impostos,  reservas cambiais,
crescimento do crédito, rácio de capital, indicador de liquidez e crescimento do preço dos
bens imóveis. Como critério para definição das variáveis dependentes das crises bancárias,
os autores, realizam uma simulação de crise bancária binária para os países da amostra, ou
seja,  através  de  uma  variável  dummy estabelecem  como  crise  bancária  as  tensões
observáveis para o sistema bancário de cada país e, determinam o índice de incumprimento
dos empréstimos sobre o total dos ativos do sistema bancário que excede os 10% e que
ocorre em cerca de 5% de todo o tempo. Os resultados obtidos permitem concluir que, os
indicadores de capital, liquidez, bem como o crescimento dos preços dos imóveis têm um
efeito significativo nas probabilidades de crise bancárias, os quais não se alteram para os
diferentes testes de robustez realizados.

Cinca  e  Nieto  (2013),  no  seu  estudo  utilizaram  a  técnica  da  análise  discriminante  dos
mínimos quadrados parciais  para a previsão de falências  dos bancos nos EUA,  para o
período da crise bancária de 2008-2011. O desempenho da técnica adotada foi comparado
pelos autores com o desempenho de oito algoritmos amplamente usados na previsão de
falências  (Análise  Discriminante  Linear;  Regressão Logística;  Árvores  de Decisão;  Rede
Neural;  Probabilidades  Condicionais;  Perceção  Multi-Estrato,  Máquinas  de  Suporte  e
Técnicas Mistas). A amostra recaiu sobre 8293 bancos dos EUA, tendo sido considerados
320 bancos falidos entre 2009 e 2011,  conforme publicado pelo Fundo de Garantia dos
Depósitos. As variáveis explicativas incidiram sobre 17 indicadores financeiros da atividade
dos  bancos  categorizados  pelos  rendimentos  e  despesas  com  ativos,  rentabilidade,
eficiência, morosidade e solvência. Uma vez que o modelo construído é baseado em dados
financeiros de diversas categorias, existe uma forte possibilidade das variáveis explicativas
se encontrarem correlacionadas. Deste modo, os autores recorrem a análise discriminante
dos  mínimos  quadrados  parciais  para  lidar  com  o  problema  da  multicolinearidade,
permitindo  que  esta  técnica  transforme  o  original  das  variáveis  num  novo  conjunto  de



variáveis não correlacionadas. Os resultados obtidos permitem concluir que em termos de
desempenho, as técnicas obtêm resultados diferentes. Assim, a análise discriminante dos
mínimos quadrados parciais esta comparativamente muito próxima da análise discriminante
linear e da técnica das máquinas de suporte. Por sua vez, a regressão logística parece ser
próxima da técnica da perceção multi-estrado. 

Incidindo sobre uma amostra final dos 41 maiores bancos do mundo no ano de 2006, para
estudar a previsão da distância dos bancos para falirem (D2D – Distance to Default) durante
o período da crise financeira (2006 a 2011) obteve-se o estudo de Milne (2014). O cálculo
da distância para falir adotado pelo autor, foi baseado no indicador do valor do património do
banco, usando a fórmula do modelo de Black-Scholes, em termos dos ativos e da dívida
emitida  pelo  banco,  em que,  quando a  dívida emitida  pelo  banco é superior  aos ativos
subjacentes do banco ocorre a falência. Por sua vez, a determinação da distância de default
pode ser observada pela volatilidade do património líquido, através do preço das ações do
banco e ser  relacionada com a volatilidade não observada dos ativos bancários.  Foram
considerados 11 bancos falidos na amostra do estudo, quer porque foram adquiridos ou
apoiados com ajudas financeiras pelo governo ou foram objeto de aquisição forçada por
outro banco a um preço menor que o valor do seu património. Para estimação do modelo
econométrico, foi aplicada a equação da regressão linear para analisar o poder preditivo da
distância  de  falir,  para  a  volatilidade  (declínio)  dos  preços  das  ações  e  o  fracasso,  ou
sobrevivência  dos bancos na crise  financeira.  Deste  modo,  a medida D2D é usada em
conjunto com outras variáveis (independentes) adotadas nas falências bancárias, tais como:
financiamento,  alavancagem  inversa,  rácio  de  capital,  valor  de  mercado,  indicador  de
agência de rating e tipo de banco.  Para uma melhor interpretação dos dados obtidos,  é
realizada uma análise de previsão de falência antes da crise financeira e no decurso da
crise, tendo sido concluído pelo autor que o modelo D2D não prevê falência bancária no
período antes da crise financeira (2006 e 2007), mas que tem algum valor preditivo quando
analisado em meados do ano 2008, ou seja, no decorrer da crise. Conclui-se ainda que, as
variáveis explicativas do modelo como: a participação do financiamento, dado pela relação
dos depósitos de curto prazo sobre o os depósitos totais; a alavancagem inversa, medida
pela relação do capital próprio na dívida total; e o valor de mercado, obtido pela relação do
preço da ação no capital próprio, parecem ser os mais importantes preditores da falência
bancária. Ao invés, o rácio de capital ponderado pelo capital Tier 1 no total do ativo, não é
útil na previsão do cálculo da distância para os bancos falirem.

Hong  et al. (2014), analisaram o tipo de relação que existe entre o risco de liquidez e a
falência dos bancos, usando um modelo que diferencia os riscos de liquidez específicos da
atividade (riscos idiossincráticos) e os riscos sistémicos. Assim, as variáveis dependentes
dos riscos idiossincráticos foram medidas pelos dois novos indicadores de Basileia III  (o
rácio de cobertura de liquidez e o rácio de financiamento estável líquido), enquanto que a
variável  do risco sistémico foi  baseada através do  spread de taxa de juro interbancária,
nomeadamente,  o  spread TED  –  Treasury  Euro-Dolar3.  A  definição  das  variáveis
explicativas do modelo que relaciona a falência bancária à insolvência e risco de liquidez
foram baseadas no modelo de risco de incumprimento (RiskCalc™ U.S banks model) da
agência de classificação de risco de crédito, Moody`s. Para tal, foram utilizadas oito, das
nove variáveis  do referido modelo,  a saber:  rácio de capital;  rentabilidade sobre o ativo
(RoA); margem financeira; total do ativo; carteira de crédito; e qualidade do ativo medida por
outros três indicadores relacionados com a cobrança de empréstimos comerciais, consumo
e  por  recuperação  de  imóveis.  A  metodologia  adotada  foi  a  análise  de  conteúdo  dos
relatórios  de  reporte  trimestral  que  incluem  as  demonstrações  financeiras  dos  bancos
comerciais dos EUA para o período de 2001 a 2011 e que foram obtidos a partir da Reserva

3 Ted Spread é a diferença em percentagem entre a taxa libor da moeda americana a 3 meses e a remuneração dos bilhetes
de tesouro americano a 3 meses. Por outras palavras é a diferença percentual entre o custo que os bancos têm para se
financiar em USD relativamente ao governo americano para fazer o mesmo.



Federal do Banco de Chicago. O conjunto de dados da amostra no final dos anos inclui
76.184 observações e observa 384 bancos falidos. A lista do número de bancos falidos foi
obtida  a  partir  do  Fundo  de  Garantia  dos  Depósitos4,  a  qual  define  três  categorias  de
operações sobre a falência bancária, a saber: i) operações de intervenção e assistência; ii)
operações de compra e transferência de ativos e passivos para sucessores; iii) operações
de recompensa, não existindo instituição sucessora. Os bancos da amostra foram divididos
em três grupos de tamanho de ativos (pequeno, médio e grande porte) e foram comparadas
as  médias  e  as  medianas  de  cada  ano  para  cada  banco.  Os  resultados  empíricos
evidenciam que o risco de liquidez idiossincrática sobre as falências bancárias são mínimas,
ou seja, desempenham um papel menor na falência dos bancos. Em contraste, o risco de
liquidez sistémico desempenha um papel relevante na falência dos bancos, tendo sido o
principal preditor de falências bancárias nos anos de 2009 e 2010.

O estudo de Imbierowicz e Rauch (2014) pretende analisar a relação existente entre o risco
de crédito e o risco de liquidez ao nível institucional e como aquela relação pode influenciar
a probabilidade de falência dos bancos. Para tal, foram utilizadas como variáveis explicadas
duas medidas diretamente relacionadas com cada um dos riscos, a saber: a relação entre
as obrigações de curto prazo sobre o ativo de curto prazo para o risco de liquidez; e as
provisões  líquidas  carteira  dos  empréstimos  do  ano  corrente  sobre  as  perdas  dos
empréstimos do ano anterior para o risco de crédito. Para variáveis explicativas do modelo
foram selecionadas um conjunto  de variáveis  internas (específicas  atividade)  e externas
(macroeconómicas), tais como: os ativos totais; o rácio de capital; a rentabilidade sobre o
capital  (RoE);  o  retorno do ativo;  retorno do desvio  padrão sobre  os  ativos;  o rácio  de
eficiência;  o  crescimento  dos  empréstimos;  a  especialização  da  carteira  de  crédito;  a
participação dos depósitos de curto prazo na carteira dos depósitos totais; o Produto Interno
Bruto (PIB); a taxa de juro; a taxa de poupança; a alavancagem do setor; a taxa dos fundos
federais, spread´s. A amostra recaiu sobre a generalidade dos bancos comerciais com sede
nos EUA – Estados Unidos da América durante o período de 1998-2010, abrangendo 4046
bancos não falidos e 254 bancos falidos. Os bancos falidos para o período da amostra foram
obtidos através dos relatórios oficiais de perda publicados pelo FDIC e pelo OCC – Office of
the  Comptroller  of  the  Currency´s.  A  metodologia  adotada  para  estimação  do  modelo
econométrico  foi  através  da  equação  de  regressão  linear  dos  mínimos  quadrados
generalizados. Foram ainda, realizados testes de robustez que incluem a medida de Berger-
Bouwman (BB)5 e a clássica Z-score6   Para um melhor relato dos resultados, os bancos
foram separados por tamanho (pequeno, médio e grande) utilizando os quartis do total dos
ativos.  Dos resultados obtidos,  constata-se que em termos individuais,  ambos os riscos
(crédito e liquidez) têm uma relação significativa na falência dos bancos. Relativamente a
interação entre os dois  riscos,  verifica-se um efeito  adicional  na falência  dos bancos de
forma distinta, ou seja, a ocorrência conjunta dos riscos de liquidez e de crédito tem um
efeito de agravar a falência dos bancos com baixo risco de falir (10%-30%). Em contraste,
verifica-se que atenua para os bancos de alto risco de falir (70%-90%).

Em Espanha,  Serrano  (2016)  estudou  os  determinantes  da  solvência  das  entidades  de
crédito espanholas no período de 2004 a 2011, medindo a solidez dos bancos comerciais e
das caixas de aforro através do indicador de solvabilidade dado pela relação entre os fundos
próprios e o respetivo ativo. Foram utilizadas quinze variáveis explicativas resultantes de
fatores  internos  às  instituições,  sendo  de  destacar,  nomeadamente  o  peso  dos  gastos
administrativos e de pessoal no ativo, as provisões para perdas, o rácio de transformação
dos recursos de clientes em crédito a clientes, a participação da carteira de crédito no ativo,
o peso dos imóveis obtidos por recuperação de crédito em atraso no ativo e o indicador de

4 Na terminologia anglo-saxónica Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
5 A composição e cálculo desta medida é descrita por Berger, A.N., Bouwman, C.H.S., 2009. Bank liquidity creation. Review of
Financial Studies 22, p. 3779-3837.
6 Como originalmente proposto por Roy, A.D., 1952. Safety first and the holding of assets. Econometria 20, p. 431-449.



financiamento  dos bancos centrais.  A  amostra  do estudo recaiu  sobre  72 entidades  de
crédito  e 8 períodos temporais,  permitindo explorar  os  anos (times-series)  e  os  bancos
(cross-section) da amostra mediante um modelo econométrico não balanceado de dados em
painel.  Para  estimação  do  modelo  foi  aplicada  a  regressão  dos  mínimos  quadrados
ordinários  (MCO),  quer  através  do  modelo  dos  efeitos  fixos  e  dos  efeitos  aleatórios.
Adicionalmente, o autor utilizou a análise discriminante e o teste da diferença das médias
das variáveis estudadas para comprovar a diferença entre as caixas de aforro e os bancos
comerciais,  bem como as  entidades  de  crédito,  com e  sem necessidade  de  ajudas  de
fundos públicos (FROB – Fundo de Reestruturação Ordenada Bancária, FGD – Fundo de
Garantia  dos Depósitos e MEDE – Mecanismo Europeu de Estabilidade).  Os resultados
obtidos pelo autor permitem concluir que um aumento nas variáveis como, o indicador de
financiamento  dos  bancos  centrais  e  as  provisões  para  perdas  provocam  um  impacto
negativo na solvência dos bancos.  Ao invés,  verifica-se que um incremento no rácio de
transformação,  melhora  a  solvência  das  entidades  bancárias,  bem  como  as  entidades
bancárias que realizam maiores esforços de investimento nos recursos humanos obtém uma
maior solvência. Foi ainda constatado que o peso dos imóveis por via da recuperação do
crédito vencido não tem impacto negativo na solvência dos bancos. Por fim, verifica-se que
não foram encontradas diferenças que identificam a solvência entre as caixas de aforro e os
bancos comerciais, nem diferenças entre as entidades que necessitam ou não de ajudas
públicas, sendo apenas essas diferenças mais relevantes dentro das caixas de aforro.
   

3. AMOSTRA E METODOLOGIA

No presente ponto apresenta-se a amostra considerada e a sua caraterização, bem como o
tratamento  dos  principais  dados  estatísticos  passando  de  seguida  para  a  metodologia
adotada e finalizando com os resultados obtidos.

3.1 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE DADOS

A base de dados utilizada no presente estudo sobre quais as melhores características que
identificam pelo modelo de probabilidade condicionada a previsão de falência dos bancos
portugueses no período de 2002 a 2015, fundamenta-se no tratamento de dados financeiros
respeitantes ao setor bancário. 

Para  tal,  recorreu-se  à  técnica  de  análise  de  conteúdo  disponibilizada  nas  publicações
estatísticas  da  APB  –  Associação  Portuguesa  de  Bancos  e  ainda,  nas  publicações
obrigatórias do BdP – Banco de Portugal

A amostra é composta por 47 bancos, dos quais 26 são bancos comerciais e 21 são bancos
especializados7, tendo sido considerado no presente estudo os bancos que disponibilizaram
as contas individuais no período em análise, ou seja, entre 2002 a 2015.
O número total de bancos não falidos no período da amostra ascendeu a 36, enquanto o
número total de bancos falidos de acordo com critério adotado no presente estudo ascendeu
a 11, completando assim um número total de 47 bancos analisados.

De  modo  a  demonstrar  a  dimensão  do  sistema  bancário  em  estudo,  efetua-se  uma
caraterização do sistema (cfr. quadro 1) constituída por 27 bancos a operar em Portugal,
cujo volume de ativos líquidos à data de 31 de dezembro de 2015 ascende:

 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado
no sistema bancário português.

Quadro 1 – Caraterização do sistema bancário português a 31.12.2015

7 Banca Especializada – bancos cuja área de negócio se centra exclusiva ou maioritariamente, a uma das seguintes atividades:
crédito ao consumo, crédito imobiliário, crédito automóvel, ou banca de investimento. 



valores em milhões de euros, salvo quando expressamente indicado

Valor %

1. CGD Caixa Geral de Depósitos 90 003 21,8

2. MBCP Millennium Banco Comercial Português 54 151 13,1

3. NB Novo Banco 51 276 12,4

4. BST Banco Santander Totta 50 232 12,1

5. BPI Banco Português de Investimento 32 515 7,9

6. MG Montepio Geral 24 335 5,9

7. CA Crédito Agrícola 13 060 3,2

8. BARCLAYS Barclays Bank 9 618 2,3

9. BP Banco Popular 9 013 2,2

10. BIC Banco BIC Português 6 995 1,7

# OIC Outras Instituições de Crédito (17) 20 717 5,0

361 915 87,5

413 500 100,0

TOTAL - BANCA (27)

TOTAL - SISTEMA BANCÁRIO PORTUGUÊS

Bancos

31.12.2015

Total do Ativo Líquido

(contas individuais)

             Fonte: Elaboração própria.

3.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO

De modo a identificar as principais características dos bancos da amostra na previsão de
falência,  foi  utilizado como método estatístico o modelo de resposta binária,  de forma a
relacionar  um  conjunto  de  variáveis  independentes  com  uma  variável  dependente
categórica.

Assim, a variável categórica, ou seja, a variável dependente foi baseada nos estudos de
autores como: Cinca e Nieto (2013), Lee e Choi (2013) e Serrano (2016), sendo definida da
seguinte forma:

― bancos não falidos – é igual a 0;

― bancos falidos – é igual a 1.

Como critério de falência utilizado no presente estudo, tal como nos estudos dos autores
como:  Hong  et  al.,  (2014),  Imbierowicz  e  Rauch (2014)  e Milne  (2014),  foram definidas
quatro categorias de operações sobre a falência bancária, a saber: 

i) operações  de  intervenção  e  assistência  financeira  pelo  Regulador  e/ou
Governo; 

ii) operações de compra a preço menor que o valor patrimonial do banco e/ou
transferência de ativos e passivos para outras Entidades do setor; 

iii) operações  de  recompensa  como  a  utilização  do  Fundo  de  Garantia  dos
Depósitos;

iv) decreto de falência do banco.

Tendo em consideração os resultados obtidos em estudos que se preocupam em identificar
as melhores características das falências bancárias (Demirguç-Kunt e Detragiache, 2005,
Davis  e Karim, 2008,  Castrén e Kavonius 2009,  Ratnovski  e Huang,  2009, Barrel  et al.,



2010, Cinca e Nieto, 2013, Hong  et al., 2014, Imbierowicz e Rauch, 2014, Milne, 2014 e
Serrano, 2016), foram selecionadas variáveis independentes que se julgam influenciar as
variáveis dependentes, e que, portanto, se relacionam com a falência dos bancos.

As variáveis independentes (cfr. quadro 2) utilizadas no presente estudo são principalmente
indicadores e rácios, diretamente relacionados com a atividade do setor bancário (fatores
internos) e que evidenciam os seguintes sete fatores determinantes:

 Liquidez‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

Estando a liquidez relacionada com a capacidade de uma instituição bancária honrar os
seus compromissos perante os capitais dos depositantes, será expectável que o nível de
liquidez de cada instituição bancária tenha efeitos fortemente impactantes sobre a falência
dos bancos.
Deste modo, foi adotada para esta categoria de variável explicativa quatro indicadores de
liquidez baseados em estudos de autores como: Billio et al. 2012, Bonfim e Kim, 2012, Cinca
e Nieto, 2013 Hong  et al., 2014, Mazur e Szajt, 2015, DeYoung e Jang, 2016 e Serrano,
2016, a saber:

a) rácio  de  transformação  dos  recursos  de  clientes  em  crédito  concedido.  Esta
variável permite aferir qual o capital dos clientes (depósitos bancários) é utilizado
no crédito concedido a clientes desses mesmos bancos. Este indicador é muito
utilizado para aferir a liquidez dos bancos comerciais (banca a retalho), perdendo
muita relevância quando observado para a banca especializada (área de negócio:
consumo, automóvel,  investimento,  imobiliário,  etc),  uma vez que seu objetivo
não é captar depósitos bancários de clientes;

b) Participação dos empréstimos de clientes, dado pela relação entre o crédito a
clientes líquido e o total do ativo líquido. Esta variável infere o peso da carteira de
crédito no total  do ativo,  sendo um indicador  relevante da liquidez,  tendo em
consideração os prazos de maturidade dos empréstimos que se encontram na
carteira dos clientes.

c) rácio de transformação intermédio. Esta variável permite analisar qual o capital
dos  clientes  e  o  capital  das  instituições  de  crédito  que  é  utilizado  nos
empréstimos  dos  clientes.  É  um indicador  que  permite  avaliar  a  liquidez  dos
bancos  especializados,  uma  vez  que  são  apoiados  financeiramente  pela
empresa-mãe para financiarem os seus clientes.

d) rácio de transformação alargado. Indicador que engloba para além dos recursos
dos clientes e das instituições de crédito, as responsabilidades representadas por
títulos de dívida, como os empréstimos obrigacionistas, títulos de investimento,
entre  outras.  É  um rácio  mais  abrangente  de  todas  as  responsabilidades  do
passivo de um banco e pretende medir em que medida essas responsabilidades
servem para financiar os créditos dos clientes.

Quanto mais elevado forem estes indicadores, maior será a possibilidade do banco gerar
mais-valia/rendimento,  contudo, menor liquidez terá o banco para honrar os capitais dos
depositantes, instituições e outros clientes.

 Solvabilidade‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

Relativamente  à  solidez  dos  bancos,  salienta-se  no  presente  estudo  a  importância  dos
rácios  de  capital,  nomeadamente  do  rácio  de  solvabilidade  Tier  1,  que  reflete  a
obrigatoriedade de um banco manter determinados valores de capital, chamado de capital
principal (core) para fazer face às perdas inesperadas. Este rácio é medido pela relação
entre o capital  Tier 1  e os ativos ponderados pelo risco da entidade bancária,  contudo,
atendendo a dificuldade da obtenção de dados disponibilizados pelos bancos da amostra, foi
utilizado como indicador  os dados financeiros obtidos no Balanço resultantes da relação



entre  o  capital  próprio  e  o  total  do  ativo  líquido  (solvabilidade  entendida  em  termos
contabilísticos).  Quanto  mais  elevado  for  este  rácio,  melhor,  demonstrando  maior
capacidade para os bancos cobrirem as perdas dos seus ativos. Atendendo a importância e
impacto  deste  indicador  na  atividade  bancária,  o  mesmo  tem  sido  realçado  pela
generalidade dos autores (Gatev et al.; 2009, Cornett et al., 2011; Vodová, 2011; Munteanu,
2012; Cucinelli, 2013; Pinto e Lemos, 2013; Acharya e Mora, 2015; Moreira e Queirós, 2015;
Moussa, 2015; Roman e Sargu, 2015 e Khan et al., 2017).

 Qualidade da Carteira de Crédito‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

Para analisar a qualidade da carteira de crédito utilizou-se no presente estudo o efeito entre
as imparidades de crédito sobre a carteira de crédito a clientes, permitindo assim verificar
qual  o  peso das imparidades  constituídas  em cada exercício  económico  na carteira  de
crédito concedido, ou seja, no total dos empréstimos. Quanto maior a taxa deste indicador,
menor  é  a  qualidade  do crédito  e  vice-versa.  Autores  como,  Vodová  (2011),  Munteanu
(2012), Distinguin et al. (2013), Barata (2014), Roman e Sargu (2015) e Trenca et al. (2015)
utilizaram  a  variável  da  qualidade  dos  ativos  relativos  aos  empréstimos  concedidos,  e
concluíram que este fator interno é um dos que mais influencia a liquidez dos bancos.

 Rendibilidade‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

No presente estudo, como variáveis independentes para medir a rendibilidade dos bancos
em análise, optou-se pela rendibilidade do ativo (RoA – Return on Assets), tal como adotado
pelos autores, Pinto e Lemos (2013), Barata (2014), Bord e Santos (2014), Mazur e Szajt
(2015),  Moussa  (2015),  Roman  e  Sargu  (2015),  DeYoung  e  Jang  (2016),  Novokmet  e
Marinovic (2016) e Khan et al., (2017).

 Produtividade‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

A variável produtividade no presente estudo é traduzida pelo indicador de gestão designado
produtividade da atividade complementar. Este indicador pretende refletir a relação entre as
comissões líquidas e o produto bancário de cada instituição bancária pertencente à amostra
apresentada  em  cada  período  objeto  de  análise,  tal  como  aplicado  pelos  autores
Gambacorta e Ibanez (2011).

 Eficiência Operativa‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

A medida de eficiência operativa (cost-to-income) é a relação entre os gastos operacionais
(gastos de funcionamento ou estrutura + depreciações do exercício) e o produto bancário
(rendimentos da atividade). Este indicador (rácio de eficiência) permite medir a eficiência
operacional de cada banco, ou seja, a eficiência na gestão dos seus gastos de estrutura.
Quanto mais baixo este indicador, melhor eficiência e racionalização dos gastos de estrutura
das empresas bancárias para cada período. Autores como, Munteanu (2012), Silva (2012),
Barata (2014) e Moussa (2015) utilizaram nos seus estudos a variável interna da eficiência
operativa na gestão dos custos dos bancos.

 Dimensão‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

A dimensão ou tamanho é a variável mais utilizada nos estudos sobre os determinantes da
liquidez,  podendo ser medida através de variáveis  como: o número de trabalhadores,  o
volume de negócios, o valor do ativo líquido total, o valor do capital próprio ou pelo valor de
capitalização das ações no mercado da instituição, ou ainda pelo número de países onde se
localizam as subsidiárias  e  associadas  dos  bancos.  No  presente  estudo,  optou-se  pela
medida do valor do ativo líquido total para cada período. Autores como, Gatev et al. (2009),



Cornett et  al.  (2011),  Gambacorta  e  Ibanez  (2011),  Vodová  (2011),  Billio  et  al.  (2012),
Cucinelli (2013), Distinguin et al. (2013), Pinto e Lemos (2013), Barata (2014), Bord e Santos
(2014), Acharya e Mora (2015), Mazur e Szajt (2015), Moreira e Queirós (2015), Moussa
(2015), Roman e Sargu (2015), Trenca  et al. (2015), DeYoung e Jang (2016), Khan  et al.
(2017) e Lastuvková (2017)  utilizaram a variável  do total  do ativo da entidade,  quer em
termos líquidos, médios ou até específicos (por segmentos e outros).

Quadro 2 – Variáveis independentes em estudo
Variável Independente Forma de Determinação

Liquidez

RT
Rácio de Transformação =

Crédito a Clientes Líquido / Depósitos de Clientes

PE
Participação dos Empréstimos =

Crédito a Clientes Líquido / Total do Ativo Líquido

RTI
Rácio de Transformação Intermédio =

Crédito a Clientes Líquido / (Depósitos de Clientes + Recursos
de Instituições de Crédito)

RTA

Rácio de Transformação Alargado =
Crédito a Clientes Líquido / (Depósitos de Clientes + Recursos
de Instituições de Crédito + Responsabilidades por Títulos de

Dívida)

Solvabilidade SOLV
Rácio de Solvabilidade (em termos contabilísticos) =

 Capital Próprio / Ativo Líquido 
Qualidade  da  Carteira  de
Crédito

QCRE
D

Grau de Imparidade de Crédito a Clientes = 
Imparidade para Crédito (exercício) / Crédito a Clientes

Rendibilidade ROA
Rácio de RoA (Return on Assets) = 

Resultado Líquido / Ativo Líquido

Produtividade PROD
Rácio de Produtividade da Atividade Complementar =

Comissões Líquidas / Produto Bancário

Eficiência Operativa EFIOP
Rácio de Eficiência (cost-to-income) = 

Gastos de Estrutura / Produto Bancário

Dimensão LOGAT
LOGAT (natural) = 

Logaritmo do Valor do Ativo Líquido
Fonte: Elaboração própria.

3.3 ANÁLISE DESCRITIVA

Os dados do presente estudo incluem para além das análises de estatísticas descritivas das
variáveis explicativas (independentes), uma breve caracterização das variáveis categóricas
(dependentes) tendo em consideração nomeadamente com o tipo de banco, a propriedade
do banco, e a dimensão do banco.

 Tipo de Banco‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

Para  uma  melhor  análise  dos  dados  da  amostra,  os  bancos  foram  classificados  entre
bancos comerciais e bancos especializados, podendo ser comparados entre os bancos não
falidos e falidos, conforme o quadro 3:

Quadro 3 – Características da amostra por tipo de banco
Tipo 

de Banca
N.º de Bancos % Amostra

Não Falidos Falidos Total % Total Ativo 31.12.2015
Comercial 19 7 26 55,3 96,2
Especializada 17 4 21 44,7 3,8

36 11 47 100,0 100,0
Fonte: Elaboração própria.

Verifica-se pelo quadro 3, que os bancos comerciais representam 55,3% do total do número
de bancos da amostra, integrando 19 bancos não falidos e 7 bancos falidos. Por sua vez, os
bancos especializados representam 44,7% do número total de bancos da amostra, incluindo
17  bancos  não  falidos  e  4  bancos  falidos.  Contudo,  salienta-se  o  facto  de  os  bancos



comerciais  representarem  um  peso  muito  expressivo,  de  96,2% no  total  dos  ativos  da
amostra para o período de 2015, ao invés os bancos especializados representam apenas
3,8%.

 Tipo de Propriedade‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

No que concerne aos dados dos bancos da amostra por tipo de propriedade, estes foram
classificados entre bancos nacionais e bancos estrangeiros, podendo ser comparados entre
os bancos não falidos e falidos, conforme o quadro 4:

Quadro 4 – Características da amostra por tipo de propriedade
Tipo 
de

Propriedade

N.º de Bancos % Amostra
Não Falidos Falidos Total % Total Ativo 31.12.2015

Nacional 21 8 29 61,7 79,8
Estrangeiro 15 3 18 38,3 20,2

36 11 47 100,0 100,0
Fonte: Elaboração própria.

Da análise do quadro 4, constata-se que os bancos com propriedade maioritária de capital
nacional  representam 61,7% do  total  do  número  de bancos  da  amostra,  integrando  21
bancos não falidos e 8 bancos falidos. Por sua vez, os bancos de propriedade estrangeira
representam 38,3% do número total de bancos da amostra, incluindo 15 bancos não falidos
e 3 bancos falidos. Em termos de peso da amostra no total do ativo dos bancos para o ano
de 2015, regista-se que os bancos nacionais representam, 61,7%, em contraste, os bancos
estrangeiros representam 38,3%.

 Tipo de Dimensão‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

Para análise dos dados da amostra, por tipo de dimensão, os bancos foram classificados
entre  bancos  de  pequena  dimensão,  bancos  de  média  dimensão  e  bancos  de  grande
dimensão,  podendo  ser  comparados entre  os  bancos não  falidos  e  falidos,  conforme o
quadro 5:

Quadro 5 – Características da amostra por tipo de dimensão
Tipo 

de Dimensão
N.º de Bancos % Amostra

Não Falidos Falidos Total % Total Ativo 31.12.2015
Pequena 22 8 30 63,8 3,8
Média 10 2 12 25,5 19,4
Grande 4 1 5 10,7 76,8

36 11 47 100,0 100,0
Fonte: Elaboração própria.

Da análise  do quadro 5,  observa-se que os bancos de pequena dimensão representam
63,8% do total do número de bancos da amostra, integrando 22 bancos não falidos e 8
bancos  falidos.  Os bancos de média  dimensão  representam 25,5% do  número total  de
bancos da amostra, incluindo 10 bancos não falidos e 2 bancos falidos. Enquanto que os
bancos classificados de grande dimensão representam apenas 10,7% do número total de
bancos da amostra, sendo compostos por 4 bancos não falidos e 1 banco falido. Em termos
de peso da amostra no total do ativo dos bancos para o ano de 2015, regista-se que os
bancos  de  grande  dimensão  representam,  76,8%,  por  sua  vez  os  bancos  de  média
dimensão representam 19,4% e os bancos de pequena dimensão, que apesar de apresentar
um maior número de bancos, apenas representam 3,8%. Estes resultados são reveladores
da forte concentração bancária que existe no atual sistema bancário português. Para Rosa
(2013), Portugal é um dos países da União Europeia em que a concentração bancária é
bastante elevada.



 Variáveis Explicativas‒ 361,9 mil milhões de euros, representando 87,5% de todo o ativo líquido agregado

O sumário estatístico relativamente ao período em análise para cada fator  determinante
(variáveis independentes), são evidenciados através dos valores da média, desvio-padrão,
mínimo e máximo, conforme o quadro 6:

Quadro 6 – Análise estatística descritiva das variáveis independentes
Variável N.º Obs. Média Desvio-

Padrão
Mínimo Máximo

RT 516 1682810 1.57e+07(*) 0.00 2.06e+08(*)
PE 516 51.17405 27.57 0.03 98.53
RTI 516 128.6926 1039.84 0.00 23659.66
RTA 516 72.19949 55.37 0.04 594.90

LOGAT 516 6.38247 0.77 4.73 8.05
ROA 516 0.5039983 1.47 -8.51 11.45

QCRED 516 2.301829 24.47 -23.91 553.62
SOLV 516 9.233046 9.96 -11.22 84.48
EFIOP 516 65.13417 53.58 -55.32 852.11
PROD 516 26.52956 26.51 -54.96 334.19

(*) Valores discrepantes “Outliers”, ou seja,  valores muitos afastados da grande parte dos dados. Conforme anteriormente
referido, o rácio de transformação perde relevância quando observado para os bancos especializados.
Fonte: Elaboração própria.

Pela análise que quadro 6, verifica-se que as instituições de crédito apresentam ao longo do
período  2002-2015,  valores  relativamente  próximos,  nas  variáveis  independentes  da
rendibilidade (ROA) e da solvência (SOLV), apresentando um desvio padrão baixo de 0.77 e
9.96, respetivamente.

Em  contraste,  a  variável  independente  da  liquidez,  quer  no  indicador  do  rácio  de
transformação  (RT),  quer  no  indicador  da  transformação  intermédia  (RTI)  evidenciam
maiores intervalos de variação entre os valores mínimos e máximos, originando deste modo,
valores de desvio padrão elevados, 1.57e+07 e 1039.84, respetivamente.

Em relação a rendibilidade (ROA), os valores estão enquadrados entre o mínimo de -8,51%
do BANIF INVESTIMENTOS em 2014 e o máximo de 11.45% do FINIBANCO em 2011.

Quanto à solvabilidade (SOLV) os dados relativos às instituições variam entre o mínimo de -
11,22% do BPN em 2011, e o máximo de 84,48% do FINIBANCO em 2012.

Os valores médios em termos de rendibilidade (ROA) e solvência (SOLV) atingem os 0.50%
e os 9.23%, respetivamente.

3.4 MODELO DE PROBILIDADE CONDICIONADA

Na estimação econométrica do modelo, utiliza-se a técnica Panel Data (Stata 13 – Statistics
Data Analysis) que combina dados cross-section (bancos) e time-series (anos).

A atividade bancária,  pela sua natureza específica, dificulta a observação adequada dos
mesmos  bancos  em  todos  os  anos,  pelo  que  foi  construído  um  painel  de  dados  não
balanceado. Nos 14 anos (2002 a 2015) em análise existem bancos que cessaram a sua
atividade,  outros  que  iniciaram  durante  esse  intervalo  temporal  e  ainda  outros  que
registaram  processos  de  fusão,  ou  realizaram  aquisições  que  os  transformaram  em
instituições distintas.



Com o objetivo de identificar e separar dois grupos (bancos falidos e bancos não falidos)
existem  técnicas  estatísticas  que  podem  ser  adotadas,  tais  como  os  modelos  de
probabilidade condicionada ou limitada,  através da análise  logit e probit, bem como pela
análise  discriminante.  Estas  ferramentas  estatísticas  permitem  identificar  quais  são  as
variáveis  independentes  (no  presente  estudo,  as  características  internas  diretamente
relacionadas com atividade dos bancos) que mais influenciam na falência dos bancos.

Para  utilizar  a  análise  discriminante  na  previsão  de  falência  bancária  é  necessário  o
cumprimento  rígido  de  determinados  pressupostos,  essencialmente  que  as  variáveis
explicativas do modelo (características internas dos bancos) sigam uma distribuição normal
e tenham as matrizes de variância-covariância iguais nos dois grupos, isto é, nos grupos da
variável  categórica  (bancos  falidos  e  bancos  não  falidos).  Atendendo  que  no  presente
estudo as referidas matrizes dos dois grupos não eram iguais, optou-se pela aplicação do
modelo de probabilidade condicionada.
 
Assim,  como  forma  de  modelar  a  relação  funcional  entre  as  variáveis,  procedeu-se  à
utilização  de  modelos  de  probabilidade  condicionada,  também  designados  por  resposta
binária, tendo sido considerado o modelo logit e o modelo probit.

Este tipo de modelo procura explicar a variável dependente do tipo dicotómico ou binário,
que se materializa por uma variável  dummy.  Deste modo, a análise  logit assume que a
probabilidade de falência esteja situada entre 0 e 1, e que a probabilidade de falência seja
logisticamente distribuída. Por sua vez, a análise probit é semelhante ao modelo logit, porém
assume que a probabilidade de falência siga uma distribuição normal.

Para  Wooldridge  (2002),  estes  modelos  de  resposta  binária  apresentam  algumas
características específicas relativamente aos modelos mais comuns, sendo que a principal
diferença consiste no motivo de a estimação pela via do método dos mínimos quadrados
ordinários não ser viável, uma vez que os modelos de resposta binária logit e probit não são
modelos lineares. A estimação destes modelos é realizada com recurso ao método da MV -
Máxima Verosimilhança8.

De seguida, apresenta-se as principais características de cada modelo, assim o modelo logit
é baseado na função de distribuição logística f(z), que assume a seguinte forma, dada pela
equação 1:

F(z) =
1

=
eᶻ

(1)
1 + e⁻ᶻ 1 + eᶻ

Onde,
F(z) é a função logística que esta entre 0 e 1 para todos números reais z;
e ≈ 2,718282, logaritmo natural ou logaritmo neperiano, cuja base se representa por e;
Z é uma combinação linear das variáveis independentes: Z = B₀ + B₁X₁ + B₂X₂ +…+ BₙXₙ;
B₀ uma constante e B₁…Bₙ coeficientes estimados a partir dos dados obtidos, pelo método da MV;
X₁…Xₙ as variáveis independentes do modelo.

Para o modelo probit a escolha recai sobre a função de distribuição normal f(z), que assume
a seguinte forma, dada pela equação 2:

8 Murteira e Castro (2018), o método MV é bastante utilizado em Econometria, em particular na estimação de alguns modelos
não lineares, representando uma alternativa importante em relação a estimadores baseados na minimização da soma dos
quadrados dos resíduos (OLS – Ordinary Least Squares ou mínimos quadrados não lineares).

F(z) = ∫
−00

z

ϕ(t)dt (2)



Em que,
 é a função de distribuição normal, com (t) = e(-t²/2)/ϕ é a função de distribuição normal, com ϕ(t) = e(-t²/2)/ ϕ é a função de distribuição normal, com ϕ(t) = e(-t²/2)/ √ 2π , denota a densidade normal.

Deste  modo,  considera-se  que  os  modelos  logit e  probit são  os  mais  adequados  para
identificar  satisfatoriamente  os  casos  utilizados  para  a  construção  do  modelo  conseguir
prever a falência dos bancos em Portugal. Assim, sendo a falência bancária o evento de
interesse neste estudo, cujas variáveis independentes resultam de indicadores financeiros
diretamente  relacionados  com  a  atividade,  importa  salientar  que  os  casos  de  falência
considerados para a estimação do modelo foram 11 ajustes e/ou liquidações/intervenções
ocorridas no período da amostra (cf. quadro 7).

Quadro 7 – Lista das falências bancárias
Falências Bancárias

Critério Adotado Bancos Ano
Considerado

N.º de
Falências

Operações  de  intervenção  e
assistência financeira pelo Regulador
e/ou Governo

BPN
EFISA
BANIF
BANIF INVEST.

2007
2007
2013
2013

4

Operações de compra a preço menor
que o valor patrimonial do banco e/ou
transferência  de  ativos  e  passivos
para outras Entidades do setor

CAIXA VIGO
CAIXA GALÍCIA
FORTISBANK
BES
BES AÇORES
BESI

2009
2009
2011
2014
2014
2014

6

Operações  de  recompensa  como  a
utilização do Fundo de Garantia dos
Depósitos.

- - -

Decreto de falência do banco. BPP 2007 1
11

Fonte: Elaboração própria.

3.5 RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DO MODELO 

Antes da apresentação dos resultados estimados e de forma a simplificar  a análise das
variáveis  selecionadas,  são  apresentadas  as  matrizes  das  correlações  das  diferentes
variáveis  do estudo.  Assim, o quadro 8 evidencia  a matriz de correlações das variáveis
independentes para a totalidade dos bancos.

Quadro 8 – Matriz de correlação das variáveis independentes
RT PE RTI RTA LOGAT ROA QCRED SOLV EFIOP PROD

RT 1 - - - - - - - - -
PE -0.0255 1 - - - - - - - -
RTI -0.0051 0.0243 1 - - - - - - -
RTA 0.0044 0.6161 0.1446 1 - - - - - -
LOGAT 0.0420 0.2597 -0.0501 0.0688 1 - - - - -
ROA -0.0055 0.0334 -0.0649 0.2387 -0.1407 1 - - - -
QCRED -0.0062 -0.0856 -0.0041 -0.0542 -0.0641 -0.1396 1 - - -
SOLV -0.0588 -0.1561 0.2859 0.3426 -0.4242 0.3934 0.0109 1 - -
EFIOP -0.1103 -0.1448 0.0523 -0.1408 -0.1498 -0.5441 0.1855 -0.0013 1 -
PROD -0.0820 -0.3449 0.0599 -0.2652 -0.0254 -0.2692 -0.0062 -0.0539 0.3364 1

Fonte: Elaboração própria.

Pela análise do quadro 8, observa-se que apenas o indicador participação dos empréstimos
(PE)  e  rácio  de  transformação  alargada  (RTA)  evidencia  um  nível  de  correlação  forte
(positiva). Deste modo, conclui-se que os coeficientes de correlação na sua generalidade



não  são  significativamente  elevados  para  causarem  preocupação  aos  problemas  de
multicolinearidade.

Para estimação do modelo é necessário ter em consideração no presente estudo que os
tratamentos  dos  dados  utilizados  se  apresentam  dispostos  num  painel  longitudinal,
composto  por  um conjunto  de  diversas  entidades  (N=47  bancos)  e  ao  longo  de  vários
momentos do tempo (T=14 anos). Assim, existe a necessidade de controlar os dados entre
os vários bancos da amostra ao longo do tempo e deste modo é passível de conter efeitos
não observáveis ao logo do tempo, uma vez que existem alguns bancos que cessaram,
outros que entraram no mercado e ainda outros que registaram processos de fusão ou
aquisição por terceiro.

De forma a modelizar as variáveis do estudo integradas num cenário de dados em painel,
formulou-se de forma fundamentada entre o modelo logit pelo método dos efeitos fixos e o
modelo probit e logit pelo método dos efeitos aleatórios. A principal diferença entre o método
dos  efeitos  fixos  e  aleatórios,  está  precisamente  em  considerar  onde  é  captada  a
heterogeneidade  entre  os  diferentes  indivíduos  (no  presente  estudo,  bancos).  Assim,  o
método  com efeitos  fixos  não  é  aplicável  em situações  em que  a  variável  explicada  é
sempre igual a zero, ou seja, o painel utilizado respeita apenas aos bancos que tenham
registado falência bancária, ficando de fora os bancos da amostra que não faliram. Deste
modo e face ao exposto, optou-se então pelo método dos efeitos aleatórios sendo assim
passível de integração tanto dos bancos falidos, com daqueles que no período da amostra,
não faliram.

Deste  modo,  a  descrição  do  quadro  9  apresenta  os  resultados  apurados  relativos  à
estimação  do  modelo,  que  permitem  evidenciar  a  relação  associada  por  cada  variável
explicativa  do  modelo  na probabilidade  da falência  bancária  observada  nos  bancos  em
Portugal durante o período de 2002-2015.

O modelo de probabilidade condicionada através da análise logit e probit adotando a técnica
dos  efeitos  aleatórios  identifica  uma  combinação  de  sete  variáveis  independentes
correspondentes  a  dez  indicadores  internos  diretamente  relacionados  com  a  atividade
específica do setor bancário, conforme de depreende do quadro seguinte:

Quadro 9 – Estimação do modelo - resultados

Variáveis
Efeitos Aleatórios

Logit Probit
Coef. p> |z| Coef. p> |z|

Liquidez

RT -.0004906 0.476 -.0001625 0.605
PE .0957187 0.028 (**) .0329041 0.069 (*)
RTI -.0235329 0.485 -.0107235 0.476
RTA -.0265328 0.556 -.0033136 0.864

Dimensão LOGAT .0997938 0.865 .0050887 0.985
Rendibilidade ROA -1.274864 0.004 (***) -.5723208 0.003 (***)
Qualidade de Crédito QCRED -.0961212 0.579 -.0392608 0.616
Solvência SOLV .0813233 0.239 .028484 0.350
Eficiência Operativa EFIOP -.0552088 0.002 (***) -.022739 0.002 (***)
Produtividade PROD .0533725 0.006 (***) .0215492 0.008 (***)
Intercepto _cons -4.621082 0.257 -2.13698 0.241
Nº de observações
Nº de grupos (bancos)

516
47

516
47

Log pseudolikelihood -39.970393 -39.813645
Wald chi2 18.43 19.35

Pseudo R2
Prob > chi2 (p-value)

LR chi2 (p-value)

0.2488
0.0481
26.48

0.2518
0.0361
26.80



Nota: (*), (**), (***) Resultados estatisticamente significantes para um nível
de significância de 0.10, 0.05 e 0.01 respetivamente.

Fonte: Elaboração própria.

Assim,  para  um  total  de  516  observações  correspondentes  a  47  bancos  analisados,
constata-se  que  as  variáveis  explicativas  da  rendibilidade  (ROA),  eficiência  operativa
(EFIOP)  e  produtividade  (PROD),  são  aquelas  que  melhores  resultados  apresentam na
previsão da probabilidade de falência bancária, para um nível de significância de 1%, quer
através da análise logit e probit.

Observa-se que a variável independente da liquidez bancária medida pela relação entre a
carteira de crédito e o total do ativo (PE – Participação dos Empréstimos), apresenta-se no
caso do modelo logit, estatisticamente significativa para um nível de significância de 5%. O
mesmo ocorre no modelo probit, contudo, o nível estatístico de significância é de 10%.

Pela análise individual do teste p> |z|, as variáveis explicativas da liquidez (RT, RTI e RTA),
bem como a variável da dimensão (LOGAT), a variável da qualidade do crédito (QCRED) e
a  variável  da  solvência  (SOLV)  não  são  fatores  determinantes  que  influenciam  a
probabilidade de falência bancária.

No  que  concerne  a  qualidade  de  ajustamento  do  modelo  na  explicação  da  variável
dependente (previsão de falência bancária), verifica-se pela análise do Pseudo R2 que o
valor  indicado de 24.88% é explicado pelas variáveis  independentes no caso da análise
logit.  Por  sua  vez,  observa-se  que  no  caso  da  análise  probit,  que  25.18% da  variável
dependente podem ser explicadas pelas variáveis independentes do modelo.

Os valores para o teste da função LR chi2 indicam que quer para modelo logit e probit, no
valor  de 24.68 e 26.80,  respetivamente,  os coeficientes são conjuntamente significativos
para explicar  a probabilidade  de falência  bancária.  Pode concluir-se que o modelo está
ajustado para a variável dependente, uma vez que o teste permitiu obter uma distribuição
acima de 10.00.

Os valores da estatística dos testes de Wald chi2 e Pro>chi2 utilizados no modelo  logit e
probit evidenciam  eficiência  dos  coeficientes  estimados,  podendo  concluir-se  que  a
regressão é globalmente significativa para um nível de significância de 5%. (Wald chi2 =
18.43; Pro>chi2 = 0.0481, no caso da análise logit e Wald chi2 = 19.35; Pro>chi2 = 0.0361,
no caso da análise probit).

Para o modelo logit, interessa ainda analisar qual a variável explicativa que em termos de
magnitude, exerce maior impacto sobre a probabilidade de ocorrer uma falência bancária
(variável dependente). Para determinar a sua magnitude é necessário recorrer a cálculos
complementares,  os  designados  cálculos  das  “odds-ratios”  ou  razão  de  possibilidades,
conforme quadro seguinte:

Quadro 10 – Impacto das variáveis explicativas sobre a variável dependente – “odds-ratio”

Variáveis Explicativas
Evidência da

 Relação –
modelo logit

Impacto sobre
a Variável

Dependente
(odds-ratio)

Inversão (*)
dos 

odds-ratio

Liquidez

RT Negativa 0.9995095 1.000491
PE Positiva 1.100448 1.100448
RTI Negativa 0.9767345 1.023820
RTA Negativa 0.9738237 1.026880

Dimensão LOGAT Positiva 1.105115 1.105115



Rendibilidade ROA Negativa 0.2794393 3.578595
Qualidade  de
Crédito

QCRED Negativa 0.9083486 1.100899

Solvência SOLV Positiva 1.084735 1.084735
Eficiência Operativa EFIOP Negativa 0.9462846 1.056765
Produtividade PROD Positiva 1.054825 1.054825

(*) Inversão dos odds-ratio apenas nas variáveis que apresentam uma evidência de relação negativa, uma vez que as variáveis
que apresentam uma evidência positiva já determinam a razão de possibilidades.
Fonte: Elaboração própria.

Analisando o quadro 10 pode-se concluir, que pela inversão dos odds-ratio observa-se que
a variável  relacionada com a rendibilidade (ROE) é aquela,  que em termos de impactos
exerce  uma  maior  magnitude  sobre  a  probabilidade  de  ocorrer  uma  falência  bancária
(3.578595).

4. CONCLUSÃO E LIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente trabalho vem realçar a importância dos sistemas de alerta de falência bancária
no sistema financeiro, uma vez que nos últimos tempos verifica-se um elevado número de
bancos falidos no contexto das economias de um país.

Dos resultados obtidos da estimativa do modelo realizado através do método estatístico da
probabilidade  condicionada  pelos  modelos  logit e  probit,  conclui-se  que  é  importante
enfatizar  que tanto  os supervisores  como os reguladores  do setor  devem estar  atentos
especialmente  aos  indicadores  da  liquidez,  particularmente,  na  relação  medida  entre  a
carteira  de  empréstimos  dos  clientes  sobre  o  total  do  ativo,  a  variável  independente  –
participação de empréstimos (PE), a rendibilidade medida pela rentabilidade do ativo (ROA),
a  eficiência  operativa  (EFIOP)  e  a  produtividade  (PROD),  porque  tais  indicadores
financeiros,  de acordo com o modelo  de previsão foram relevantes  para  a  predição  de
falência bancária.

Pode-se ainda concluir que os resultados obtidos apontam para uma relação negativa entre
os indicadores  da rendibilidade e a eficiência  operativa com a probabilidade de falência
bancária para um nível de significância 1% quer para o modelo logit e probit. Ou seja, uma
variação  negativa  nestes  indicadores,  implica  uma  maior  a  probabilidade  de  falência
bancária. Em contraste, o indicador da liquidez bancária medido pela relação entre a carteira
de  crédito  e  total  do  ativo  (participação  de  empréstimos),  bem  como  o  indicador  da
produtividade apresentam uma relação positiva com a probabilidade da falência dos bancos,
evidenciando um nível de significância de 1% para o indicador da produtividade para ambos
os  modelos  e  um  nível  de  significância  de  5%  e  10%  para  o  modelo  logit e  probit,
respetivamente, no caso do indicador de liquidez (PE). Assim, pode-se concluir  que uma
variação positiva nestes dois indicadores implica uma maior probabilidade de falência dos
bancos.,

Pela  análise  do modelo  logit conclui-se  pela  razão  de  possibilidades  (odds-ratio)  que a
variável independente (ROE) exerce o maior impacto sobre a variável da falência bancária.

O presente estudo, ainda evidência que os fatores determinantes da dimensão, solvência e
qualidade de crédito não influenciam a previsão da falência bancária.

Por fim, uma limitação do estudo é que apenas foram utilizados indicadores financeiros dos
bancos  para  o  modelo  estimado,  pelo  que  como  sugestão  para  próximos  estudos,
recomenda-se uma análise aos indicadores macroeconómicos, tais como: PIB, inflação, taxa
de desemprego, taxa de juro, entre outros.
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