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RESUMO
No período entre 1995 e 2004, o sistema brasileiro de bancos passou por inúmeras
transformações. Novas instituições foram criadas, algumas deixaram de existir, processos de
fusões, aquisições, incorporações e cisões não representaram fatos isolados. Além do Brasil,
outros países também passaram por uma consolidação no setor bancário e pesquisas foram
realizadas em alguns destes países procurando-se verificar impactos causados no valor gerado
para os acionistas de empresas adquirentes advindos de processos de aquisições no setor
bancário. É interessante observar que não há um consenso entre os resultados obtidos nestes
estudos. Neste contexto, o problema desta pesquisa é analisar se aquisições ocorridas entre
1995 e 2004 de bancos comerciais e bancos múltiplos, atuantes no Brasil, ocasionaram um
retorno anormal nas ações dos respectivos bancos adquirentes, também atuantes no país. Em
termos de metodologia científica, utiliza-se um estudo empírico-analítico, sendo que a
abordagem quantitativa fundamental desta investigação se consubstancia através da
metodologia de estudo de evento, que é uma das principais ferramentas estatísticas utilizada
para as análises do comportamento dos preços das ações, tomando como referencial o
comunicado ao mercado de um determinado evento, tal como a divulgação de uma aquisição.
Nesta abordagem de estudo de eventos, utilizou-se um modelo de mercado (regressão linear
simples não paramétrica) para o cálculo dos retornos esperados e o teste de Corrado (1989)
para verificar a significância dos retornos anormais. Para as aquisições de bancos comerciais e
múltiplos ora analisadas, não se constatou nenhum movimento anormal por parte dos
investidores, ou seja, os retornos das ações destes bancos não apresentaram retornos anormais
estatisticamente significativos. Apesar de os resultados obtidos pela metodologia estatística
então empregada não terem evidenciado que as ações tiveram retornos anormais significativos
positivos, isto não significa que estes processos de aquisições não geraram valor para os
acionistas, mas que, dentro do universo então investigado, se constatou que, no momento da
aquisição, a percepção do mercado acionário não foi positiva nem negativa, considerando-se
as respectivas aquisições como um todo.
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ABSTRACT
In the period between 1995 and 2004, the bank Brazilian system went through a lot of
transformations. New institutions were created, some of them disappeared, process of merger,
acquisition, incorporations and split-up didn’t represent isolated facts. Besides Brazil, other
countries also went through a consolidation in the bank sector and researches were carried
out in some of these countries trying to check impacts caused in the value to the shareholder
from the merging company deriving from acquisitions process in the bank sector. It’s
interesting to note that there is no consensus between the findings in theses studies. In this
context, the problem of this research is analyze if the acquisitions that happened between
1995 and 2004 from commercial and multiple banks, operating in Brazil, caused an abnormal
return in the shares from the respective buyer banks, also operating in Brazil. In terms of
scientific methodology, an empiricist-analytical study is used, being that the fundamental
quantitative boarding of this inquiry consubstantiates through event study methodology, that
is the one of the main statistical tools used for the analyses of the behavior of share prices,
taking as reference the official notice to the market of one determined event, such as the
publicizing of an acquisition. In this approach of event study, a market model (distribution
non parametric simple linear regression) for the calculation of the waited returns was used
and the test of Corrado (1989) was used to verify the significance of those abnormal returns.
For the acquisitions of commercial and multiple banks analyzed, no abnormal movement on
the part of the investors was evidenced, or either, the returns of the shares of these banks had
not presented significant statistics abnormal returns. Although the results achieved for the
methodology statistics used don’t have evidenced that the shares had abnormal returns
significative positive, this doesn’t mean that these processes of acquisitions had not generated
value for the shareholders, but that, inside of the investigated universe, we could evidence
that, at the moment of the acquisition, the perception of the shareholding market was not
positive and nor negative, considering the respective acquisitions as a whole.
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