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RESUMO 

A Teoria da Agência analisa os conflitos resultantes da dissolução da propriedade, em que a 

propriedade e o controle são delegados a pessoas distintas, ocasionando os custos de agência. 

Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo analisar os custos de agência em instituições 

financeiras brasileiras com e sem participação estatal no período de 2011 a 2015. A amostra é 

composta por instituições financeiras com e sem participação estatal listadas na 

BM&FBOVESPA. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quanti-qualitativa nas 

demonstrações financeiras disponibilizadas na BM&FBOVESPA. Para analisar os custos de 

agência utilizou-se duas variáveis que são baseadas em medidas de desempenho como a 

variável TRA, que investiga os custos de agência através do giro dos ativos e a variável RDV, 

que analisa as despesas discricionárias. O estudo dividiu-se em duas etapas, na qual a primeira 

verificou-se por meio de estatística descritiva e a segunda aplicou-se os testes de médias por 

meio do teste T-Student. Quando analisado a variável TRA os resultados encontrados 

evidenciaram igualdade de médias, assim, não se pode inferir quais instituições financeiras 

possuem maiores ou menores custos de agência. No entanto, quando verificado a variável 
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RDV os resultados demonstram que as instituições financeiras com participação estatal 

possuem maiores custos de agência.  

 

Palavras-chave: Teoria da agência; Custos de agência; Instituições financeiras. 

 
Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento das empresas, associado à necessidade de ganhar dimensão e a busca de 

captação de recursos contínuos, originou a separação entre acionistas e gestores e, 

consequentemente, o desmembramento da propriedade, gerando potenciais benefícios e custos 

da separação entre propriedade e gestão. Essa separação, mesmo que vantajosa para o nível de 

desenvolvimento da atividade empresarial gera conflitos impactando no funcionamento das 

empresas (Fernandes, 2014). 

Esses conflitos, chamados de problemas de agência, derivam de duas razões 

principais, a primeira aborda que, os diferentes participantes têm diferentes objetivos e 

preferências e, segunda refere-se assimetria informacional, no qual as informações podem ser 

incompletas acerca das ações, conhecimento e preferências dos demais participantes 

(Fernandes, 2014).  

Assim, a relação de agência é definida como um contrato sob o qual uma ou mais 

pessoas (principal) emprega outra pessoa (agente) para executar em seu nome um serviço que 

implique a delegação de algum poder de decisão ao agente afirmam Jensen e Meckling, 

(1976). Desta maneira, diversas pesquisas foram desenvolvidas com finalidade de fomentar as 

discussões sobre a Teoria da Agência e sua aplicabilidade nas empresas. Dentre os trabalhos 

analisados destaca-se, o de Coase (1937, 1960), Alchian (1965, 1968), Alchian e Demsetz 

(1972), Preston (1975) e Klein (1976) que tratam dos direitos de propriedade e teoria dos 

contatos, e Wilson (1968), Ross (1973) e Heckerman (1975) considerados trabalhos pioneiros 

sobre custos de agência (Saito & Silveira, 2008). 

Godoy e Marcon (2006) analisaram a teoria sob a óptica utilizada por autores e 

pesquisadores para identificar e melhor compreender aspectos específicos do setor bancário, 

não apenas no Brasil, como Santos, Kelm e Abreu (2001), Dalmácio e Nossa (2003), além de 

Cupertino (2004); mas também em outros estudos no exterior, tais como Arnold (1985), 

Nielson e Tierney (2002) e Preece et al. (2003). Coelho (1998) analisou o funcionamento das 

sociedades por ações sob o enfoque da teoria da agência; Pinto Jr. e Pires (2000) que 

utilizaram do mesmo embasamento teórico para analisar a assimetria das informações e 

problemas regulatórios junto à Agência Nacional do Petróleo; e Frega (2004) que analisa a 

aplicabilidade da teoria da agência no setor público. 

Diante dos conflitos gerados a partir dos interesses dos diversos usuários surge a 

necessidade de analisar as instituições financeiras com e sem participação estatal. As 

instituições financeiras atuam como qualquer empresa, sua principal diferença entre as demais 

companhias deve-se ao fato de poderem utilizar recursos de terceiros para executar suas 

funções básicas, ou seja, captando recursos e transformando-os em produtos e serviços. Por 

isso, a tarefa básica do setor bancário é a intermediação financeira, caracterizada pela 

captação de recursos de agentes superavitários e seu repasse para agentes deficitários, após a 

realização de análise detalhada do risco de crédito (Mantovani & Santos, 2015). 

Esta pesquisa justifica-se dado a relevância do assunto, destacando-se a carência de 

estudos sobre o tema custos de agência, confirmando-se por meio do levantamento dos 

estudos correlatos realizado no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). A partir dos aspectos apresentados surge o problema da 



 
 

 
 

presente pesquisa: Como os custos de agência comportam-se nas instituições financeiras 

brasileiras com e sem participação estatal?  
Dessa forma, a pesquisa tem por objetivo geral analisar os custos de agência em 

instituições financeiras brasileiras com e sem participação estatal no período de 2011 a 2015. 

Os objetivos específicos são: (i) selecionar as instituições financeiras que farão parte da 

amostra; (ii) observar a composição acionária de acordo com as informações disponibilizadas 

na BM&FBOVESPA; (iii) analisar os custos de agências das instituições financeiras, por 

meio de análise descritiva; (iv) comparar através de teste de médias os custos de agência das 

instituições financeiras com e sem participação estatal. 

Como diferencial a presente pesquisa se propõe a analisar as instituições financeiras 

brasileiras devido à peculiaridade da atividade e da carência de investigação e análise deste 

setor. Destaca-se que “as atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, sobretudo as 

relacionadas à intermediação financeira, são de grande relevância para o desenvolvimento 

econômico do país” (Goulart, 2007, p. 5). Desta forma pretende-se analisar a composição 

acionária e os itens que compõe os custos de agência. 

Este artigo estrutura-se em cinco seções. Na primeira seção a introdução; a segunda 

seção aborda a revisão da literatura; seguido da metodologia na terceira seção; análise de 

resultados e considerações finais na quarta e quinta seção respectivamente. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Teoria da Agência 
Teoria da agência é a base teórica que busca investigar as relações entre os 

participantes de um sistema, em que a propriedade e o controle são delegados a pessoas 

distintas, o que pode resultar em conflitos de interesse entre os indivíduos (Arruda, Madruga 

& Freitas Junior, 2008). 

De acordo com Bianchi e Nascimento (2005) as investigações que culminaram na 

chamada teoria da agência iniciaram-se a partir do estudo de Adolph Berle e Gardiner Means, 

documentado em sua obra The Modern Corporations and Private Property, publicado em 

1932. Mais tarde, em 1937, Coase abordou de forma pioneira a natureza da firma, referindo-

se aos aspectos internos da empresa destacando a imagem do proprietário como chave para a 

distribuição correta de recursos no processo de tomada de decisões e tratando das questões 

contratuais nas quais estão envolvidas as firmas, que são vistas como consequência de 

contratos implícitos e explícitos que são estabelecidos entre agentes. O raciocínio iniciado por 

Coase (1937) foi seguido por Alchian e Demsetz (1972), e posteriormente por Jensen e 

Meckling (1976), que o aperfeiçoaram.  

A teoria tem como proposição a existência de um mercado regido por contratos 

firmados entre os agentes econômicos, ou seja, empresas, governo ou pessoas físicas. Por 

conseguinte, toda a atividade econômica restringir-se-ia a contratos bilaterais que poderiam 

ser firmados ou rompidos a qualquer momento por qualquer uma das partes (Lima, Araújo & 

Amaral, 2008). 

“O agente compromete-se a realizar certas tarefas para o principal; o principal 

compromete-se a remunerar o agente” (Hendriksen & Van Breda, 1999, p. 139). Portanto a 

teoria da agência trata da transferência de riqueza entre principal e agente, ocorrida quando o 

principal delega poderes e autoridade para o agente tomar decisões, momento em que surge a 

possibilidade de transferência de riqueza. O cerne da teoria consiste em o principal saber que 

irá perder parte de sua riqueza e, em compensação, procurar conseguir do agente os melhores 

desempenhos (Arruda et al., 2008). 



 
 

 
 

Segundo Eisenhardt (1989) a teoria da agência desenvolve-se em duas linhas 

principais: a teoria positivista e a teoria do agente/principal.  

A teoria positivista busca identificar as situações na qual o principal e o agente terão 

conflitos de objetivos e descrever os mecanismos de governança que limitem o 

comportamento tendencioso de agir em benefício próprio do agente. É mais preocupada em 

orientar os mecanismos de governança que resolvam o problema de agência.  

A corrente positivista aborda duas premissas como mecanismos de governança. A 

primeira trata-se de contratos que são baseados em resultados, estes são eficientes no combate 

ao oportunismo do agente. Esses contratos interligam as preferências dos agentes com as do 

principal, já que as recompensas para ambos dependem as mesmas ações, e, portanto, os 

conflitos de interesses próprios entre principal e agente são reduzidos. 

A segunda trata-se de sistemas de informação que também podem conter agentes 

oportunistas. Os sistemas de informação, que funcionam como ferramenta de controle, 

informam o principal sobre o que o agente está fazendo, podendo inibir agentes oportunistas 

visto que o agente irá notar que não poderá burlar o principal. 

Já a Teoria do Agente/Principal procura analisar a relação entre principal e agente. 

Essa teoria envolve especificação cuidadosa de pressupostos, que são seguidos por dedução 

lógica e prova matemática, portanto, é menos acessível aos estudiosos organizacionais. O foco 

da teoria está em determinar o contrato ótimo, comportamental versus resultados, entre o 

principal e o agente. 

As duas correntes são complementares.  A teoria positivista identifica várias 

alternativas de contrato, e a teoria principal-agente indica que contrato é o mais eficiente sob 

diferentes níveis de incerteza de resultados, a aversão ao risco, informação e outras variáveis. 

A teoria da agência apresenta-se, portanto, como um arcabouço teórico que analisa as 

relações entre participantes de um sistema em que a propriedade e o controle são destinados a 

pessoas distintas, formando conflitos resultantes da existência entre os diferentes interesses 

dos indivíduos (Segatto-Mendes & Rocha, 2005). 

 

 

 

 

2.2 Assimetria da Informação 
A Teoria da Agência analisa os conflitos e custos resultantes da separação entre a 

propriedade e o controle de capital, originando as assimetrias informacionais, os riscos e 

outros problemas pertinentes à relação principal-agente (Jensen & Meckling, 1976).  

O problema de agência fundamenta-se principalmente na questão da informação 

assimétrica. Pode-se dizer que a assimetria informacional e os riscos morais são fatores de 

forte influência nos custos de transação como um todo (Arruda et al., 2008).  

A assimetria da informação é caracterizada como uma situação na qual uma das partes 

da transação não possui toda a informação necessária para investigar se os termos do contrato 

que está sendo proposto são mutuamente aceitáveis e serão implementados, bem como para 

avaliar a desempenho individual dos envolvidos (Bianchi & Nascimento, 2005). Ela ocorre 

quando são transmitidas informações incompletas, ou seja, quando nem todas as 

circunstâncias são conhecidas por ambas às partes e, assim, certas consequências não são por 

elas consideradas (Hendriksen & Van Breda, 1999). 

Em geral, as informações transmitidas ao principal são fornecidas pelo agente, 

permitindo-lhe um controle do tipo e profundidade da informação que será fornecida, 



 
 

 
 

surgindo à possibilidade da assimetria informacional, ou seja, de agente e principal possuírem 

diferentes níveis de informação (Segatto-Mendes & Rocha, 2005). 

Segatto-Mendes e Rocha, (2005) apresentam a discussão sobre ação oculta e 

informação oculta tratada por Arrow (1985). A informação oculta é resultada pelo fato de o 

agente poder fazer observações que o principal não pode. Essas observações são usadas pelo 

agente para a tomada de decisões, porém, o principal não tem instrumentos para conferir se o 

agente utilizou realmente essas informações da melhor forma possível em relação aos seus 

interesses. As informações do principal são geralmente os resultados alcançados pelo agente 

ao final de cada processo ou tomada de decisão. O agente utiliza esta informação na tomada 

de decisões, no entanto, o principal não pode conferir se o agente tem usado a informação em 

consonância com os seus interesses. 

A ação oculta refere-se aos esforços do agente em aumentar a probabilidade de 

resultados favoráveis. Porém nas ações tomadas pelo agente, o principal não possui 

mecanismos de como identificar o nível real de esforço aplicado no sentido do alcance total 

de seus interesses. Trata-se, portanto, de um fator oculto e a aplicação de maior ou menor 

esforço pode conduzir à tomada de ações favoráveis ou prejudiciais ao principal. 

Os riscos morais, de acordo com Arruda et al., (2008), são os riscos provenientes dos 

interesses particulares dos agentes, que acabam ludibriando os principais em benefício 

próprio. São considerados consequência de uma ação tomada pelo administrador que possui 

preferências diferentes. O risco moral seria uma forma pós-contratual oportunista e é 

consequência da dificuldade de observar se as ações de determinado agente estão alinhadas 

com o acordado, incentivando-o a agir em benefício próprio, gerando custos para a outra 

parte. 

Hendriksen e Van Breda (1999) apontam como solução para redução do risco moral a 

contratação de empresa de auditoria para fiscalizar e dar incentivos à administração para que 

suas preferências fiquem alinhadas às do proprietário.  

 Evidencia-se, portanto, que a teoria da agência trata das relações contratuais, onde 

incentivos e controles são fundamentais. Os incentivos e controles são decorrentes do modelo 

de gestão organizacional, que estabelece a forma como a organização vai ser administrada, 

premiando ou penalizando seus gestores a partir de um processo de gestão que se fundamenta 

nos resultados a serem obtidos (Bianchi & Nascimento, 2005).  

 

2.3 Custos de Agência  
A dissolução da propriedade e o controle do capital resultam em conflitos, estes 

estudados pela teoria da agência. Deve-se destacar que o conflito entre principal e agente, é 

iminente e oneroso em qualquer circunstância, ou seja, manifestando-se ou não o conflito, 

existirão custos (Santos, Kelm & Abreu, 2001). 

Os custos de agência são custos reais pertencentes aos contratos e pela capacidade das 

pessoas em estabelecer os contratos, seja de forma simples ou sofisticada, de acordo com a 

natureza da transação entre as partes e pela criação de incentivo do cumprimento dos mesmos 

(Arruda et al, 2008). 

Consoante Jensen e Meckling (1976) é impossível manter a relação de agência a um 

custo zero. Os custos de agência surgem em qualquer relação que envolva esforços 

cooperativos entre duas ou mais pessoas, mesmo que não haja relação entre principal e 

agente. Os custos de agência são decorrentes da contratação entre as partes.  

O principal limitará as divergências referentes aos seus interesses tanto por meio de 

incentivos apropriados, para que o agente atue de modo a otimizar os seus benefícios nos 

contratos que realizam, como incorrendo em custos de monitoramento destinados a restringir 



 
 

 
 

as atividades oportunistas do agente. Essas limitações impostas pelo principal ao agente 

incorrem em custos de agência (Correia & Amaral, 2008). 

Os custos de agência não podem ser completamente eliminados. Isso apenas 

acontecerá caso os papéis de principal e agente sejam combinados em um só, isto é, no caso 

em que o titular detenha a totalidade da propriedade da empresa, cem por cento do seu capital. 

Os custos aparecerão, inevitavelmente, em qualquer relacionamento que envolva a 

cooperação entre duas ou mais partes de um contrato (Correia & Amaral, 2008). 

Conforme Jensen e Meckling (1976) os custos de agência correspondem à soma das 

despesas de monitoramento, despesas com a concessão de garantias contratuais e os custos 

residuais. 

Os custos de monitoramento correspondem às despesas incorridas pelo principal na 

implementação de mecanismos, sejam sistema de informações, auditoria externa ou interna, 

conselho fiscal, entre outros, que visam monitorar o comportamento do agente dentro da 

organização. Os custos de monitoramento visam aplicar incentivos para o agente buscando 

limitar suas atividades irregulares. 

Os custos com a concessão de garantias contratuais pretende assegurar que o agente 

não promoverá certas ações que prejudicariam o principal ou para certificar-se que o principal 

será recompensado se o agente promover essas ações. Diante da possibilidade de conflito o 

agente terá interesse em demonstrar que sua ação administrativa não vem em detrimento dos 

resultados da organização, visto que, do contrário, ele será punido financeiramente no 

mercado de trabalho ou a firma poderá ter seu valor de mercado diminuído.  

Os custos residuais podem ser entendidos como o custo referente às divergências nas 

decisões do agente e as decisões que maximizariam o bem-estar do principal. Equivale ao 

valor monetário da redução do bem-estar vivenciado pelo principal. 

Por fim, evidencia-se que os custos de agência decorrem da necessidade de alinhar-se 

os interesses do principal com o agente. Os conflitos surgem não apenas pela divergência de 

interesses entre principal e agente, mas também aqueles próprios das diferenças de atitude 

com relação ao risco entre partes do contrato. Assim, o domínio dessa teoria são os 

relacionamentos que exprimem a estrutura básica de agência entre as partes envolvidas em um 

comportamento cooperativo, as quais têm objetivos e atitudes com relação a riscos 

divergentes (Correia & Amaral, 2008).  

 

2.4 Estudos Relacionados ao Tema 

Para verificar a viabilidade da presente pesquisa, bem como sua relevância, foi 

realizado um levantamento de estudos correlatos. A proposta de estudos relacionados é 

identificar as perspectivas teóricas sobre o tema custos de agência, objeto de estudo deste 

trabalho no período de 2006 a 2015. Para tanto, elaborou-se um protocolo de pesquisa 

objetivando um plano de busca e critérios de inclusão e exclusão das pesquisas. 

O Protocolo de pesquisa utilizou o seguinte plano de busca: Acesso às bases de dados 

Scopus, EbscoHost e Scielo, utilizando o termo de busca (“custos de agência”) no título do 

artigo, resumo ou palavras-chave, por meio do Portal de Periódicos da CAPES/MEC, acesso 

restrito. 

Foram considerados, como critérios de inclusão, todos os estudos publicados escritos 

em inglês, português e espanhol que sugiram do plano de busca na base acima citada, desde 

que o estudo esteja disponível na internet e satisfaça os seguintes critérios: Relevância que o 

estudo possui em relação à pergunta de pesquisa proposta; Dissertações, Periódicos e artigos 

completos publicados em revistas. 



 
 

 
 

Como critérios de exclusão estão os estudos publicados em editoriais, prefácios, 

artigos de resumo, entrevistas, notícias; Periódicos não revisados por pares; Estudos com 

publicação anterior ao ano de 2006. 

O levantamento de dados, realizado no período de 2006 a 2015, corresponde a um 

universo de 12 artigos. Dentre os estudos analisados destacam-se o de Godoy e Marcon 

(2006) e Fernandes (2014), por tratarem do tema, custos de agência, abordando-o em 

instituições financeiras.  

 Godoy e Marcon (2006) realizaram uma pesquisa que verificou a existência de custos 

de agência decorrentes de conflitos familiares oriundos de promoção e/ou transferência, por 

meio da percepção dos gerentes, considerando que o setor bancário com sua atuação 

distribuída em diversas cidades demanda como forma de bem representar a instituição a 

transferência de executivos para ocupar cargos de gerência em cidades e agências distintas, 

atuando assim como agentes dos proprietários/acionistas das instituições. Como resultados 

encontraram-se evidências de que os gerentes consultam suas famílias durante o processo de 

promoção e/ou transferência e que esse processo pode gerar conflitos entre os gerentes e seus 

familiares. Os resultados ainda indicam, que eles podem ser influenciados por uma situação 

de promoção e/ou transferência, podendo ter sua atuação comprometida, gerando custos de 

agência. 

O estudo de Sato (2007) analisou a teoria da agência em função da relação entre a 

agência nacional de saúde suplementar e as operadoras de plano de assistência supletiva no 

Brasil. No mercado de assistência supletiva constatou-se que possui inúmeros atores, que 

exercem ao mesmo tempo papéis de agentes e principais surgindo grande parte dos conflitos 

de interesses tentando-se reduzir os custos de agência por meio de mecanismos de regulação. 

 Correia e Amaral (2008) apresentam um ensaio teórico com o objetivo de contribuir 

para o desenvolvimento e fundamentação da pesquisa em governança corporativa, mediante a 

apresentação dos pressupostos subjacentes à teoria da agência buscando-se discutir os 

principais pilares da teoria da agência. 

 O trabalho de Saito e Silveira (2008) aborda uma revisão na literatura sobre estrutura 

de propriedade e custos de agência. Representa o ponto de partida para uma fecunda linha de 

pesquisa. Introduz dois artigos considerados clássicos na literatura de governança corporativa: 

os trabalhos de Jensen e Meckling (1976) e Morck, Shleifer e Vishny (1988). Ambos são 

absolutamente complementares e enquanto o primeiro desenvolve um modelo conceitual da 

estrutura de propriedade com base nos conflitos de agência inerentes a qualquer companhia, o 

segundo testa empiricamente as predições do primeiro, encontrando resultados relevantes que 

foram posteriormente incorporados para a formulação de teorias mais robustas. 

 Klann e Beuren (2010) analisaram os reflexos das divergências entre as normas 

contábeis internacionais e os princípios contábeis geralmente aceitos americanos na 

evidenciação contábil. Para isso identificaram as diferenças nos principais grupos de contas 

do Balanço Patrimonial e nos valores do lucro operacional e do lucro líquido da 

Demonstração de Resultado do Exercício das empresas estudas. Concluíram que as 

divergências entre as normas contábeis internacionais e os padrões contábeis americanos 

podem causar assimetria de informação contábil, entre o que é publicado para os diferentes 

usuários. 

 Já Ferrero, Vásquez, Bejarano e Dávila (2010) apresentaram uma revisão na literatura 

financeira sobre os principais estudos relacionados com as empresas familiares. A revisão 

feita desde a teoria de agência enquadra a estrutura de propriedade familiar dentro dos 

principais problemas de agência que surgem entre gerentes e proprietários, gerentes e 

depositários de dívida e acionistas majoritários e minoritários. 



 
 

 
 

 O trabalho de Correia, Amaral e Louvet (2011) objetivou construir um índice para 

medir a qualidade da governança das empresas brasileiras e validá-lo, mediante confronto 

com indicadores da confiança dos investidores quanto a boa gestão dos seus fundos pelas 

empresas. Os resultados revelaram um relacionamento inverso e significativo entre a taxa de 

retorno ajustada ao risco das ações e o índice de governança. Todas essas relações atestam 

que a confiança do mercado associa-se, fortemente, a qualidade da governança expressa pelo 

índice.  

 Bialoskorski Neto, Barroso e Resende (2012) analisaram os custos e as fontes de 

ineficiência para explicar os problemas de gerenciamento e custos de transação de dois modos 

diferentes e complementares das organizações cooperativas. Primeiramente discutem os 

principais aspectos da governança que geram conflitos de agência; em segundo lugar analisam 

as características dos sistemas de gerenciamento que geram assimetria informativa e 

problemas de monitoração.  

 No artigo Ownership Concentration, Top Management and Board Compensation de 

Pinto e Leal (2013) propôs-se analisar a relação entre o grau de concentração acionária e a 

remuneração dos administradores com base em uma amostra de 315 companhias brasileiras 

com ações negociadas em bolsa de valores. Verificaram que as companhias com menor grau 

de concentração acionária pagam remuneração maior a seus administradores. Empresas com 

controle familiar pagam mais a seu executivo principal, mas não à diretoria como um todo, e a 

remuneração dos conselheiros é maior com a proporção de membros do grupo de controle ou 

seus familiares no conselho de administração.  

 O trabalho de Baptista, Matias e Valle (2013) avaliou o papel moderador do ambiente 

da indústria e da estratégia empresarial na relação da liquidez interna com o investimento das 

empresas. Os fatores ambientais da indústria e estratégia empresarial moderam a relação de 

liquidez interna com o investimento influenciando os custos de agência e de seleção adversa 

das empresas e, consequentemente, o acesso aos fundos de que necessitam. 

 A pesquisa de Fernandes (2014) propôs-se analisar a relação existente entre os 

instrumentos de governo das sociedades e a crise financeira, procurando compreender o modo 

como se fez sentir a sua influência. Dadas as acusações repetidamente feitas aos conselhos de 

administração, são analisadas em particular as suas características, relacionando-as com a 

performance do setor bancário. As fragilidades apontam os mecanismos de governo das 

sociedades como causa fundamental da crise financeira, no que concerne ao setor financeiro 

em geral e ao setor bancário em particular; assim sendo, importa perceber a relação existente 

entre aqueles mecanismos e a performance no decurso da crise financeira. 

 Marques, Guimarães e Peixoto (2015) investigam a relação entre a estrutura de 

propriedade e controle e valor, desempenho e risco das empresas brasileiras não financeiras 

listadas na BM&F Bovespa entre os anos de 2004 e 2012. Buscou-se verificar empiricamente 

a eficácia de um mecanismo de governança corporativa para o desempenho e avaliar em que 

medida a estrutura de propriedade afeta o risco e o valor das empresas. Os resultados 

demonstraram a relação negativa e estatisticamente significativa entre concentração do direito 

de voto e valor de mercado e o efeito entrincheiramento. 

 Trata-se, portanto, de um tema relevante no meio acadêmico, por proporcionar 

abordagens empíricas em diversos setores envolvendo uma temática pouca abordada em 

instituições financeiras. 

 

3. METODOLOGIA 

 Dado o objetivo de analisar os custos de agência em instituições financeiras 

brasileiras com e sem participação estatal no período de 2011 a 2015, realizou-se um estudo 



 
 

 
 

descritivo, bibliográfico e documental. Foi utilizado as Demonstrações financeiras das 

instituições pesquisadas como documentos secundários. Quanto ao problema trata-se de uma 

pesquisa quanti-quali.  

O universo da pesquisa é composto por instituições financeiras pertencentes ao 

sistema financeiro nacional selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 1) Serem 

instituições que possuem ações negociadas na BM&FBOVESPA; 2) Pertencerem ao setor de 

atuação financeiro; 3) Possuírem controle estatal, ou seja, mais de 50% do capital votante 

pertencente à União, para as instituições com participação estatal; 4) Para as instituições 

privadas, possuírem maior valor de ativos, segundo a revista exame maiores e melhores. 

As instituições foram selecionadas de modo que possam representar a realidade dos 

custos de agência permitindo a comparabilidade entre instituições com e sem participação 

estatal. Destaca-se que as entidades selecionadas estão distribuídas entre os segmentos de 

mercado tradicional que dispõe de menores investimentos em governança corporativa e 

entidades do novo mercado, com os níveis diferenciados de governança “Nível 1” que tem por 

qualidade, maior investimento nesses mecanismos. 

Trata-se de um estudo não probabilístico, que segundo Silva (2006, p. 75) “a 

amostragem não probabilística intencional é aquela que escolhe cuidadosamente os casos a 

serem incluídos na amostra, e produz amostras satisfatórias em relação a suas necessidades”. 

A coleta de dados deu-se por meio das demonstrações financeiras disponibilizadas na 

BM&FBOVESPA.   

A amostra foi composta por seis instituições financeiras, conforme tabela 1, e será 

analisado o período de 2011 a 2015. Serão observados, como características para constituição 

deste estudo, os itens que compõe os custos de agência e a composição acionária. 
Tabela 1: Amostra da Pesquisa 

Setor de Atuação Instituições Financeira Selecionadas Mercado Acionário 

Financeiro 

Banco da Amazônia S.A. Mercado Tradicional 

Banco Bradesco S.A. Nível 1 

Banco do Brasil S.A. Novo Mercado 

Banco Nordeste do Brasil S.A. Mercado Tradicional 

Branco Santander Brasil S.A. Mercado Tradicional 

Itaú Unibanco Holding S.A. Nível 1 

Total 6 Instituições Financeiras 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

Observou-se 30 elementos nas seis instituições estudadas, no período de 2011 a 2015, 

e analisaram-se as características da composição acionária como item que compõe o custo de 

agência.  

Com relação à composição das variáveis, a variável dependente foi composta a partir 

dos estudos realizados por Oliveira, Lucena, Pereira & Camara (2016). Considera-se que a 

influência da composição acionária seja um dos pressupostos para a eficiência nos custos de 

agência. Nessa perspectiva, a variável dependente corresponde à codificação de participação 

estatal majoritária, sendo utilizadas variáveis dammy de “0” e “1”, conforme legenda da 

tabela 2. 
 

Tabela 2: Codificação da variável dependente 

Código da recolha Significados 

0 Sem participação estatal 

1 Com participação estatal 

Fonte: Oliveira et al. (2016) 



 
 

 
 

 Desta forma, a amostra das empresas selecionadas foram distribuídas conforme a 

composição acionária e dividas de acordo com o código da recolha da variável dependente, 

apresentado no tabela 3. 
 

Tabela 3: Classificação das empresas por composição acionaria 

Setor de Atuação Instituições Financeira Selecionadas Participação acionária 

Financeiro 

Banco Bradesco S.A. 0 

Branco Santander Brasil S.A. 0 

Itaú Unibanco Holding S.A. 0 

Banco da Amazônia S.A. 1 

Banco do Brasil S.A. 1 

Banco Nordeste do Brasil S.A. 1 

Total 6 Instituições Financeiras 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

As variáveis independentes foram compostas a partir da metodologia aplicada nos 

estudos realizados por Ang, Cole e Lin (2000); Singh e Davidson (2003); Gotaç, Montezano e 

Lameira (2015); Oliveira et al. (2016) e utiliza-se como medidas dos custos de agência a taxa 

de eficiência no giro dos ativos e o índice de eficiência das despesas controladas pela gestão. 

Para mensurar os custos de agência o presente trabalho utilizar-se-á de pressupostos 

baseados na eficiência empresarial apresentados na tabela 4. Serão considerados a 

composição acionária e os itens que compõe os custos de agência aplicando-se a análise em 

instituições financeiras. Os dados foram obtidos por meio da análise das demonstrações 

financeiras disponibilizas na BM&FBOVESPA no período de 2011 a 2015. 
 

Tabela 4: Composição das variáveis do custo de agência 

Variáveis 

Independentes 
Descrição Pressupostos 

TRA 

Taxa do retorno do ativo = 

Receita da intermediação 

financeira / Ativo total 

O giro dos ativos significa a eficiência dos gestores na 

aplicação de recursos. Quanto maior o giro dos ativos 

maior eficiência dos gestores na destinação dos recursos, 

assim, os custos de agência serão menores quando o ativo 

for eficiente. 

RDV 

Relação de despesa com as 

Vendas = despesas 

operacionais / Receita da 

intermediação financeira 

Trata das despesas discricionárias, ou seja, despesas que o 

gestor tem flexibilidade para administrá-las. Quanto maior 

forem as despesas, maiores serão os custos para combate-

las. 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 O procedimento de análise de dados dividiu-se em duas etapas. Na primeira realizou-

se a análise de estatística descritiva das variáveis estudadas, em seguida os dados foram 

subjugados ao teste de normalidade. O teste utilizado para verificar a normalidade dos dados 

foi o Teste Shapiro-Wilk, visto que, segundo Cirillo e Ferreira (2003), esse teste é indicado 

para análise de amostras pequenas e utiliza várias situações de diferentes distribuições e 

diferentes tamanhos de amostras. 

 Por conseguinte, realizou-se o teste de média adequado para o tipo de distribuição dos 

dados, já que o Teste Shapiro-Wilk identificou que os dados tem distribuição normal, 

aplicando-se, portanto, o teste T de Student. Consoante Almeida, Elian e Nobre (2008) o teste 

t-Student ou somente teste t é “usual para igualdade de médias para amostras independentes, 

sob suposição de normalidade, com variâncias desconhecidas e desiguais”. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 Estatística Descritiva  



 
 

 
 

Nesta secção serão analisadas as variáveis da taxa de giro dos ativos e a relação de 

despesas discricionárias de vendas por meio de estatística descritiva dos custos de agência, no 

período de 2011 a 2015, das instituições financeiras, com e sem influência governamental, 

selecionadas. Na tabela 5 são apresentados os custos de agência por meio da variável TRA 

(taxa de giro dos ativos). 
 

Tabela 5: Estatísticas descritivas da variável de custo de agência - TRA 

Estatística descritiva 

Variável TRA Com Participação Sem Participação 

Média 0,10868 0,11545 

Mediana 0,10779 0,11447 

Desvio Padrão 0,02041 0,01036 

Número de Observações 15 15 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

Na tabela 5, observa-se que a variável do custo de agência TRA, apresentou a média 

de 0,10; mediana de 0,10; e desvio padrão de 0,02, para instituições com participação estatal. 

À medida que as instituições sem participação estatal apresentaram a média de 0,11; a 

mediana de 0,11; e desvio padrão de 0,01. Verifica-se que os custos de agência são 

semelhantes, contudo as empresas sem participação estatal tem maior giro dos ativos, ou seja, 

aplicam seus recursos com mais eficácia, logo, tendem a ter menores custos de agência. 

Porém somente poderá inferir com maior robustez quando realizar o teste de médias. 

 No que se refere à variável de eficiência empresarial relacionadas às despesas 

operacionais – RDV, verifica-se na tabela 6 os resultados encontrados. 
 

Tabela 6: Estatísticas descritivas da variável de custo de agência - RDV 

Estatística descritiva 

Variável RDV Com Participação Sem Participação 

Média 0,79098 0,58523 

Mediana 0,91561 0,57263 

Desvio Padrão 0,36395 0,09271 

Número de Observações 15 15 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

No tocante a variável RDV, conforme demonstrado na tabela 6, as instituições 

financeiras com participação estatal alcançaram média de 0,79; mediana de 0,91; e desvio 

padrão 0,36. Já as instituições sem participação estatal obtiveram média de 0,58; mediana de 

0,57; e desvio padrão 0,09. Os resultados encontrados demonstram que as entidades com 

participação estatal possuem maior custo de agência. Isso equivale a uma menor eficiência, 

refletindo-se em maiores despesas discricionárias da gestão. 

 A variável RDV refere-se às despesas discricionárias, ou seja, aquelas que permitem 

maior flexibilidade na administração das despesas por parte dos gestores e refletem custos 

mais elevados à medida que despesas forem aumentando.  

  

4.2 Teste de Normalidade e Teste de Média 

Na segunda etapa da análise realizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk que é 

indicado para amostra com elementos inferiores a 50 (cinquenta) observações, conforme 

tabela 7. 
 

  



 
 

 
 

Tabela 7: Resultado do teste de normalidade das variáveis independentes 

Teste Shapiro-Wilk 

Variáveis Com participação estatal Sem participação estatal 

TRA 
Sig. Sig. 

0,582 0,195 

RDV 
Sig. Sig 

0,193 0,416 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

Em concordância com a tabela 7 analisada por meio do teste de Shapiro-Wilk, 

verificou-se que os dados possuem distribuição normal em todas as variáveis estudas, visto 

que, o índice de significância foi maior que 5%. Neste caso, faz-se necessário a utilização de 

um teste paramétrico de médias, sendo indicado o teste T de Student. Assim, utilizou-se, 

portanto, o teste t-Student com o objetivo de testar a hipótese nula.  

 Neste sentido, primeiramente testou-se a taxa do retorno do ativo - TRA pelo teste t de 

acordo tabela 8. 
 

Tabela 8: Teste t-Student - TRA 

Teste t Student 

Hipótese Nula Sig. Decisão 

As médias do custo de agência – TRA são iguais para as instituições 

com e sem participação estatal. 
0,265 Aceita-se H0 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

O resultado do teste de média demonstra que as empresas com e sem participação 

estatal possuem médias iguais para os custos de agência ligados a variável TRA, ou seja, o 

teste t demonstrou que os custos de agência baseados no giro do ativo são iguais nas 

companhias com e sem participação estatal, assim não pode inferir quais instituições 

financeiras possuem custos de agência maior ou menor quando analisado a variável TRA.   

 A segunda variável testada pelo teste t foi a variável RDV, que aborda as despesas 

discricionárias, isto é, as despesas que permitem maior flexibilidade na administração dos 

gastos por parte dos gestores. No tabela 9, apresenta-se o teste de média da variável RDV. 
 

Tabela 9: Teste t-Student – RDV 

Teste t Student 

Hipótese Nula Sig. Decisão 

As médias do custo de agência – RDV são iguais para as instituições com e 

sem participação estatal. 
0,05 Rejeita-se H0 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

No que concerne a variável RDV, que aborda uma medida de despesas discricionárias 

da gestão, o tabela 9 identifica que as despesas das instituições com e sem participação estatal 

não possuem médias iguais, confirmando-se por meio da análise de estatística descritiva 

apresentada na tabela 6. Conclui-se, portanto, que as instituições bancárias com participação 

estatal possuem maiores despesas discricionárias conforme resultados encontrados na 

estatística descritiva e consequentemente maiores custos de agência. 

A análise apresentada por Oliveira et al. (2016) demonstra que as entidades sem 

influência governamental tendem a ter maiores custos de agência corroborando com a 

pesquisa de Gotaç et al. (2015). No entanto, aplicando-se o estudo em instituições financeiras 

encontram-se informações adversas, concluindo-se que as instituições bancárias sem 

participação estatal possuem menores custos de agência quando a variável estudada for a 

RDV. 



 
 

 
 

O estudo corrobora com as análises realizadas por Ang et al. (2000); Singh e Davidson 

(2003); Gotaç et al. (2015); e Oliveira et al. (2016) demonstrando que quanto maior forem as 

despesas discricionárias maiores serão os custos de agência da entidade. Estes custos devem 

ser combatidos por meio da aplicação de mecanismos de eficiência na gestão dos ativos e por 

meio do controle das despesas discricionárias. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa objetivou analisar os custos de agência em instituições financeiras 

brasileiras com e sem participação estatal no período de 2011 a 2015. Utilizou-se para 

composição do presente estudo uma amostra representada por instituições financeiras que 

possuem ações negociadas na BM&FBOVESPA.  

Realizou-se um estudo descritivo com abordagem quanti-qualitativa por meio de um 

estudo bibliográfico e documental através das demonstrações financeiras disponibilizadas na 

BM&FBOVESPA. A amostra é composta pelo Banco da Amazônia, Banco Bradesco, Banco 

do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Itaú e Banco Santander e foram selecionados de modo a 

permitir a comparabilidade entras as instituições com e sem participação estatal. 

Os resultados encontrados corroboram com as pesquisas de Oliveira et al. (2016), 

Gotaç et al. (2015), Singh e Davidson (2003) e Ang et al. (2000), os quais comprovam que os 

custos de agência são mais elevados em empresas que não são geridas pelos proprietários. 

A pesquisa ratifica a relação existente entre os custos de agência e o giro dos ativos e 

as despesas discricionárias, observando que quanto maior o giro dos ativos menor o custo de 

agência e quanto maior as despesas discricionárias maiores serão os custos de agência. 

Em resposta ao objetivo proposto infere-se por meio da análise do teste t-Student que 

as instituições financeiras com participação estatal possuem maiores despesas operacionais 

ocasionando maior custo de agência. 

No que se refere a variável TRA – taxa de retorno dos ativos, os resultados 

demonstram que as empresas com e sem participação estatal possuem médias iguais, não se 

permitindo, portanto, a análise dos custos agência por meio do giro dos ativos. A variável 

TRA é um indicador de eficiência com a qual a administração da empresa implanta seus 

ativos. 

No tocante a variável RDV, que analisa as despesas discricionárias, verificou-se que as 

instituições bancárias com participação estatal possuem maiores despesas discricionárias, 

consequentemente maiores custos de agência. A variável RDV é uma medida de eficiência 

pela qual a administração da empresa controla os custos operacionais. 

O artigo inova ao tratar sobre o tema custos de agência, por trabalhar com instituições 

financeiras devido às particularidades da atividade e da carência de investigações e análises 

desse setor. Constatou-se que as instituições financeiras com participação estatal possuem 

maiores custos de agência, já que possuem maiores despesas operacionais evidenciando a 

ineficiência da gestão no que concerne a administração das despesas discricionárias.  

O estudo limita-se em estudar instituições financeiras brasileiras, podendo não se 

refletir em instituições com influência estrangeira.  

Portanto, ressalta-se a importância do tema para a academia devido aos limitados 

estudos sobre conflitos de interesses, mais precisamente, custos de agência. Propõe-se para 

novas pesquisas a ampliação de amostra e a aplicação dos testes em outros setores do mercado 

de capitais. 
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