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Alisamento de resultados bancários: o efeito do género do conselho de
administração e o impacto dos períodos de crise

Resumo
Este estudo investiga a prática de alisamento dos resultados nas instituições bancárias
europeias e alguns fatores que podem ser considerados como influenciadores desta
realidade, bem como do reconhecimento das perdas por imparidade em dívidas a
receber (LLP). A análise é realizada a partir de um painel de 378 bancos cotados de 39
países europeus durante o período 2003-2021. Obtêm-se provas empíricas que
sugerem que os bancos da amostra tendem a utilizar as LLP para alisarem os seus
resultados. Além disso, a evidência empírica sugere que a prática de alisamento dos
lucros bancários tende a ser inibida perante a crise financeira do subprime, a crise com
origem na Pandemia Covid-19 e a presença de mulheres no conselho de administração
dos bancos.
Palavras-Chave: LLP; Gestão de resultados; Alisamento de resultados; Crise
financeira; Pandemia Covid-19; Diversidade de género.

Abstract
This study investigates the practice of income smoothing in European banking
institutions and some factors that can be considered as influencing this reality as well as
the recognition of loan loss provisions (LLP). The analysis is drawn from a panel of 378
listed banks from 39 European countries over the period 2003-2021. Empirical evidence
is obtained to suggest that the banks in the sample tend to use LLP to smooth their
returns. Moreover, empirical evidence suggests that the practice of smoothing bank
earnings tends to be inhibited in the face of the subprime financial crisis, the crisis
originating from the Covid-19 Pandemic and the presence of women on the board of
directors of banks.
Key words: LLP; Earnings management; Income smoothing; Financial crisis; Covid-19
Pandemic; Gender diversity.
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XX Encuentro Internacional AECA
Área Temática - A) Contabilidade Financeira
1. Introdução
Como forma de apresentar uma imagem forte das suas empresas, os gestores tendem
a escolher cuidadosamente os métodos mais adequados que os auxiliem a divulgar a
informação desejada relativamente ao desempenho empresarial e que corresponda às
expetativas dos analistas, investidores e do mercado em geral. Consequentemente, a
gestão dos resultados surge como um desses métodos que permite influenciar os
resultados dentro dos limites legais permitidos pelas normas e práticas contabilísticas.
Há o consenso de que uma das práticas de gestão dos rendimentos, que está
plenamente em vigor na atualidade, é o alisamento dos resultados (income smoothing),
com o objetivo por parte das organizações de reduzir a flutuação dos seus lucros
(Menicucci, 2020) e assim estabilizá-los no longo prazo. Isto, porque a dispersão dos
resultados de uma instituição faz com que a mesma seja interpretada como sendo
detentora de um risco acrescido, o que desencoraja os investidores.
Ora, a reputação e a imagem de estabilidade financeira dos bancos projetada para o
público são um instrumento vital à sobrevivência de uma instituição financeira, induzindo
por isso, os bancos a incorrer na prática de alisamento dos seus resultados. A literatura,
sobretudo, a mais recente, apoia a ideia de que os gestores bancários, respeitando os
princípios e a prática da contabilidade, utilizam a conta perdas por imparidade em
dívidas a receber (LLP) enquanto instrumento para proceder à suavização dos ganhos
contabilísticos (por exemplo, Danisman et al., 2021; Skala, 2015; Taktak et al., 2010).
Diversos estudos concluem e afirmam que os relatórios LLP contribuíram de forma
bastante significativa para a crise financeira global de 2008/2009 (Barth & Landsman
2010; Olszak, et al., 2017). Mas, se por um lado, muitos bancos, estiveram na origem
da crise financeira internacional, por assumirem riscos excessivos e utilizarem métodos
contabilísticos agressivos nos anos anteriores, também eles sofrem repercussões.
Nomeadamente, no que respeita à dificuldade de cumprimento de requisitos de capital
e solvência bem como a redução e variabilidade dos seus ganhos. Assim, surge na
literatura um debate sobre o possível impacto dos períodos de crise na prática de gestão
dos ganhos bancários.
A perdas por imparidade em dívidas a receber tem um grau de subjetividade associado,
sendo que na prática a sua constituição é deixada, em muitos países, ao critério da
direção e por isso é um dos itens mais importantes da declaração de rendimentos que
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pode ser sujeito a decisões discricionárias por parte dos gestores (Beatty et al.,1995;
Beatty & Liao, 2014), com vista ao alisamento dos resultados.
Tomando como ponto de partida os aspetos psicológicos que diferenciam mulheres e
homens diretores no processo de tomada de decisão, é sugerido que a gestão dos
resultados é menor quando existem mulheres nos conselhos de administração das
organizações (Arun et al., 2015; Gull et al., 2018; Orazalin, 2020). É de referir que esta
é uma área de investigação, cuja literatura ainda é residual para o contexto bancário.
Todavia, as conclusões obtidas nesses estudos são unânimes e parecem apontar para
um efeito inibidor da presença de mulheres no conselho de administração sobre a
prática de alisamento dos resultados bancários.
Desta forma, constata-se que existem estudos que analisam se determinadas
realidades se assumem ou não como determinantes e influenciadoras da prática de
alisamento dos resultados bancários. A realização e caráter inovador da presente
investigação justifica-se, desde logo, porque o impacto direto da crise financeira do
subprime na gestão dos ganhos bancários não é amplamente estudado e consensual
na literatura. Adicionalmente, segundo nosso conhecimento, o impacto da crise
económica e social desencadeada pela Pandemia Covid-19 bem como a diversidade de
género do conselho de administração na prática de alisamento dos lucros dos bancos,
particularmente no contexto europeu, ainda não é conhecido.
Assim, esta investigação tem 3 objetivos fundamentais:
1. Determinar, se o bancos da amostra incorrem na prática de alisamento de
resultados através do instrumento contabilístico LLP;
2. Examinar um possível impacto dos períodos de crise (2008-2011 e 2020-2021)
sobre a prática de alisamento dos resultados dos bancos da amostra;
3. Examinar um possível impacto da presença de mulheres no conselho de
administração sobre a prática de alisamento dos resultados dos bancos da
amostra.
O restante documento está organizado da seguinte forma. Na secção 2, analisa-se a
literatura relevante e desenvolvem-se as hipóteses de investigação, na secção 3,
apresenta-se a metodologia do estudo. A secção 4 diz respeito aos resultados e por fim,
na última secção expõem-se as conclusões.
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2. Revisão da Literatura e Desenvolvimento de Hipóteses
2.1. Alisamento de resultados
Nos anos 90, surgiram os primeiros estudos sobre a questão do alisamento dos
rendimentos no sector bancário. Estes estudos não alcançaram resultados empíricos
significativos de que os bancos utilizavam LLP para suavizar os seus resultados (Ahmed
et al., 1999; Beatty et al., 1995). Num período mais recente, existem estudos que obtêm
resultados que permitem tirar as mesmas conclusões para certos países europeus
(Fonseca & Gonzalez, 2008), ou para um conjunto de bancos europeus globais
considerados não sistémicos (Peterson & Arun, 2018).
No entanto, há mais estudos que encontram provas empíricas que apoiam a hipótese
de que os bancos suavizam os seus resultados através do LLP. A maioria dos estudos
existentes analisa esta realidade no contexto europeu. Por exemplo, Bouvatier & Lepetit
(2008), utilizando 186 bancos europeus para o período 1992-2004, descobrem que os
bancos utilizam LLP para alisar os seus ganhos em todos os países utilizados na
amostra. Bonin & Kosak (2013) e Skala (2021) encontram provas de que os bancos na
região europeia emergente e na Europa Central, respetivamente, utilizam LLP para
alisar os ganhos declarados. Curcio et al. (2017) encontram provas empíricas de que os
bancos da Zona Euro, no período 2005-2011, utilizaram LLP para suavizar os
rendimentos. Também, no contexto europeu, se observa que os bancos em 9 países da
Europa Oriental e do Sul durante o período 2005-2014 utilizaram LLP para suavizar os
seus lucros (Shala et al., 2020). Outras pesquisas obtêm resultados semelhantes para
outras regiões do mundo. São exemplo, Balboa et al. (2013) e Danisman et al. (2021)
para o caso dos bancos dos Estados Unidos. Já Ozili (2017) e Le (2021) encontram
provas empíricas que confirmam o uso de LLP para efeitos de alisamento dos
resultados, para um conjunto de bancos africanos e vietnamitas, respetivamente. Molla
(2021), por sua vez, também encontra provas empíricas que sugerem que os bancos
comerciais na Etiópia durante o período 2010-2019 incorrem na prática de alisamento
dos lucros. Em vários estudos, dentro dos quais os aqui mencionados, o resultado antes
de impostos e perdas por imparidade em dívidas a receber é utilizado como
proxy/indicador da prática de alisamento dos ganhos.
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Por conseguinte, e seguindo a ideia predominante na literatura este estudo visa testar
a seguinte hipótese:
Hipótese 1: O resultado antes de impostos e LLP tem uma influência positiva
sobre as LLP.
2.2. Os Períodos de Crise, LLP e Alisamento de Resultados
Durante os períodos de recessão económica, a qualidade das carteiras de empréstimos
das instituições de crédito deteriora-se, e há provas claras na literatura de que os
incumprimentos e as perdas associadas aos empréstimos são mais elevados nas
recessões (por exemplo, Boar et al., 2017). Um conjunto crescente de literatura
argumenta que as LLP têm um impacto pró-cíclico (Bikker & Metzemakers, 2005;
Bouvatier & Lepetit, 2008; Ozili, 2017). Por pro-ciclicidade, entende-se que as
instituições de crédito aumentam as LLP quando as condições da economia se
deterioram e constituem menos LLP quando a situação da economia melhora (Adzis et
al., 2016). Contudo, assumindo a hipótese de suavização dos rendimentos, as
instituições de crédito constituem menos (mais) LLP quando se espera que os
rendimentos sejam baixos (elevados).
Dadas as provas empíricas de uma série de investigações já realizadas, Ozili & Outa
(2017), concluem que o estado da economia, particularmente as recessões ou períodos
de crise, influencia a prática de alisamento de resultados através de LLP. Assim, alguns
estudos visam compreender se a particular crise económica e financeira de 2007 tem
algum impacto sobre o alisamento dos rendimentos dos bancos. No contexto do setor
bancário dos EUA, observa-se que os bancos bem-sucedidos geriram os seus ganhos
reportados para cima através de LLP no período de crise financeira. Tais resultados
sugerem que os bancos subestimaram as LLP a fim de aumentar artificialmente os seus
rendimentos decrescentes durante os tempos financeiramente difíceis da Grande
Recessão (Dolar, 2016). Curcio et al. (2017), descobrem que as instituições bancárias
da zona Euro utilizam discricionariamente LLP para alisar mais intensamente os seus
resultados durante a crise do subprime, em comparação com o período pré-crise. Por
sua vez, Packer & Zhu (2012) descobrem que a crise financeira global aumentou
significativamente a prática de alisamento de rendimentos nos bancos indianos, mas
não para o resto das instituições bancárias asiáticas consideradas na sua amostra.
Adicionalmente, para o contexto de bancos africanos auditados por empresas
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consideradas Big4 é encontrada evidência empírica que confirma a utilização de LLP
para efeitos de alisamento dos resultados bancários durante o período particular da crise
financeira de 2007 (Ozili, 2022a).
Por oposição, Acar & Ipci (2015) não encontram evidência que permita confirmar a
hipótese de alisamento de resultados para um conjunto de 28 bancos do sistema
bancário turco durante o particular período da crise financeira (2007-2009). Assim,
segundo os autores, a crise financeira de 2007 limita a prática de alisamento dos
resultados. El Sood (2012), compara o período pré-crise de 2002-2006 com o período
de 2007-2009, procurando provas da atividade de alisamento de rendimentos das
holdings bancárias dos EUA durante o rescaldo da crise financeira. O autor encontra
evidência empírica que parece indicar que durante a crise financeira global as
instituições bancárias deixam de alisar os seus resultados. Na mesma linha, os
resultados obtidos por Ozili (2022b) sugerem que a crise financeira de 2007 gera um
impacto negativo e inibidor sobre a prática de alisamento de resultados para um
conjunto de bancos do Reino Unido.
Assim, em termos gerais os períodos de recessão económica parecem limitar a
utilização discricionária de LLP pelos bancos, dada a deterioração significativa na
qualidade da carteira de empréstimos e consequente necessidade de reconhecimento
massivo de LLP. Por outro lado, o impacto da particular e global crise de 2007 na prática
de alisamento de resultados não é claro e consensual nos estudos existentes. Tal, pode
dever-se ao facto de as diferentes investigações consideradas analisarem diferentes
contextos bancários bem como considerarem diferentes anos enquanto período
marcado pela crise financeira do subprime.
Atendendo a esta realidade o presente estudo pretende testar as seguintes hipóteses:
Hipótese 2: A crise financeira de 2007 tem impacto na constituição de LLP.
Hipótese 3: No período da crise financeira de 2007, o resultado antes de impostos
e LLP tem impacto sobre a LLP.
O ano de 2020 e seguintes foram marcados pela inesperada Pandemia Covid-19. Os
custos humanos e económicos da COVID-19 têm sido devastadores- tem causado
morte e sofrimento físico para milhões de pessoas, bem como recessões que originaram
danos económicos significativos. Se por um lado em 2007 se falava numa crise
financeira, em 2020 falava-se do início de uma crise económica e social.
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Durante este período de crise muitas empresas e pessoas a título individual correram o
risco de incumprimento das obrigações de pagamento e assim, os bancos que
emprestaram a estes mutuários provavelmente terão sofrido um aumento das perdas
por imparidade nas suas dívidas a receber (Park et al., 2021). De acordo com Berger et
al. (2021), dadas as características invulgares da crise desencadeada pela Pandemia
Covid-19, esta assume-se como uma fonte de oportunidades para os académicos que
se dediquem à investigação relacionada com as crises e o setor bancário. Dado o curto
espaço de tempo decorrido, ainda são poucos os estudos publicados que analisam o
impacto da Pandemia Covid-19 sobre a prática de alisamento dos resultados das
instituições bancárias. Quanto sabemos, destacam-se dois estudos, sendo de referir
que nenhum deles analisa esta realidade para o contexto europeu. Nguyen (2022)
utilizando como amostra um conjunto de 20 bancos comerciais vietnamitas durante o
período 2020-2021, obtêm evidência empírica que indica que o alisamento de resultados
por via de LLP parece ser uma realidade durante o período marcado pela Pandemia
Covid-19. Por sua vez, Ozili (2021) investiga a prática de alisamento de rendimentos
através de LLP durante a primeira vaga da Pandemia Covid-19, utilizando dados
trimestrais de quatro bancos sistémicos no Reino Unido, desde o 1º trimestre de 2019
até ao 4º trimestre de 2020. Os resultados da regressão econométrica mostram que
estes bancos incorrem na prática de suavização de rendimentos recorrendo às LLP
tanto no período pré-pandémico como no período marcado pela Covid-19, sendo a
prática de alisamento de rendimentos considerada mais intensa no período pandémico.
Assim sendo, definem-se as seguintes hipóteses a testar:
Hipótese 4: A crise desencadeada pela Pandemia Covid-19 tem impacto na
constituição de LLP.
Hipótese 5: No período de crise desencadeado pela Pandemia Covid-19, o
resultado antes de impostos e LLP afeta as LLP de forma positiva e mais intensa.

2.3. O Alisamento dos Rendimentos e a Diversidade de Género
Atendendo à teoria da agência, é ao conselho de administração que cumpre a missão
e responsabilidade de esbater as diferenças de gestão intencionais e manipuladoras
nas demonstrações financeiras, por via de uma monitorização e controlo efetivo
(Badolato et al., 2014; Laux & Laux, 2009). Existe literatura que aponta para o facto de
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que as mulheres executivas/ diretoras são mais avessas ao risco, adotam padrões
considerados

mais

éticos,

cumprem

de

forma

mais

minuciosa

os

regulamentos/legislação e são menos tolerantes a comportamentos oportunistas,
quando comparadas com os seus homólogos homens, o que se manifesta na forma
como executam as suas tarefas de monotorização e acompanhamento da gestão
(García-Sánchez et al., 2017; Levi et al., 2014; Zalata et al.,2018). Todavia, há evidência
empírica que afirma que as mulheres e homens executivos desempenham o seu papel
de monitorização de igual forma, porque as mulheres que ocupam lugares de destaque
e liderança tendem a adaptar-se ao ambiente e cultura mais fortemente marcado por
homens (Adams & Ragunathan, 2017; Sila & Hagendorff, 2016). É por isto, que surge
na literatura uma tentativa e interesse em investigar se a diversidade de género dos
conselhos de administração tem influência na forma como é desempenhada a função
deste órgão, nomeadamente na monitorização, acompanhamento e combate à gestão
dos resultados. No setor bancário a investigação sobre o eventual impacto do género
dos diretores na gestão dos resultados ainda é embrionária.
Fan et al. (2019) com uma amostra de bancos americanos para o período de 2000-2014
obtêm resultados que sugerem uma relação invertida em forma de U entre a presença
de mulheres nos conselhos de administração e a gestão dos ganhos dos bancos,
mesmo quando considerado o período de crise financeira (2007-2009). Adicionalmente,
os autores concluem que o número de mulheres que ocupam lugar no conselho de
administração do banco é determinante para reduzir a tendência de gestão dos
resultados destas instituições. Muito recentemente, também para um conjunto de
bancos americanos, Janahi et al. (2021) considerando o período 2007-2016 concluem
que os diretores financeiros do género feminino estão associadas a um provisionamento
mais atempado e a uma maior transparência dos relatórios financeiros dos bancos do
que os diretores financeiros homens. Assim sendo, esta evidência permite-nos inferir
que os diretores financeiros do sexo feminino tendem a executar um menor nível de
gestão dos lucros bancários. Quando considerados os bancos cotados na Bolsa de
Valores da Nigéria, Isa & Farouk (2018) encontram evidência empírica semelhante, mas
com uma particularidade. A presença de mulheres no conselho de administração,
durante o período 2008-2015, apenas tem um efeito significativo na atenuação da
gestão dos resultados destes bancos quando os mesmos possuem um elevado patamar
de endividamento.
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Posto isto, verifica-se que a literatura acerca do possível impacto da diversidade de
género do conselho de administração na gestão dos resultados é ainda algo
inconclusivo, e que no setor bancário é uma área de investigação com escassos
estudos. Para além disso, quanto é do nosso conhecimento, esta realidade ainda não
foi investigada para as instituições bancárias europeias.
Como forma de contribuir para o avanço da literatura, o presente estudo pretende testar
a seguinte hipótese:
Hipótese 5: A presença de mulheres no conselho de administração alterou a forma
como o resultado antes de impostos e LLP afeta as LLP, tornando essa relação
negativa.
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3. Metodologia
3.1. Dados e amostra
O presente estudo considera o horizonte temporal de 19 anos (2003-2021), recorrendo
a um painel desequilibrado de dados relativos a 378 bancos cotados de 39 países,
conforme expresso na tabela 1. Os dados utilizados neste estudo provêm de duas
fontes. Os dados para as variáveis ao nível dos bancos provêm da base de dados
Thomson Reuters Eikon. Esta base de dados revela informações relativas a mais de
30.000 empresas em mais de 180 países e assume-se como uma das maiores
fornecedoras mundiais de dados do mercado financeiro. Os dados macroeconómicos
relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) de cada país provêm da base de dados World
Bank's World Development Indicators (WDI) do Banco Mundial.
Tabela 1- Conjunto de dados (bancos)

País
Bósnia e Herzegovina
Chipre
Croácia
Eslovénia
Espanha
Grécia
Itália
Macedónia
Malta
Portugal
República da Sérvia
República do Montenegro
Alemanha
Áustria
Bélgica
França
Liechtenstein
Luxemburgo
Mónaco
Países Baixos
Suíça

Região
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
EOC
EOC
EOC
EOC
EOC
EOC
EOC
EOC
EOC

Bancos
21
3
6
7
7
6
38
8
4
2
2
13
9
9
6
17
2
2
1
2
35

País
República Eslovaca
Bulgária
Hungria
Polónia
República Checa
Roménia
Rússia
Ucrânia
Dinamarca
Estónia
Finlândia
Ilhas Faroé
Islândia
Lituânia
Noruega
Reino Unido
República da Irlanda
Suécia

Região
EOR
EOR
EOR
EOR
EOR
EOR
EOR
EOR
ENOR
ENOR
ENOR
ENOR
ENOR
ENOR
ENOR
ENOR
ENOR
ENOR

Bancos
3
4
9
13
2
3
22
29
18
2
4
1
2
1
38
17
4
6

Regiões: Europa da Sul (SE); Europa Ocidental (EOC); Europa Oriental (EOR); Europa Norte Oriental
(ENOR); classificação segundo a base de dados Thomson Reuters Eikon)
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3.2. Modelo empírico
A fim de analisar o modelo empírico, recorreu-se ao método de estimativa de dados em
painel. A análise de dados em painel é uma ferramenta eficiente e permite-nos
considerar a heterogeneidade inobservável e constante (Curcio et al., 2017), ou seja, as
características específicas dos bancos. Note-se que a análise baseada no método de
regressão de dados em painel foi aplicada em vários estudos empíricos, com o objetivo
de investigar a prática de alisamento dos resultados através LLP no sector bancário (por
exemplo, Acar & Ipci, 2015; Bouvatier & Lepetit, 2008; Malik, 2021).
O modelo geral adotado neste estudo baseia-se no estudo de Pérez et al. (2006) e
permitirá estimar o comportamento discricionário e não discricionário na constituição
das LLP. O modelo é o seguinte:
𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡
+ 𝛽7 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽10 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡
+ 𝛽12 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 + 𝛽13 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽14 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Como variável dependente, utiliza-se:


𝐋𝐏𝐏𝐢𝐭 ,perdas por imparidade em dívidas a receber sobre o total dos ativos
bancários para o banco i no momento t.

Quanto às variáveis independentes utilizadas, as mesmas dividem-se em três grupos:
i) não discricionárias; ii) discricionárias e iii) de controlo.
As variáveis não discricionárias são aquelas que não são afetadas por
comportamentos de gestão e que resultam do normal decorrer da atividade económica.
São elas:


𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕−𝟏, o saldo inicial dos créditos que estão em risco de incumprimento
normalizado pelos ativos totais do banco i no ano t. Esta variável traduz-se num
indicador dos créditos em risco atual de incumprimento.



∆𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 ,a variação total dos créditos em risco de incumprimento normalizado
pelos ativos totais do banco i no ano t.



∆𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊𝒕, a diferença entre o saldo final e o saldo inicial dos empréstimos totais
normalizada pelos ativos do banco i no ano t.



𝑮𝑫𝑷𝑮𝒕 , a taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto.
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Já as variáveis discricionárias captam as ações intencionais que podem ser tidas em
conta pelos gestores com objetivos de gestão. As que este estudo tem em conta, são:


𝑪𝑨𝑷𝒊𝒕 , o rácio de capital Tier I. Este rácio baseia-se no risco do banco i no ano
t. Este rácio, tendo por base o Acordo de Basileia I, estipula um nível mínimo de
capital que os banco devem possuir em função dos requisitos de fundos próprios
decorrentes dos riscos associados à sua atividade.



𝑬𝑩𝑻𝑷𝒊𝒕 , o resultado antes de impostos e perdas por imparidade em dívidas a
receber normalizado pelos ativos totais do banco i no ano t.



𝑷𝑭𝑪𝒊𝒕 , a crise financeira global. Trata-se de uma variável dummy que assume o
valor 1 para os períodos 2008-2011 e 0 para os restantes anos.



𝑬𝑩𝑻𝑷𝒊𝒕 ∗ 𝑷𝑭𝑪𝒊𝒕 , o efeito interação entre a variável do resultado antes de
impostos e LLP e a variável da crise financeira. Através desta variável será
possível inferir se a crise financeira de 2007 modifica ou não a forma como EBTP
afeta a constituição de LLP.



𝑷𝑪𝑪𝒊𝒕 , a crise económica e social desencadeada pela Pandemia Covid-19.
Trata-se de uma variável dummy que assume o valor 1 para os períodos 20202021 e 0 para os restantes anos.



𝑬𝑩𝑻𝑷𝒊𝒕 ∗ 𝑷𝑪𝑪𝒊𝒕 , o efeito interação entre a variável do resultado antes de
impostos e LLP e a variável da crise com origem na Pandemia Covid-19. Através
desta variável será possível inferir se este período de crise modifica ou não a
forma como EBTP afeta a constituição de LLP.



𝑩𝑮𝑫𝒊𝒕, a diversidade de género no conselho de administração, em percentagem.
Trata-se de uma variável que devolve a percentagem de mulheres no conselho
de administração do banco i no ano t.



𝑬𝑩𝑻𝑷𝒊𝒕 ∗ 𝑩𝑮𝑫𝒊𝒕 , o efeito interação entre a variável do resultado antes de
impostos e LLP e a variável da diversidade de género no conselho de
administração. Isto permite-nos ver se BGD modifica ou não a forma como EBTP
afeta a constituição de LLP.

Por último, as variáveis de controlo dizem respeito a outros fatores externos que
podem afetar a constituição de LLP. São elas:


𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕, a dimensão do banco. Corresponde ao logaritmo natural dos ativos totais
do banco i no ano t.



𝑻𝑳/𝑫𝑬𝒊𝒕 , o rácio de empréstimos sobre os depósitos do banco i no ano t.
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Como forma de encontrar evidência empírica que permita testar as hipóteses de
investigação formuladas, adotaram-se técnicas de estimativa semelhantes aos estudos
de Curcio et. al (2017), El Sood (2012) e Ozili (2022b). Neste sentido, o modelo é
estimado em várias etapas, que parecem ser as mais adequadas à natureza do conjunto
de dados considerados como forma de captar e destacar os efeitos interação das
realidades consideradas de forma isolada uns dos outros.
Assim, para testar a hipótese relativa ao uso discricionário de LLP para efeitos de
alisamento dos resultados (Hipótese 1), utiliza-se o seguinte modelo:
𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 +
𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(1)

O potencial impacto da crise financeira de 2007 e da crise desencadeada pela Pandemia
Covid-19 no comportamento de provisionamento das instituições bancárias assim como
na prática de alisamento dos resultados é estimado através do modelo apresentado na
equação (2) e (3), respetivamente:
𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 +
𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 + 𝛽10 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(2)

𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 +
𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝛽10 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(3)

Note-se que para testar as hipóteses 2 e 3 recorre-se à estimação do modelo presente
na equação (2), enquanto para testar as hipóteses de investigação 4 e 5 se estima o
modelo da equação (3).
Com o objetivo de testar a hipótese relativa ao impacto da presença de mulheres no
conselho de administração sobre a prática de alisamento de resultados bancários
(Hipótese 6), estima-se o seguinte modelo:
𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 +
𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 + 𝛽10 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(4)

𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽2 ∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽5 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 +
𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 + +𝛽9 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

(5)
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É de salientar que o modelo da equação (5) corresponde à equação (4) retirando a
variável 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 .
4. Resultados
Os resultados apresentados nesta secção foram obtidos utilizando o IBM SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) e o programa de análise econométrica GRETL
(Gnu Regression, Econometrics and Time-Series Library). O modelo analisado é um
modelo clássico de regressão utilizado para estudar a natureza da relação entre as
variáveis.
4.1. Estatística descritiva das variáveis
A tabela 2 diz respeito às estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas diferentes
estimativas. O rácio de LLP para o ativo total é igual a 0.007, o que mostra que, em
média, os bancos europeus considerados na amostra constituem LLP de cerca de 0.7%
do valor das suas carteiras de ativos, com a finalidade de cobrir potenciais perdas com
empréstimos. Por sua vez, a taxa média de crescimento dos empréstimos (∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 ) é
igual a -5.8%, o que significa que, em média, as carteiras de empréstimos dos bancos
da amostra têm registado uma trajetória descendente durante o período em análise.
A variável que mede a dotação de capital regulamentar primário dos bancos dividida
pelos ativos ponderados pelo risco (𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 ) é de cerca 15.4%, valor acima do mínimo
exigido pelo Acordo de Capital de Basileia 2 em vigor durante o período de investigação.
Observa-se que 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 é, em média, 21.1%. Finalmente, constata-se que, em média,
as mulheres ocupam apenas 20.5% das posições dos conselhos de administração das
instituições bancárias da amostra. Os elevados valores de desvio-padrão registados na
tabela 2, podem ser explicados pela heterogeneidade de bancos e países consideradas
na amostra.
Tabela 2- Estatística descritiva
𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡
𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1
∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡
∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡
𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡
𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡
𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡
𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡
𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡
𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡

Observações
4140
2091
1883
2516
7114
3086
4170
1218
4654
2783

Média
Mediana
0.007
0.003
0.057
0.012
-0.005 1.101e-005
-0.058
0.033
1.524
1.843
0.154
0.140
0.211
0.012
0.205
0.182
8.718
8.727
1.489
0.944

Desvio-Padrão
0.020
0.446
0.136
4.935
3.580
0.170
12.793
0.151
2.572
12.331

Mínimo
-0.067
0.000
-5.502
-247.361
-15.307
0.011
-16.319
0.000
-5.228
0.005

Máximo
0.546
15.208
0.617
0.806
25.176
5.607
825.820
0.667
14.784
586.243
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A tabela 3 contêm os resultados do teste do fator de inflação de variância (VIF) e as
correlações das nossas variáveis. 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 , 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 , 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 , 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 , 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗
𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 , têm uma correlação significativa e positiva com LLPit para os bancos
considerados na amostra. Já as correlações de ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 , 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 , 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡 , 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 , 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡,
com LLPit são negativas e estatisticamente significativas. O (VIF) foi utilizado para
identificar potenciais problemas de multicolinearidade. Os valores VIF, na tabela 3, são
inferiores a 10, indicando que não existem problemas de multicolinearidade entre as
variáveis, o que valida a regressão.
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Tabela 3- Teste VIF e Matriz de Correlação das variáveis
VIF
LLPit
𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1
∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡
∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡
𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡
𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡
𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡
𝑃𝐶𝐹𝑖𝑡
𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡
𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡
𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐶𝐹𝑖𝑡
𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡
𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡
𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡
𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡

LLPit

𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1

∆𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡

∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡

𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡

𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡

𝑃𝐶𝐹𝑖𝑡

𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡

𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡

𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 𝑃𝐶𝐹𝑖𝑡

𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡

𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡

1
0.324**
0.036
-0.117**
-0.162**
-0.03
0.036*
0.071**
-0.053**
-0.195**
0.036*
0.016
0.081**
-0.148**
0.004

1
-0.948**
-0.750**
0.000
0.026
-0.643**
-0.042
-0.016
-0.065
-0.023
-0.007
-0.033
-0.086**
0.027

1
0.952**
-0.019
-0.02
0.876**
0.034
-0.01
0.050
0.024
0.015
0.040
0.055*
0.000

1
0.01
-0.057*
0.078**
0.011
0.003
0.046
0.006
0.001
0.029
0.031
0.000

1
-0.031
0.003
-0.174**
-0.384**
-0.101**
-0.029
0.019
0.012
-0.104**
-0.001

1
0.141**
0.005
0.059**
0.418**
0.179**
0.039*
0.209**
-0.164**
-00.02

1
-0.008
-0.006
0.004
-0.002
0.004
0.230**
-0.086**
0.005

1
-0.177**
-0.274**
0.372**
-0.004
-0.178**
0.012
-0.014

1
0.305**
-0.070**
0.02
0.147**
0.066**
0.015

1
-0.146**
0.171**
0.498**
0.165**
0.176**

1
-0.001
0.226**
-0.052**
-0.009

1
0.383**
0.031*
0.000

1
-0.159**
0.127**

1
-0.050**

1

***, **, * significa estatisticamente significativo a 1%, 5% e 10% respetivamente

4.2. Resultados modelo empírico
Com base no teste de Hausman, adotamos o método de efeitos fixos para estimar as
equações dos modelos (1)-(5), uma vez que este se revelou o método de estimação
mais adequado. Os resultados da estimação são apresentados na tabela 4.
Evidências do modelo (1) na tabela 4 sugerem que os bancos alisam os seus resultados
através de LLP (o coeficiente de EBTPit é positivo e estatisticamente significativo). Este
resultado apoia a hipótese 1 e é consistente com as evidências empíricas relatadas por
Bonin & Kosak (2013), Bouvatier & Lepetit (2008), Curcio et al. (2017), Shala et al.
(2020), Skala (2021) que utilizam como amostra bancos europeus. Assim, os bancos
perante baixos (altos) resultados tendem a diminuir (aumentar) as suas LLP. Ainda
relativamente à estimação da modelo (1), é possível concluir que os coeficientes das
variáveis NPLit−1 e ∆NPLit são positivos e estatisticamente significativos. Assim, pode
inferir-se que estas duas variáveis enquanto indicadores do risco de incumprimento de
toda a carteira de crédito do banco se assumem como determinantes da constituição de
LLP. Desta forma, com altos níveis de saldo inicial do crédito em incumprimento bem
como com a expansão dos empréstimos em risco de incumprimento, os bancos tendem
a reconhecer mais LLP, o que vai ao encontro das conclusões obtidas nos estudos de
Alali & Jaggi (2011), Bouvatier & Lepetit (2008) e Nguyen (2022). A variável
∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 , influencia negativa e significativamente a constituição de LLP. Existe a
evidência de que a expansão da concessão do crédito irá desencadear um aumento no
nível de reconhecimento de LLP (Alali & Jaggi, 2011). Contudo, os resultados do
presente estudo indicam que um aumento na carteira de empréstimos desencadeia uma
menor acumulação de LLP, indo ao encontro das conclusões de Peterson & Arun (2018)
e Bikker & Metzemakers (2005). A variável 𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 capta o provisionamento das
instituições bancárias durante os ciclos económicos. O coeficiente negativo e altamente
significativo (1%) desta variável demonstra a pro-ciclicidade das LLP. Assim, as LLP são
potencialmente utilizadas para sustentar a atividade de empréstimo dos bancos durante
as recessões, o que está de acordo com os resultados de Bouvatier & Lepetit (2008) e
Ozili (2017). Em relação à variável discricionária CAR it ,o seu coeficiente é altamente
significativo e negativamente correlacionado com LLP. À semelhança de outros estudos
idênticos (por exemplo, Beatty & Liao, 2014; Ozili, 2019; Peterson & Arun, 2018), os
resultados obtidos parecem indicar que as instituições bancárias europeias gerem o seu
capital regulamentar com base na utilização de LLP. Isto significa que os bancos da
amostra detendo baixos rácios de capital têm incentivos a constituir mais LLP, com o
objetivo de aumentar os seus níveis de capital, evitando a violação dos requisitos
mínimos de capital estabelecidos pelos reguladores. Relativamente às variáveis de
controlo, o tamanho do banco (𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 ), tem um sinal negativo e está provado que é
estatisticamente significativo ao nível de 1%. Isto sugere que quanto maior a dimensão
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das instituições bancárias, menor a quantidade de LLP reconhecidas. Uma possível
razão para que tal se verifique pode dever-se à hipótese de que os grandes bancos
poderão ter maiores possibilidades de diversificação, e por isso conseguem reduzir de
forma mais significativa a sua exposição global ao risco em comparação com os bancos
mais pequenos que não têm tantas oportunidades de diversificar a sua carteira de
empréstimos (Athanasoglou et al., 2008). Finalmente, o coeficiente de 𝑇𝐿/𝐷𝐸𝑖𝑡 é
negativo, mas não estatisticamente significativo, pelo que a necessidade de
financiamento externo não se assume como um fator determinante na constituição de
LLP.
Através da estimação da equação do modelo (2) observa-se que variável dummy
(𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 ), obtém um coeficiente positivo e estatisticamente significativo ao nível de 1%.
Isto permite-nos inferir que o período particular da crise financeira do subprime
(considerou-se 2008-2011) cria incentivos ao reconhecimento de um maior volume de
LLP, assumindo-se esta como uma realidade determinante e impactante do
provisionamento das instituições bancárias da amostra. Assim, a evidência empírica
encontrada apoia a hipótese 2, de que a crise financeira global tem um impacto no
reconhecimento de LLP. De interesse é também o coeficiente da variável
( EBTPit ,∗ 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 ). Isto porque definimos a hipótese 3 que prevê que, na crise financeira
de 2007, o resultado antes de impostos e LLP tem impacto sobre as LLP. A variável
EBTPit ,∗ 𝑃𝐹𝐶𝑖𝑡 , apresenta um coeficiente altamente significativo (ao nível de 1%)
apoiando a hipótese de investigação 3. Além disso, o coeficiente negativo desta variável
sugere que durante a crise financeira, resultados mais baixos (EBTP) estão associados
a LLP mais elevadas. Assim, a crise financeira tende a inibir significativamente a prática
de alisamento dos resultados dos bancos da amostra. Este resultado é consistente com
outras investigações (por exemplo, Acar & Ipci, 2015; Ozili, 2022b), e pode ser assumido
como uma contribuição para o esclarecimento da literatura sobre o possível impacto da
crise financeira de 2007 na prática de alisamento dos lucros das instituições de crédito.
Segundo Nunes (2015), este resultado pode explicado pelo facto de que no período da
crise financeira de 2007 diversas entidades, tais como o Fundo Monetário Internacional
(FMI), procederam à supervisão de várias economias através da recolha sistemática de
informações e de visitas de técnicos a vários países fazendo com que os bancos não
arriscassem a gestão e manipulação dos seus resultados.
Atentando aos resultados da estimação da equação do modelo (3), não encontramos
evidência empírica que sugira qualquer impacto significativo da crise económica e social
desencadeada pela Pandemia Covid-19 sobre a constituição de LLP (o coeficiente da
variável 𝑃𝐶𝐶it não é estatisticamente significativo), o que não permite apoiar a hipótese
de investigação 4. Não obstante, este recente período de crise (2020-2021) parece
induzir um efeito inibidor na prática de alisamento dos resultados das instituições
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bancárias por via da utilização de LLP (coeficiente negativo e estatisticamente
significativo ao nível de 10% da variável EBTPit ,∗ 𝑃𝐶𝐶𝑖𝑡 ). Estes resultados não seguem
as conclusões de que no período pandémico a prática de alisamento de resultados
bancários é uma realidade (Nguyen, 2022) que se intensificou (Ozili, 2021). Desta forma,
a hipótese de investigação 5 não é corroborada.
Uma vez que a literatura argumenta que a diversidade de género do conselho de
administração poderá atenuar a prática de alisamento de resultados, no modelo (4) e
(5) testamos a hipótese de investigação 6. Através da estimação da equação do modelo
(4) verificamos que a presença de um maior percentagem de mulheres nos conselhos
de administração dos bancos parece conduzir a um menor volume de reconhecimento
de LLP (coeficiente negativo e estatisticamente significativo ao nível de 5% da variável
BGD𝑖𝑡 ). Para além disso, é encontrada evidência empírica que sugere que uma maior
presença de mulheres nos conselhos de administração dos bancos reduz e inibe a
prática de alisamento dos ganhos destas intuições (o coeficiente da variável
EBTPit ,∗ 𝐵𝐺𝐷𝑖𝑡 é negativo, revelando-se economicamente relevante na equação (4) e
(5), mas apenas estatisticamente significativo no modelo (5)). A evidência empírica
obtida permite apoiar a hipótese de investigação 6, indo ao encontro das conclusões
dos escassos estudos semelhantes que investigam a relação entre o alisamento de
resultados e a diversidade de género do conselho de administração das instituições
bancárias (por exemplo, Fan et al., 2019; Isa & Farouk, 2018).
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Tabela 4-Resultados da regressão através do método de estimação de efeitos fixos
Variáveis

Sinal esperado

Constante β0
𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭−𝟏
∆𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭
∆𝐋𝐎𝐀𝐍𝐢𝐭
𝐆𝐃𝐏𝐆𝐭
𝐂𝐀𝑹𝐢𝐭

+
+
+/-

𝐄𝐁𝐓𝐏𝐢𝐭

+

𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭

+/-

𝐓𝐋/𝐃𝐄𝐢𝐭

+

Modelo (1)

Modelo (2)

Modelo (3)

Modelo (4)

Modelo (5)

0,0029

0,0007

0,0034

-0,0262

-0,0253

(0,108)

(0,7244)

(0,7504)

(0,0348) **

(0,0443) **

0,0905

0,0909

0,0817

0,0319

0,0325

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

0,1016

0,0999

0,0788

0,0219

0,0228

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

-0,0053

-0,0053

-0,0047

0,0033

0,0026

(0,0237) **

(0,023) **

(0,0909) *

(0,0698) *

(0,1528)

-0,0009

-0,0008

-0,0011

-0,0004

-0,0004

(<0,0001) ***
-0,0079

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

-0,0069

-0,0057

0,0025

-0,0109

(0,0116) **

(0,0262) **

(0,1296)

(0,776)

(0,1677)

0,2686

0,3254

0,2866

0,0026

0,0746

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(<0,0001) ***

(0,9496)

(0,0345) **

-0,0002

-0,0002

-0,0003

0,0028

0,0027

(0,0884) *

(0,2689)

(0,8021)

(0,0104) **

(0,0147) **

−4,78765e-05

−7,07363e-05

0,0003

−8,5574e-05

-0,0004

(0,9201)

(0,8812)

(0,6187)

(0,9227)

(0,6614)

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

0,0054

𝑷𝑭𝑪𝐢𝐭

+/-

-----

𝐄𝐁𝐓𝐏𝐢𝐭 ∗ 𝑷𝑭𝑪𝐢𝐭

+/-

-----

𝑷𝑪𝑪𝐢𝐭

+/-

-----

-----

+

-----

-----

+/-

-----

-----

-

-----

-----

-----

1117

1117

1117

𝐄𝐁𝐓𝐏𝐢𝐭 ∗ 𝑷𝑪𝑪𝐢𝐭
𝐁𝐆𝐃𝐢𝐭
𝐄𝐁𝐓𝐏𝐢𝐭 ∗ 𝐁𝐆𝐃𝐢𝐭
Observações

(<0,0001) ***
-0,2102
(0,0004) ***

-0,0022
(0,1334)
-0,1656
(0,0746) *

-0,0123
-----

-----

(0,0006) **
-0,0855

-0,5864

(0,6947)

(0,0004) ***

535

535

***, **, * significa estatisticamente significativo a 1%, 5% e 10% respetivamente
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5. Conclusão
Embora a temática de alisamento dos resultados tendo em conta a utilização de LLP
tenha sido objeto de diverso debate e investigação no setor bancário, o impacto de
determinadas realidades sobre esta prática de gestão de ganhos não se encontra
amplamente e consensualmente determinado, sobretudo para o setor bancário europeu.
Existe assim uma lacuna na literatura que se procurou preencher com este estudo, que
considera uma amostra de 378 bancos cotados de 39 países europeus para o horizonte
temporal 2003-2021.
Esta investigação visa contribuir para a literatura através da investigação da prática de
alisamento dos resultados bancários, assumindo 3 objectivos-chave: identificar se as
LLP são utilizadas enquanto instrumento para executar o alisamento dos resultados
bancários; examinar se os períodos de crise (2008-2011 e 2020-2021), bem como a
presença de mulheres no conselho de administração dos bancos, têm impacto na
prática de alisamento dos lucros por via da utilização de LLP.
Com base na evidência empírica encontrada, podemos concluir que as LLP tendem a
ser utilizadas pelos bancos da amostra como instrumento para implementar a prática de
alisamento dos seus lucros. Estes resultados estão de acordo com a visão geral da
literatura de que esta é uma realidade nas instituições de crédito. De acordo com o
expetável, a crise financeira de 2007 e a crise económica e social desencadeada pela
Pandemia Covid-19 apresentam um impacto sobre a prática de alisamento de
resultados. Este impacto é negativo, revelando-se ambos os períodos de crise como
realidades inibidoras da execução de alisamento dos resultados por parte dos bancos.
Todavia, apenas a crise financeira de 2007 parece influenciar, de forma positiva, o
montante de LLP reconhecidas pelos gestores bancários. O último objetivo do estudo é
cumprido, encontrando-se provas empíricas que parecem sugerir que a presença de
mulheres no conselho de administração dos bancos inibe e limita a utilização de LLP
para efeitos de alisamento dos resultados bancários.
Estas descobertas tem implicações económicas e políticas práticas. Em primeiro lugar,
exaltam a necessidade de uma maior e melhor coordenação das ações dos
contabilistas, reguladores, normativos e autoridades de supervisão no contexto bancário
europeu como forma de limitar os possíveis incentivos que os gestores bancários têm à
utilização discricionária das LLP para alisar os resultados. Em segundo lugar, os
resultados indiciam que os decisores políticos deverão de garantir e reforçar a presença
de mulheres nos conselhos de administração das instituições bancárias, com o objetivo
de inibir a prática de alisamento de resultados e assim melhor a qualidade dos lucros
das instituições.
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