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RESUMO 

 

Este trabalho faz uma descrição dos Acordos de Basiléia e suas principais 

recomendações a partir de Basiléia I e II. São detalhadas as orientações em relação à 

questão do capital, risco de crédito, risco de mercado, e risco operacional dos bancos. 

Oportunamente é feito um exame de como os acordos foram adotados no Brasil, através 

das Resoluções e Circulares do Banco Central do Brasil, detalhando os componentes do 

Patrimônio de Referência e do Patrimônio de Referência Exigido. É realizada também 

uma análise do desempenho dos bancos brasileiros no período de 2007 a 2010, que foi 

justamente um período de crise financeira internacional. Esta análise engloba a questão 

do capital, ativos, crédito e rentabilidade do sistema bancário. Assim se buscou 

estabelecer uma relação entre a adoção dos Acordos de Capital e o desempenho do 

Sistema Bancário no Brasil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ÍNDICE 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I – OS ACORDOS DE REGULAMENTAÇÃO BANCÁRIA ............. 9 

I.1 A Regulação Bancária .......................................................................................... 9 

I.2  O Comitê da Basiléia ......................................................................................... 10 

I.2.1 Objetivos ..................................................................................................... 10 

I.2.2 Países Membros ........................................................................................... 11 

I.3 Basiléia I ............................................................................................................ 11 

I.3.1 Componentes do Capital .............................................................................. 12 

I.3.2 A Ponderação de Risco ................................................................................ 13 

I.3.3 Críticas ao Primeiro Acordo de Capital ....................................................... 14 

I.4 Basiléia II ........................................................................................................... 15 

I.4.1 Exigência de capital (Pilar 1) ...................................................................... 17 

I.4.2 O Processo de Supervisão (Pilar 2) ............................................................. 22 

I.4.3 Disciplina de Mercado (Pilar 3) .................................................................. 24 

CAPÍTULO II – ACORDOS DE BASILÉIA NO BRASIL .................................... 25 

II.1 Primeiras Regulamentações............................................................................... 25 

II.2 Regulamentações a partir de Basiléia II ............................................................. 27 

II.2.1 Patrimônio de Referência ........................................................................... 28 

II.2.2 Patrimônio de Referência Exigido .............................................................. 29 

II.2.3 Índice de Capital ........................................................................................ 39 

CAPÍTULO III – EVOLUÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIO (2007-2010) ............ 41 

III.1  Panorama Geral da Economia ......................................................................... 41 

III.2 Indicadores do Sistema Bancário no Período .................................................... 44 

III.2.1 Ativos e Exigibilidades .............................................................................. 44 

III.2.2 Rentabilidade ............................................................................................ 46 

III.2.3 Crédito ...................................................................................................... 49 

III.2.4 Capital ...................................................................................................... 53 

III.3 Considerações Finais ....................................................................................... 57 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 61 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 63 

ANEXO A- BASILÉIA III ........................................................................................ 65 



 7 

INTRODUÇÃO 

 A regulação bancária prudencial busca tornar o sistema estável, seguro e 

eficiente. Diversos autores apontam que nas origens dos Bancos Centrais, instituições 

que em geral também possuem a função de reguladores do sistema financeiro e 

monetário, estão as repetidas crises bancárias (ver Corazza, 2005). A solidez do sistema 

bancário de um país tem impactos sobre a estabilidade de sua economia. A série de 

crises bancárias e também o processo de liberalização e desregulamentação da 

economia ocorridos nos anos 70 e 80, culminaram na criação do Comitê de Basiléia, 

mantido pelo Bank for International Settlements, e posteriormente nos Acordos de 

Capital. As recomendações presentes nestes Acordos foram amplamente adotadas e 

provocaram transformações na regulação do sistema bancário. A proposta que 

inicialmente era destinada ao G-10, foi adotada por um número inesperado de países 

(ver Carvalho, 2005).  

 O primeiro trabalho publicado pelo Comitê foi a Concordata de Basiléia em 

1975. Neste documento constavam algumas orientações para os supervisores de cada 

país aplicarem em relação aos bancos internacionalmente ativos. Mais tarde, em 1988, 

foi formalizado um acordo. Este primeiro Acordo de Capital ficou conhecido como 

Basiléia I. Através do acordo estava se reconhecendo os problemas das operações 

bancárias entre países que até então não tinham um conjunto de orientações comuns 

(ver Wray, 2006). Um dos objetivos era reforçar a saúde e estabilidade do sistema 

bancário internacional. As principais recomendações diziam respeito ao risco de crédito, 

e recomendavam uma relação mínima de capital para os ativos ponderados pelo risco. 

Em 1996 foi publicada uma emenda ao acordo que contemplava o risco de mercado. Em 

2004 foi estabelecido o segundo Acordo de Capital, que ficou conhecido por Basiléia II. 

Este acordo se baseou em três pilares e abordou também o risco operacional. 

 Ao se iniciar a mais recente crise financeira internacional as regulamentações 

referentes às recomendações feitas em Basiléia II ainda estavam em curso e até o 

presente ano (2011), ainda não se completaram na maioria dos países. Nesta última 

crise, diferentemente do que ocorrido no passado, o Brasil, assim como alguns países 

emergentes, não sofreu tantos impactos advindos dos mercados internacionais. 

Além de analisar e detalhar as recomendações feitas em Basiléia I e II e a 

maneira como os Acordos foram implementados no Brasil, o objetivo deste trabalho é 
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procurar uma possível relação entre o cumprimento dos acordos de Basiléia no Brasil e 

desempenho recente dos bancos brasileiros em época de crise financeira internacional. 

Este trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro capítulo será feita uma 

breve introdução a respeito da regulação bancária e a seguir serão detalhadas as 

principais recomendações do Comitê de Basiléia a partir dos dois Acordos de Capital, 

Basiléia I e II. O segundo capítulo é destinado ao exame dos cumprimentos dos Acordos 

de Basiléia pelo Brasil. Serão detalhadas Resoluções e demais normas utilizadas. E, por 

fim, no terceiro e último capítulo serão apresentados dados do desempenho dos bancos 

brasileiros no período de crise internacional (2007 – 2010) procurando estabelecer 

relações desse desempenho com a implementação dos Acordos de Basiléia no Brasil. 
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CAPÍTULO I – OS ACORDOS DE REGULAMENTAÇÃO 

BANCÁRIA  

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma breve introdução sobre regulação 

bancária e posteriormente analisar o surgimento do Comitê de Basiléia e seus acordos. 

Serão revisados dois acordos. O primeiro acordo, de 1988, conhecido como Basiléia I e, 

em seguida, o Basiléia II. Para maiores detalhes do terceiro e mais recente acordo de 

capital, Basiléia III, ver o Anexo A. 

I.1 A Regulação Bancária 

O setor financeiro possui particularidades em relação a outros setores da 

economia.  Por causa destas particularidades, a regulação bancária pode ser justificada 

devido à existência de externalidades e de assimetrias de informação.  

As externalidades resultantes da atividade financeira podem ser positivas ou 

negativas. A principal externalidade positiva apontada por Carvalho [et al.] (2007) é a 

organização e administração de sistemas de pagamentos, que geram ganhos sociais não 

apenas para os agentes diretamente envolvidos na transação financeira. Já a principal 

externalidade negativa, é a possibilidade de ocorrência de crises sistêmicas. O risco 

sistêmico é a possibilidade de que um choque em uma parte do sistema se transmita 

para o restante deste sistema. Estas crises sistêmicas podem ocorrer através da interação 

entre os diversos agentes do sistema financeiro, pois ativos e obrigações estão atrelados 

entre as diversas instituições. Ao contrário da empresa individual que ao enfrentar 

problemas, o seu lugar é ocupado pela concorrência, no sistema financeiro a quebra de 

uma instituição provoca um efeito em cadeia, com a possibilidade também de ser 

provocado pela perda de confiança do público. E não gera problemas apenas no setor 

financeiro, mas sim na economia como um todo, com a escassez no crédito e 

dificuldades na operação do sistema de pagamentos. Desta forma é essencial um apoio e 

controle das atividades financeiras, que pode ser feito através da regulação. 

Outro fator apontado como uma das razões para a regulação bancária é a 

existência de assimetrias de informação. Uma das partes pode ter informações 

privilegiadas e isto pode prejudicar a outra parte de alguma forma em um contrato 

financeiro. A linguagem financeira pode também não ser acessível para grande parte 
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dos clientes. Estes, entre outros fatores, geram a necessidade de criação de normas e de 

regulamentação das atividades financeiras. 

Portanto, é observável que, apesar de alguns autores defenderem a livre atuação 

do mercado financeiro, sem qualquer regulação, as razões para a existência da regulação 

bancária são pertinentes e justificáveis. 

I.2 O Comitê da Basiléia 

Na cidade de Basiléia, Suíça, ao final do ano de 1974, foi estabelecido pelos 

bancos centrais dos países integrantes do G-10 (Grupo dos 10), o Comitê da Basiléia 

(Basel Committee on Banking Supervision - BCBS).   

I.2.1 Objetivos 

Este Comitê nasceu em meio à necessidade de maior coordenação e de 

supervisão dos bancos internacionalmente, que vinham de um contexto de liberalização 

e desregulamentação financeira que marcaram os anos 70, segundo Corazza (2005). 

Portanto, o objetivo era uma maior cooperação internacional para a supervisão bancária 

e a busca pela solidez do sistema bancário. Como princípios básicos é estabelecido que 

nenhuma instituição bancária estrangeira deve escapar de supervisão, e que a 

fiscalização deve ser adequada. O Comitê é mantido pelo Bank for International 

Settlements (Banco de Compensações Internacionais - BIS) e não possui nenhuma 

autoridade supranacional para supervisão. As suas conclusões não têm e não pretendem 

ter força legal, mas se formula uma série de normas de supervisão, orientações e 

recomendações para serem adotadas pelos países membros respeitando as 

particularidades de cada sistema financeiro. Em suma, buscam a convergência para as 

orientações dadas pelo Comitê, porém sem ser necessária a perfeita harmonização das 

normas técnicas adotadas em cada país. 

Em um de seus primeiros trabalhos, em dezembro de 1975, o Comitê instituiu a 

“Concordata de Basiléia” definindo algumas orientações, em relação aos bancos que 

atuavam internacionalmente, para as autoridades supervisoras nacionais. Porém, apesar 

da concordata ter significado um avanço, ela ainda apresentava uma série de problemas. 

Pressões de autoridades e bancos americanos, que devido a leis internas tinham custos 

de capital mais levados em relação a outros países e assim perdiam competitividade, e 

ainda uma série de discussões internacionais culminaram no primeiro acordo de capital 
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em 1988 (ver Carvalho, 2005). Posteriormente foram feitos aperfeiçoamentos neste 

acordo, que resultaram em acordos conhecidos como Basiléia II e III (vide Anexo A). 

Em outubro de 2006 o Comitê criou 25 Princípios Fundamentais para uma 

supervisão bancária efetiva. Os princípios podem ser divididos em sete grupos: i) 

objetivos, independência, poderes, transparência e cooperação (princípio 1); ii) 

autorização e estrutura (princípios 2 a 5); iii) regulação prudencial e requerimentos (princípios 6 

a 18); iv) métodos de supervisão bancária contínua (princípios 19 a 21); v) contabilidade e 

divulgação (princípio 22); vi) ações corretivas e poderes formais dos supervisores (princípio 

23); vii) supervisão consolidada e entre países (princípios 24 e 25). (ver BCBS, 2006) 

I.2.2 Países Membros 

 Os países que atualmente são membros do Comitê da Basiléia são Argentina, 

Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, 

Indonésia, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Holanda, Rússia, Arábia Saudita, 

Singapura, Sul África, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e os Estados 

Unidos. Estes países são representados pelos seus bancos centrais e pela autoridade com 

responsabilidade formal pela supervisão prudencial da atividade bancária onde este não 

é o banco central. O Comitê se reúne em quatro ocasiões no ano e possui ainda quatro 

principais grupos de trabalho que também se reúnem regularmente. O presidente atual 

(2011) é Nout Wellink, presidente do Banco da Holanda. O Comitê se reporta aos 

Bancos Centrais e Chefes de Supervisão dos países membros, buscando a aprovação 

para suas iniciativas. 

I.3 Basiléia I 

 Segundo o Acordo de Basiléia, por meio do documento International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, divulgado em Julho de 

1988 pelo Comitê de Basiléia, havia dois objetivos fundamentais no cerne do trabalho 

do Comitê sobre a convergência regulamentar. Um era o reforço a saúde e estabilidade 

do sistema bancário internacional e o segundo era possibilitar condições justas e 

coerentes a fim de reduzir as desigualdades competitivas entre bancos de diferentes 

países. 

 O acordo era inicialmente direcionado aos países do G-10 e dentro destes, aos 

bancos internacionalmente ativos. Porém inesperadamente vários países o adotaram e o 



 12 

estenderam a todo o sistema bancário dos mesmos. Segundo Carvalho (2005, p.134) “... 

o acordo passou de um acerto de regras competitivas para um marco na reorientação das 

estratégias de regulação prudencial no final do século XX”. Basiléia I passou a ser 

referência para países desenvolvidos e para países emergentes e em desenvolvimento. 

 Fundamentalmente o acordo procurou estabelecer níveis mínimos de capital para 

os bancos, estabelecendo um nível de 8% para a relação entre capital e os ativos do 

banco ponderados pelo risco, concedendo a possibilidade de que cada país adotasse um 

nível mínimo maior que 8%. A categoria de risco principal capturada pela estrutura foi 

o risco de crédito. Esta abordagem posteriormente sofreu mudanças com a evolução das 

operações bancárias. 

 A seguir serão analisados os componentes do capital e da ponderação do risco 

instituídos pelo acordo de Basiléia de 1988. 

I.3.1 Componentes do Capital 

 O Comitê considerou que os elementos chaves a serem enfatizados são o capital 

próprio e as reservas divulgadas, pois se mostram elementos comuns a todos os países. 

O capital pode ser dividido em duas partes, de nível 1 (tier 1) e de nível 2 (tier 2). 

 O capital de nível 1 deve cobrir pelo menos 50%  da base de capital do banco 

usado para o cálculo do índice de Basiléia. O capital principal (core capital), como 

também é chamado o capital de nível 1, é constituído por ações permanentes  e reservas 

divulgadas.  

 O capital de nível 2 (supplementary capital) é limitado no máximo de 100% do 

total dos elementos do capital de nível 1. No capital de nível 2 devem ser incluídos: i) as 

reservas não divulgadas (que são constituídas de vários modos de acordo com o regime 

legal e contábil dos diferentes países); ii) as reservas de reavaliação (reavaliações que 

podem surgir de duas maneiras, de uma reavaliação formal ou de uma adição ao capital 

de valores ocultos que surgem da prática de valorar títulos no balanço de pagamentos a 

custos históricos); iii) provisões gerais e provisões para créditos de liquidação duvidosa 

(que são criadas para a possibilidade de perdas ainda não identificadas, e podem fazer 

parte do capital de nível 2, quando não representam uma já conhecida deterioração na 

avaliação de determinado ativo); iv) instrumentos híbridos (que possuem tanto 
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características de dívida como de capital); e v) dívidas subordinadas (que possuem 

deficiências para serem consideradas como capital nível 1, já que tem sua maturidade 

fixa e inabilidade de absorver perdas, exceto em caso de liquidação, deve ser limitada a 

50% do core capital). 

 O comitê ainda determinou que alguns elementos devem ser deduzidos do 

capital para o cálculo do índice de capital ponderado pelo risco. Ágios devem ser 

deduzidos do capital de nível 1. Do capital total devem ser deduzidos os investimentos 

em subsidiárias atuantes em atividades bancárias e financeiras que não são consolidadas 

no sistema nacional. Isto é feito para evitar um uso múltiplo da mesma fonte de capital 

em partes diferentes do grupo. Também devem ser deduzidos investimentos em capital 

de outros bancos e instituições financeiras. 

I.3.2 A Ponderação de Risco 

 O Comitê considera que o índice ponderado pelo risco com o qual o capital está 

relacionado em diferentes categorias de ativo ou exposição fora do balanço, ponderados 

de acordo com ampla categoria de risco relativo, é o método ideal para avaliar a 

adequação de capital dos bancos. São usadas cinco categorias de ponderação para as 

classes de ativos, em ponderações que estão compreendidas entre 0% a 100%, de acordo 

com o Quadro 1. Quanto maior o risco de crédito, maior será a ponderação. 

 O Comitê considera o risco de crédito como o principal risco ao qual os bancos 

estão expostos. É o risco de inadimplência dos emprestadores. Por isso, apesar de 

existirem outros tipos de riscos pertinentes para os bancos, o foco da estrutura do acordo 

de Basiléia se baseou no risco de crédito, e, além disso, especificamente no risco de 

transferência de país. 

 Outro aspecto considerado na ponderação de riscos são os compromissos fora do 

balanço (off-balance-sheet). Na análise, todas as categorias de compromissos fora do 

balanço, incluindo inovações, vão ser convertidas em riscos de crédito equivalentes, 

multiplicando o montante nominal principal por um fator de conversão de crédito, o 

montante resultante então será ponderado de acordo com a natureza da contraparte. Os 

diferentes instrumentos e técnicas são divididos em cinco amplas categorias: i) garantias 

de empréstimos – fator de conversão de 100%; ii) transações contingenciais – 50%; iii) 

obrigações de curto prazo, relacionadas a transações comerciais – 20%; iv) 
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compromissos com prazos de maturação superiores a 1 ano- 50%; v) itens relacionados à 

taxa de juros e taxa de cambio – são considerados dois métodos de avaliação de risco de 

crédito para estes itens, swaps, opções, futuros. Existia uma divergência de abordagem entre 

os membros do Comitê. Um método é o cálculo do atual custo de reposição marcando a 

mercado e adicionar um fator para representar a atual exposição até o vencimento do 

contrato. Outro método seria baseado no montante nominal principal levando em 

consideração cada contrato de acordo com seu tipo e maturação. 

Quadro 1 – Ponderações de Risco (Basiléia I) 

Ponderações Tipo de ativo

0% Dinheiro

Ouro em barras

Títulos do governo central ou de bancos centrais em moeda local

Obrigações dos governos centrais da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico)

0, 10, 20 ou 50% Títulos de instituições do setor público doméstico

20% Títulos de bancos multilaterais de desenvolvimento

Títulos e garantias de bancos incorporados na OECD 

Obrigações municipais gerais

Títulos de bancos incorporados em países não membros da OECD até 1 ano

Dinheiro a ser recebido

50% Empréstimos imobiliários hipotecários

100% Títulos privados

Dívidas de países menos desenvolvidos

Obrigações de bancos não membros da OCDE acima de 1 ano

Ações

Bens imóveis

Equipamentos  

Elaboração própria a partir de: BCBS (1988) 

I.3.3 Críticas ao Primeiro Acordo de Capital 

Muitas são as críticas encontradas na literatura em relação ao primeiro acordo de 

Basiléia. Em relação à tabela de ponderações de risco por classes de ativos criada pelo 

Comitê, observa-se, segundo Carvalho (2005, p. 136) que “Dada a diversidade de 

operações realizadas por um único banco, não deveria ser surpreendente a conclusão de 

que uma tabela produzida pelo comitê, ou por qualquer comitê, teria de ser 

extremamente grosseira e inexata.”  

 E isto, segundo o autor, acabou acarretando em maiores distorções ao sistema, 

ao invés de seu reforço. O acordo abriu a possibilidade de ganhos de arbitragem que 

derrotavam o próprio objetivo do acordo, já que orientava ponderações de risco que 

podiam ser diferentes das que eram efetivamente percebidas pelo mercado. 

 Outro fator criticado foi o foco do acordo no risco de crédito.  Ainda de acordo 

com Carvalho (2005) este foco no risco de crédito deixou lacunas importantes “... ao 
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punir a atividade de crédito com o peso de regulações, deixando livre a operação nos 

mercados de títulos, o acordo estimulou os bancos a minimizarem seus custos 

operacionais privilegiando a participação nos processos de securitização.” 

Jorion (1998) critica a ausência da abordagem de risco de carteira do banco, já 

que correlações entre os componentes de carteira dos bancos podem alterar o risco total. 

Observa também que operações para diversificar emitentes, indústrias e localizações 

geográficas, operações de hedging, foram dificultadas pelo Acordo.  Também não foram 

tratadas no acordo as compensações (netting). Ainda de acordo com Jorion (1998) no 

acordo praticamente não foi abordado o risco de mercado, como por exemplo, o risco da 

taxa de juros. Este fato poderia criar defasagens contábeis ao mostrar um balanço 

aparentemente saudável, ocultando perdas em valores de mercado. 

Para Castro (2007) um dos maiores problemas de Basiléia I foi a tendência que 

as regras criadas aprofundem recessões, em períodos de baixa atividade econômica. 

Pois, ao estabelecer níveis mínimos de capital, quando a economia estiver em baixa os 

bancos vão emprestar menos, ao invés de incentivar uma busca de recursos no mercado 

para a adequação de capital. A autora também aponta o fato de que títulos públicos são 

classificados como risco zero, o que incentiva os bancos a operarem ainda mais com 

tesouraria ao invés de promover o crédito produtivo. Por último a autora observa que 

esta alta exigência de adequação de capital pode ter incentivado a concentração 

bancária. 

Após a análise do primeiro acordo de capital, conhecido como Basiléia I, sua 

origem, principais regras e críticas, será discutido o esforço de melhoramento deste 

acordo, que resultou em Basiléia II. 

I.4 Basiléia II 

O documento definitivo referente ao novo acordo de capital, Basiléia II, foi 

publicado em Junho de 2004, sob o nome de “International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards - A Revised Framework”. Este documento foi o 

resultado de uma série de documentos consultivos, propostas e estudos elaborados pelo 

Comitê de Basiléia desde 1998 em resposta as conseqüências não intencionais e críticas 

a Basiléia I. O objetivo fundamental em revisar o acordo de 1988, foi, segundo o 

Comitê, desenvolver um quadro que iria reforçar a solidez e a estabilidade do sistema 
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bancário internacional, mantendo a consistência suficiente para que a regulação da 

adequação de capital não seja uma fonte de desigualdade competitiva entre os bancos 

internacionalmente ativos. Um dos maiores benefícios trazidos pelo novo acordo seria a 

prática de gestão de risco mais forte pela indústria bancária. 

Basiléia II apresenta uma nova estrutura em relação aos riscos, abordando no 

novo acordo outros riscos que não somente o risco de crédito. Por exemplo, riscos 

operacionais e de mercado que não estavam presentes no acordo de 1988. De acordo 

com o Quadro 2, observam-se algumas das principais diferenças entre os dois acordos.  

A estrutura de Basiléia II está sustentada em três pilares. O primeiro pilar diz 

respeito à exigência de capital, o segundo pilar ao processo de supervisão e o terceiro 

pilar a disciplina de mercado. O primeiro pilar ainda se divide em três categorias de 

risco: de crédito, operacional e de mercado. 

Antes de se iniciarem os tópicos referentes à Basiléia II cabe ressaltar que ao 

final do ano de 2010 foram lançados documentos relativos à Basiléia III. Este último 

acordo surgiu como resposta aos problemas surgidos com a crise financeira 

internacional iniciada em 2007. Para detalhamento consultar o Anexo A. 

Quadro 2 – Diferenças entre Basiléia I e II 

Basiléia I Basiléia II 

O regulador estabelece regras e fórmulas 

a serem adotadas por todo o mercado, 

atribuindo-lhe uma única forma de 

mensuração de risco. 

Mais ênfase nas metodologias internas 

dos bancos, revisão pelo regulador e 

disciplina de mercado. 

O regulador deve determinar as regras de 

como a gestão do risco deve ser 

conduzida pelas instituições, que 

possuem o papel passivo de reproduzi-

las, de forma inelástica, em suas 

dependências. 

Flexibilidade, diversos métodos de 

mensuração, incentivos para uma melhor 

administração de risco. 

Acreditava-se que a alocação de capital 

pudesse cobrir os riscos de forma ampla, 

e que revisões acomodariam as evoluções 

do mercado (como aconteceu com o risco 

de mercado). 

Mudança no enfoque de apenas alocar 

capital, dando relevância também ao 

gerenciar e mitigar riscos. 

Fonte: NETO, B.T.M.; RIBEIRO, A.C.N. (2006) 
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I.4.1 Exigência de capital (Pilar 1) 

O cálculo do capital requerido mínimo continuou no mesmo patamar do acordo 

de 1988, um índice mínimo de 8% para a relação entre o capital elegível e os ativos 

ponderados pelo risco. O capital elegível é composto por capital de nível 1, nível 2 e 

nível 3, este último diz respeito ao capital composto por instrumentos de dívidas de 

prazo menor e foi qualificado numa emenda de 1996. A soma dos três níveis de capital 

é feita após a dedução de investimentos não amortizados em subsidiárias bancárias não 

consolidadas e dos investimentos em outros bancos e instituições financeiras, assim 

como ágios. 

O cálculo do capital elegível é basicamente o mesmo do acordo de 1988, com 

exceção para a abordagem IRB (Classificação interna de risco – Internal Rating Based) 

onde o tratamento de Basiléia I de incluir provisões gerais no cálculo do capital de nível 

2 é retirado. Nessa abordagem as perdas esperadas são deduzidas dos ativos ponderados 

pelo risco na medida em que elas são cobertas por provisões elegíveis. Quando as 

perdas esperadas excederem as provisões elegíveis, a diferença deve ser deduzida dos 

ativos ponderados pelo risco e quando as perdas esperadas forem inferiores as provisões 

elegíveis, as provisões extraordinárias podem ser reconhecidas como parte do capital de 

nível 2 até um limite máximo de 0,6% de ativos ponderados pelo risco. 

Os ativos ponderados pelo risco são determinados através da multiplicação dos 

requerimentos da capital para risco de mercado e operacional por 12,5 (o recíproco do 

índice mínimo de capital requerido, que é de 8%) e adicionando este resultado à soma 

dos ativos ponderados pelo risco para risco de crédito. 

Risco de Crédito 

Risco de crédito está relacionado a possíveis perdas quando a contraparte não 

honra seus compromissos, ou seja, o não pagamento do empréstimo por parte dos 

tomadores de crédito. O Comitê estabeleceu duas abordagens que podem ser usadas no 

cálculo do requerimento de capital para risco de credito por parte dos bancos, dando aos 

bancos uma escolha da metodologia mais adequada para cada caso. 

Uma das alternativas é medir o risco de credito de forma padronizada (Modelo 

Padronizado), utilizando mensurações externas, como agências de rating e agências de 

crédito para exportação. A alternativa, chamada de Internal Rating Based (Classificação 
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interna de risco – IRB), possibilita que os bancos utilizem sistemas internos de 

classificação de risco, esta alternativa ainda é dividida no modelo básico e no modelo 

avançado. 

 O Modelo Padronizado segue basicamente o modelo proposto em Basiléia I e se 

destina a bancos de pequeno e médio porte que possuem sistemas internos mais simples. 

Porém as faixas de ponderação, relacionadas aos emissores dos instrumentos que 

compõem a carteira, que eram muito restritas e duramente criticadas em Basiléia I, 

foram ampliadas, levando a uma maior sensibilidade ao risco. A partir de Basiléia II, 

cada emissor é classificado entre diferentes notas, por agências de classificação de risco 

ou agências de crédito para exportação, e isto o coloca em determinada faixa de 

ponderação. Os requerimentos para diferentes tipos de empréstimos também foram 

reduzidos. No Quadro 3 é possível ver esquematicamente as diferentes faixas de 

ponderação atribuídas a cada um dos principais emissores. 

Quadro 3 – Faixas de Ponderação (Basiléia II) 

  0% 20% 50% 100% 150% 350% Sem 

avaliação 

Soberano AAA a 

AA- 

A+ a A- BBB+ a 

BBB- 

BB+ a 

B- 

Abaixo 

de B- 

  100% 

Bancos 

(opção 1
1
) 

  AAA a 

AA- 

A+ a A- BBB+ a 

B- 

Abaixo 

de B- 

  100% 

Bancos 

(opção 2
2
 

longo prazo) 

  AAA a 

AA- 

A+ a 

BBB- 

BB+ a 

B- 

Abaixo 

de B- 

  50% 

Corporações   AAA a 

AA- 

A+ a A- BBB+ a 

BB- 

Abaixo 

de BB- 

  100% 

Securitização   AAA a 

AA- 

A+ a A- BBB+ a 

BBB- 

  BB+ a 

BB- 

Abaixo 

de B+ ou 

sem 
avaliação 

- dedução 

Elaboração própria a partir de: BCBS (2004) 

                                                             
1 A todos os bancos incorporados em um determinado país será atribuído uma 

ponderação de risco em uma categoria menos favorável do que o atribuído ao rating soberano. 

2 Baseia a ponderação de risco na avaliação de crédito externa do próprio banco com créditos sobre 

bancos não classificados sendo ponderados pelo risco em 50%. 
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Além dessas ponderações, o Comitê ainda recomenda ponderações de risco de 

crédito por instrumento, como instrumentos da carteira de varejo, ponderados a 75%, 

hipotecas de propriedades residenciais a 35%, hipotecas de propriedades comerciais a 

100%, e empréstimos com atrasos acima de 90 dias são ponderados de 100 a 150%. 

 O modelo alternativo, IRB, é aplicado a bancos com perfis mais sofisticados de 

exposição a risco e com controles internos mais desenvolvidos, que tem a possibilidade 

de classificar internamente seus riscos. Dentro desta possibilidade os bancos ainda 

podem escolher entre a adoção da abordagem básica (foundation approach) e a 

abordagem avançada (advanced approach). 

 Para cada classe de ativos cobertos pela estrutura de IRB, existem três elementos 

chaves: componentes de risco (estimativas de parâmetros de risco fornecidas pelos 

bancos); funções de ponderação de risco (os meios pelos quais componentes de risco 

são transformados em ativos ponderados pelo risco e, portanto, requisitos de capital); e 

requerimentos mínimos (padrões mínimos que devem ser cumpridos para que um banco 

possa usar a abordagem IRB para uma determinada classe de ativo). 

 Sob a abordagem básica, como uma regra geral, os bancos providenciam suas 

próprias estimativas de probabilidade de default e dependem de estimativas da 

supervisão bancária para os outros riscos. Sob a abordagem avançada, os bancos 

providenciam suas próprias estimativas de todos os dados de risco relevantes, a 

probabilidade de default (probability of default), perda em caso de default (loss given 

default), exposição do credor no momento do default (exposure at default), e a duração 

da exposição de risco (maturity), sujeito ao cumprimento de normas mínimas. O Comitê 

recomenda ainda que sob as duas abordagens os bancos devem usar as funções de 

ponderações de risco fornecidas por Basiléia II para derivar os requerimentos de capital. 

 Nem todos os bancos podem utilizar o modelo IRB se desejaram, é necessário 

que banco cumpra uma série de requisitos para ter a possibilidade de utilizar este 

modelo mais sofisticado. Para serem elegíveis para a abordagem IRB, os bancos devem 

demonstrar ao seu supervisor que atendem a certas exigências mínimas inicialmente e 

em uma base contínua. Devem ser considerados objetivos que os sistemas de 

qualificação de classificação de risco devem cumprir. O foco é sobre as habilidades dos 

bancos para ordenar e quantificar o risco de uma forma consistente, confiável e válida.  

O Comitê reconhece que as diferenças nos mercados, as metodologias de avaliação, 
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produtos bancários e práticas exigem que os bancos e supervisores personalizemos seus 

procedimentos operacionais. Segundo o Comitê de Basiléia, não é sua intenção  

ditar a forma ou detalhes operacionais das políticas de risco dos bancos e práticas de 

gestão. Cada supervisor irá desenvolver procedimentos de análise detalhada para 

assegurar que os sistemas dos bancos e os controles são adequados para servir como 

base para a abordagem IRB.  

 Em relação à securitização, segundo o Comitê, bancos que tenham recebido 

autorização para utilizar a abordagem IRB para o tipo de riscos subjacentes 

securitizados (por exemplo, sua carteira corporativa ou varejo) deve utilizar a 

abordagem IRB para efeitos de titularização. Por outro lado, os bancos não poderão 

utilizar o método IRB para securitização a menos que recebam autorização para utilizar 

a abordagem IRB para os riscos subjacentes de seus surpevisores nacionais.  

Uma série de questões foi levantada após a apresentação de Basiléia II. De 

acordo com Guttmann (2006), com as novas regras, haverá uma maior dependência das 

agências de classificação de risco e existem dúvidas quanto ao nível de precisão destas 

agências nas avaliações da qualidade de crédito e das probabilidades de default. Quanto 

a abordagem IRB, ela ainda seria incipiente e de difícil verificação quanto a precisão 

dos resultados. 

Risco Operacional 

Segundo o Comitê de Basiléia o risco operacional é definido como o risco de 

perda resultante de processos internos, pessoas ou de eventos inadequados ou falhos, ou 

de eventos externos. Como feito para o risco de crédito, o Comitê estabeleceu três 

abordagens para a administração do risco operacional: Abordagem do Indicador Básico 

(Basic Indicator Approach), Abordagem Padronizada (Standardised Approach) e 

Abordagens de Mensuração Avançadas (Advanced Measurement Approaches - AMA). 

 Os bancos podem escolher qual abordagem usar, desde que possuam certas 

características, e são estimulados e adotar abordagens mais avançadas sempre que 

sofisticarem seus sistemas. Aos bancos internacionalmente ativos é esperado que 

adotem abordagens mais avançadas do que a Abordagem do Indicador Básico. Também 

é possível que o banco adote a abordagem mais básica para algumas áreas e a AMA 

para outras, desde que atenda certas condições. 
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 Na Abordagem do Indicador Básico os bancos devem possuir capital para o 

risco operacional igual à média dos últimos três anos a uma porcentagem fixa (denotada 

por alfa= 0,15) de uma renda anual bruta positiva. Nos anos em que a renda anual bruta 

é negativa ou zero, essas informações devem ser excluidas do cálculo.  

 Na Abordagem Padronizada as atividades bancárias são divididas em oito linhas 

de negócio: finança corporativa, comércio e vendas, banco de varejo, banco comercial, 

pagamento e liquidação, serviços de agência, gestão de ativos e corretagem de varejo. 

Segundo o Comitê, dentro de cada linha de negócio a renda bruta é um indicador que 

serve como uma proxy para a escala de operações de negócios, e assim mostra a 

provável escala de exposição de risco operacional dentro de cada linha de negócio.  

O encargo de capital para cada linha é calculado multiplicando-se a renda bruta 

por um fator (denotado como beta) atribuído àquela linha de negócios. Os betas variam 

de 12 a 18% para cada linha. O encargo de capital total é calculado pela média dos 

últimos três anos de uma simples soma dos requerimentos de capital regulatório dentro 

de cada linha de negócio em cada ano. 

 Finalmente, nas Abordagens de Mensuração Avançadas, o requerimento total de 

capital é calculado internamente pelos próprios bancos com seus sistemas de 

mensuração de risco operacional usando critérios quantitativos (coleta de dados) e 

qualitativos (organizacionais e de processamento). O uso da AMA é sujeito a aprovação 

do supervisor. 

 Risco de mercado  

 Em 1996, o Comitê de Basiléia publicou um documento referente ao risco de 

mercado, que não havia sido contemplado em Basiléia I, este documento foi intitulado 

Emenda ao Acordo de Capital para Incorporação de Risco de Mercado (Amendment to 

the Capital Accord to Incorporate Market Risks). 

 Segundo esta emenda, o risco de mercado é definido como o risco de perdas em 

posições dentro e fora do Balanço resultantes dos movimentos dos preços do mercado. 

Desta maneira os riscos relacionados ao risco de mercado são ligados a taxa de juros e 

ações no Trading Book e ao risco cambial e de commodities no banco. Foram definidas 

duas maneiras de cálculo do risco de mercado, o Método Padronizado (The 

Standardised Measurement Method) e o Uso Interno de Modelos para a Mensuração de 
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Risco de Mercado (Use of Internal Models to Measure Market Risks). O Comitê propôs 

o Value-at-Risk (VaR) como uma nova ferramenta de administração de risco, que foi 

amplamente aceita. 

 No novo acordo de capital, Basiléia II, o Comitê redefiniu o conceito de trading 

book, sendo que este consiste em posições em instrumentos financeiros e commodities 

feitas com intenção de negociação ou para hedge de outros elementos do trading book. 

Para uma avaliação prudente das posições do trading book o Comitê faz recomendações 

quanto a sistemas e controles e metodologias de avaliação (as três metodologias são 

marcação a mercado, marcação a modelo e verificação de preço indepentende) e ajustes 

de avaliação e de reserva. 

I.4.2 O Processo de Supervisão (Pilar 2) 

 O Pilar 2 diz respeito ao processo de surpevisão bancária. De acordo com 

Guttmann (2006, p. 195) 

“Essa iniciativa ambiciosa repousa sobre a idéia inegavelmente válida de que os bancos, 

que buscam lucros, precisam ser observados mais de perto por reguladores quanto maior 

for seu grau de liberdade para conduzir seus negócios. Assim, se agora você os deixar 

determinarem níveis de capital com base em suas próprias avaliações de risco, você 

precisará supervisiona-los muito mais de perto para ter certeza que estão usando 

adequadamente sua liberdade recém-conquistada.” 

 O processo de supervisão da estrutura de Basiléia II tem como objetivo que os 

bancos tenham um capital adequado para suportar os riscos e também encorajá-los a 

desenvolver e usar melhores técnicas de gestão de risco no monitoramento e gestão de 

seus riscos. É esperado dos supervisores que avaliem de que forma os bancos estão 

alcançando suas necessidades de capital relativas aos seus riscos e que intervenham 

quando for apropriado. Formando, desta maneira, um diálogo ativo entre os bancos e o 

supervisor. 

 O processo de supervisão está baseado em quatro princípios chaves que devem 

ser seguidos pelos supervisores bancários. A seguir estão listados os quatro pincípios: 

 Princípio 1:  Bancos devem ter um processo para a avaliação de sua adequação 

de capital total em relação ao seu perfil de  risco e uma estratégia de manutenção de 

seus níveis de capital. 

 Existem cinco principais características que devem existir para um processo 

rigoroso de supervisão: i) Acompanhamento por parte do conselho de administração e 
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gerência sênior; ii) Avaliação do capital; iii) Avaliação abrangente dos riscos; iv) 

Monitoramento e relatórios; e v) Revisão de controles internos 

Principio 2: Surpevisores devem avaliar e examinar as avaliações e estratégias 

da adequação de capital interna dos bancos, assim como sua habilidade em monitorar e 

assegurar sua conformidade com o índice de capital regulatório. Os orgãos de 

supervisão devem tomar medidas de supervisão apropriadas se eles não estiverem 

satisfeitos com o resultado deste processo. 

 As autoridades supervisoras devem regularmente examinar o processo no qual 

os bancos avaliam sua adequação de capital, posição de risco, nível e qualidade do 

capital. No exame deve ser enfatizada a qualidade de gestão de risco e controle dos 

bancos não deve resultar em supervisores atuando como gestores do banco. 

 Principio 3: Supervisores devem esperar que os bancos operem acima do índice 

mínimo de capital regulatório e devem ter a capacidade de requerir aos bancos que 

possuam capital em nível mais elevado que o mínimo estabelecido. 

 As autoridades de supervisão possuem vários métodos para fazer com que os 

bancos operem sob um nível adequado de capital. O supervisor pode estabelecer gatilho 

e índices de capital-alvo ou definir categorias acima do indice mínimo de capital (como 

bem capitalizados, ou adequadamente capitalizados) para identificar o nível de 

capitalização do banco. 

 Princípio 4: Supervisores devem procurar intervir numa fase precoce para evitar 

que o capital caia abaixo do nível mínimo requerido para suportar o risco característico 

de um determinado banco e deve exigir uma ação corretiva rápida se o capital não for 

mantido ou restaurado. 

 Os supervisores devem considerar uma gama de opções se houver alguma 

preocupação com a adequação de capital de uma determinada instituição, como 

aumentar o monitoramento do banco, fazer restrições em relação a dividendos e também 

requerir que o banco levante capital imediatamente. 

 Estes são os quatro principios básicos que devem ser adotados para uma 

adequada supervisão do sistema bancário. 
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I.4.3 Disciplina de Mercado (Pilar 3) 

 O Pilar 3 diz respeito a divulgação de informações por parte dos bancos, 

complementando assim o requisito de capital mínimo (Pilar 1) e o processo de 

supervisão (Pilar 2). A disciplina de mercado é importante para um ambiente bancário 

seguro, e o Comitê com o objetivo de incentivar a disciplina de mercado desenvolveu 

um conjunto de orientações de divulgação de informações dos bancos, para que os 

participantes do mercado tenham todo o conhecimento dos possíveis riscos incorridos 

por determinado banco, informações para a análise do desempenho do banco e as 

práticas gerenciais adotadas. 

 Desta maneira o Comitê fez uma série de exigências de divulgação de 

informações de dados qualitativos e quantitativos a fim de promover a transparência e 

disciplina de mercado. Os dados dizem respeito ao escopo de aplicação (como a 

estrutura corporativa e informações relativas a seguradoras subsidiárias), ao capital 

(estrutura e adequação), ao risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, 

mitigação de risco de crédito e securitização. Neste Pilar são definidas ainda a 

periodicidade de divulgação de informações, que podem ser anuais, semestrais ou 

trimestrais, dependendo do tipo de informação. De qualquer forma, o Comitê 

recomenda que os bancos publiquem as informações o mais rápido possível. 

 Para encerrar este capítulo é pertinente citar algumas das críticas feitas a Basiléia 

II, como a natureza pró-cíclica do Acordo, o agravamento de acesso ao crédito por 

instituições com piores ratings, o aumento da concentração bancária e a dificuldade em 

mensurar o risco operacional. (Ver Castro, 2009) 
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CAPÍTULO II – ACORDOS DE BASILÉIA NO BRASIL 

Neste capítulo será abordada a introdução dos princípios e regras dos Acordos 

de Basiléia na regulação bancária brasileira. Basicamente foram consultados como fonte 

documentos e normativos do Banco Central do Brasil (BCB). 

II.1 Primeiras Regulamentações  

 Foi apenas em agosto de 1994, através da Resolução 2099, que o Conselho 

Monetário Nacional (CMN) regulamentou especificações presentes no Primeiro Acordo 

de Capital de 1988, colocando assim o Sistema Financeiro brasileiro em acordo com os 

padrões internacionais. Esta medida pode ser considerada, de acordo com Lima (2005, 

p. 201), como “ um marco regulatório em nível de regulação prudencial” em um sistema 

financeiro cuja dinâmica no período anterior a 1994, era “sensivelmente condicionada 

pelo crônico processo inflacionário que predominou no período”. 

A Resolução 2099 aborda  

“ as condições relativamente ao acesso ao Sistema Financeiro Nacional, aos 
valores mínimos de capital e patrimônio líquido ajustado, à instalação de 

dependências e à obrigatoriedade da manutenção de patrimônio líquido ajustado  

em valor compatível com o grau de risco das operações ativas das instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.” 
(BCB 1994) 

Nos anexos II e IV foram estabelecidas regras quanto ao Patrimônio Líquido Ajustado 

(PLA) e ao Ativo Ponderado pelo Risco (APR), que posteriormente receberam outras 

denominações. 

 No anexo II da Resolução 2099 foi apresentada uma lista dos limites mínimos de 

capital realizado e patrimonio líquido a serem observados de acordo com cada tipo de 

instituição financeira, incluindo-se, por exemplo, bancos comerciais ( com limite 

mínimo de R$ 7.000.000,00) e sociedades corretoras de câmbio ( limite mínimo de 

R$200.000,00).  

No anexo IV da Resolução se encontra o cálculo para que se mantenha um 

Patrimônio Líquido Ajustado compatível com o grau de risco da estrutura dos ativos do 

banco, que ficou assim estabelecido: 

PLE = 0,08 (APR) 
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Onde, PLE= Patrimonio Líquido Exigido. Ou seja, o BCB inicialmente seguiu 

exatamente a recomendação do Comitê da utilização de um índice de capital de 8%, da 

relação entre o PLE e o APR. É apresentada também a classificação dos ativos dentro 

dos fatores de ponderação de risco, os fatores variavam entre 0% (risco nulo), 20% 

(risco reduzido), 50% (risco reduzido) e 100% (risco normal), como no acordo original, 

que pode ser verificado no Quadro 1 da seção I.3.2 deste documento. Posteriormente, 

ainda dentro do escopo do Primeiro Acordo, através da Circular 2.568 de 04/05/95, 

ficou estabelecida nova classificação dos ativos dentro dos fatores de ponderação dos 

riscos, que sofreram novas modificações após a adoção de Basiléia II. 

 Com a Resolução 2399 de junho de 1997 o Fator F ( que é o fator aplicável às 

operações ativas ponderadas pelo risco, que definem o capital mínimo exigido) passou 

de 8% para 10%. E finalmente, com a Circular 2784 de novembro do mesmo ano, este 

fator passou a ser de 11%, percentual que continua válido em 2011. Portanto o Banco 

Central adotou um nível de capital mínimo maior que o recomendado pelo Acordo de 

Basiléia. O fato deste índice ser superior ao recomendado se mostra como um aspecto 

positivo da Regulação Brasileira, que torna o Sistema Financeiro mais sólido e seguro. 

 No período de 1997 a 2001 ainda foram estabelecidas várias regulamentações 

relativas direta ou indiretamente à Basiléia I. Como exemplos temos em 1997, a criação 

da Central de Risco de Crédito, através da Resolução 2.390. Em 1998, a Resolução 

2.554 dispôs sobre a implementação e implantação de sistemas de controles internos. A 

Resolução 2.682 de dezembro de 1999 definiu os critérios de classificação das 

operações de crédito e regras para constiuição de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa. E em 2001, através da Resolução 2.837 ficaram definidos os capitais de nível 

1 e 2 que compõem o Patrimônio de Referência. 

 Outra medida, ocorrida neste período, citada por diversos autores em relação a 

Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não diretamente ligada a 

Basiléia, mas de importâcia para preservar a estabilidade do sistema financeiro e alterar 

a estrutura do mesmo, foi a criação, em 1995, do Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do SFN (Proer) e a criação, em 1996, do Programa 

de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes). 

Segundo CANUTO (2002) a “regulação bancária (...) no Brasil, deixou de ser 

estritamente jurídico-contábil, introduzindo critérios de racionalidade econômica” e 
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com as novas medidas regulatórias e de estrutura “elevou-se o grau de concentração no 

sistema, com a sobrevivência dos elementos que adotaram dietas adequadas”. 

II.2 Regulamentações a partir de Basiléia II 

A implementação de Basiléia II ocorreu a partir do Comunicado 12.746 de 

dezembro de 2004, ainda no mesmo ano da elaboração do 2º Acordo de Catpial. Neste 

comunicado foi instituido que as primeiras mudanças relativas à Basiléia II ocorreriam 

do final de 2005 até 2011. Posteriormente alguns dos prazos foram alterados através do 

Comunicado 16.137 de setembro de 2007, adiando-se então o prazo final para a 

adequação total ao Acordo para o final de 2012. Com o Comunicado 19.028 de outubro 

de 2009, o BCB ajustou mais uma vez alguns dos prazos de implementação de Basiléia 

II, tendo em vista novas orientações publicadas pelo Comitê de Basiléia em virtude da 

crise financeira internacional inciada em 2007, marcando para o final do primeiro 

semestre de 2013 o prazo final para o início do processo de autorização para uso de 

modelos internos pelos bancos de apuração do requerimento de capital para risco 

operacional. 

No comunicado 12.746, além das recomendações relativas ao Pilar 1 (Exigência 

de Capital), fica estabelecido que as recomendações contidas no Pilar 2 (Processo de 

Supervisão) e no Pilar 3 (Disciplina de Mercado) devem ser aplicadas a todas as 

instituições do SFN. Como recomendações gerais em relação ao Pilar 1, foi decidido 

que o BCB, com a finalidade de apuração do requerimento de capital, não utilizará  

ratings divulgados pelas agências de classificação de risco, diferentemente do proposto 

por Basiléia II. Além disso, foi recomendado que a maioria das instituições financeiras 

adote a abordagem padrão simplificada para mensuração dos riscos, enquanto que 

instituições de maior porte, com atuação internacional e participantes de forma 

significativa do SFN, poderão utilizar a abordagem avançada, passado o período de 

transição para a validação dos sistemas internos de risco. Nessas ultimas diretrizes 

foram seguidas as recomendações do Comitê de utilização de modelos mais sofisticados 

por bancos maiores e internacionais.  

Quanto à implementação foram estabelecidos cronogramas para estudos, 

estabelecimento de critérios,  adoção dos novos requerimentos e validação de modelos. 

Nas próximas seções serão detalhadas as regras adotadas a partir de Basiléia II e que 

permanencem até 2011. As orientações são relativas principalmente ao Pilar 1, mas 
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englobam conjuntamentos os Pilares 2 e 3 de Basiléia II, establecendo normas para 

testes periódicos para supervisão e divulgação de informações. Até dezembro de 2011 

está previsto o início da implementação das medidas recomendadas por Basiléia III. 

II.2.1 Patrimônio de Referência 

 Os conceitos relacionados ao Patrimônio de Referência (PR) atualmente em 

vigor foram estabelecidos na Resolução 3444, de 28/02/07. Como recomendado desde o 

primeiro acordo de Basiléia, o Patrimônio de Referência ( anteriormente chamado de 

Patrimônio Líquido Ajustado) é dividido em dois níveis, o Nível I e Nível II do PR. As 

instiutições financeiras devem manter um PR compatível com o risco de suas 

atividades, que é calculado através do Patrimônio de Referência Exigido. 

  O nível I do PR é composto pelo Patrimônio Líquido, pelos saldos das contas de 

resultado credoras e pelo depósito em conta vinculada para suprir deficiência de capital. 

Sendo que destes valores devem ser deduzidos: i) os saldos das contas de resultado 

devedoras; ii) as reservas de reavaliação, reservas para contingências e reservas 

especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios não distribuidos; iii) as ações 

preferenciais emitidas com cláusula de resgate e ações preferenciais com cumultividade 

de dividendos; iv) os créditos tributários de acordo com  a resolução 3059; v) o ativo 

permanente diferido, deduzidos os ágios pagos na aquisição de investimentos; vi) o 

saldo dos ganhos e perdas não realizados decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos 

títulos e valores mobiliários classificados na categoria “títulos disponíveis para  venda” 

e dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa. 

 Ainda em relação ao Nível I, através da Resolução 3.674 de dezembro de 2008, 

foi permitido que o a provisão adicional aos percentuais mínimos requeridos realizada 

pelos bancos pudesse ser incluida no cálculo de PR através do Nível I. Porém a partir de 

abril de 2010 a resolução foi revogada. 

 O Nível II do PR é composto pelas reservas de reavaliação, reservas para 

contingências, reservas especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios não 

distribuídos, instrumentos híbridos de capital e dívida, instrumentos de dívida 

subordinada, ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate, ações preferenciais 

com cumulatividade de dividendos emitidos por instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, e pelo saldo dos ganhos e perdas não 
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realizadas decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários 

classificados na categoria “títulos disponíveis para a venda” e dos instrumentos 

financeiros derivativos utilizados para hedge de flluxo de caixa. 

Devem ser deduzidos do PR o saldo dos seguintes ativos: i) ações; ii) 

instrumentos híbridos de capital e dívida e instrumentos de dívida subordinada; iii) 

instrumentos de captação de instituições financeiras não integrantes em carteira de 

fundos de investimento; iv) dependência ou participação em instituição financeira no 

exterior em relação às quais o BCB não tenha acesso a informações; v) capital 

destacado para operação com o setor público. 

 A Resolução 3.444 aborda ainda os requisitos para que instrumentos híbridos de 

capital e dívida, dívida sobordinada, e ações preferenciais integrem os Níveis I e II do 

PR. Segundo a Resolução, seguindo o Acordo original, também são estabelecidos 

limites para os níveis I e II: i) o montante de Nível II é limitado ao valor do Nível I; ii) o 

montante das reservas de reavaliação fica limitado a 25% do valor do Nível II; iii) o 

valor das ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate com prazo original de 

vencimento inferior a dez anos acrescido do valor dos instrumentos de dívida 

subordinada, fica limitada a 50% do Nível I.  

II.2.2 Patrimônio de Referência Exigido 

 A apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), anteriormente chamado 

de Ativo Ponderado pelo Risco (APR), foi estabelecida na Resolução 3.490 de agosto 

de 2007 e está atualmente em vigor. De acordo com o art 2º da Resolução “o valor do 

PR deve ser superior ao PRE”, e o cálculo do PRE é estabelecido da seguinte forma: 

PRE = PEPR + PCAM + PJUR + PCOM + PACS + POPR 

 PEPR = parcela referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação de 

risco a elas atribuído; 

 PCAM = parcela referente ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira 

e em operações sujeitas à variação cambial 

 PJUR = PJURi , parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação 

de taxas de juros e classificadas na carteira de negociação, na forma da Resolução nº 

3.464, de 26 de junho de 2007, onde n é o número das diferentes parcelas relativas ao 
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risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros e classificadas em carteira de 

negociação; 

 PCOM = parcela referente ao risco das operações sujeitas á variação do preço das 

mercadorias (commodities); 

 PACS = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de 

ações e classificadas na carteira de negociação, na forma da Resolução nº 3.464, de 

2007; 

 POPR = parcela referente ao risco operacional. 

 O PRE abrange as parcelas de risco de crédito (PEPR) , mercado (PCAM, PJUR, 

PCOM e  PACS) e operacional (POPR). Portanto passou a considerar-se as mais diversas 

exposições ao risco no cálculo do PRE, englobando o risco de crédito, risco de mercado 

e risco operacional como previsto em Basiléia II. Cada parcela do cálculo do PRE 

possui suas especificidades apresentadas em resoluções e circulares diferentes. Foram 

apresentados os modelos padronizados e também foi permitido que os bancos, que 

cumpram determinados requisitos, possam utilizar modelos internos para apuração de 

requerimento de capital para os riscos, como recomendado pelo Comitê, mas ainda 

estão em fase de implementação.  

 Modelos Padronizados 

 Em relação ao PEPR foi estabelecido na Circular 3.360 de  setembro de 2007, o 

seu cálculo como: 

PEPR = F x EPR 

Onde, F = 0,11 e EPR = somatório dos produtos das exposições pelos respectivos 

Fatores de Ponderação de Riscos (FPR). Para a apuração do EPR, são considerados 

como exposição operações relativas a itens patrimoniais, compromissos, garantias 

prestadas, derivativos e adiantamentos, e são detalhadas regras e condições específicas 

para a sua aplicação. Na Circular 3.360 ficou definido nova classificação para os fatores 

de ponderação de risco, variando de 0% a 300%. Na Circular 3.425 de dezembro der 

2008 foi definido fator de ponderação de 100% para os crédito tributários oriundos de 

diferenças temporárias, os demais créditos tributários continuam ponderados a 300%. 

Na circular 3.515 de dezembro de 2010 foi adicionado ainda um novo fator de 

ponderação de 150%, estas mudanças só entram em vigor em Julho de 2011.  
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No Quadro 4 são detalhados cada FPR com algumas das exposições as quais 

devem ser aplicados. Esta classificação segue lógica diferente do proposto em Basiléia 

II para o Modelo Padronizado, em que as ponderações devem ser feitas em relação aos 

ratings dos emissores. Como o BCB não utiliza ratings divulgados pelas agências de 

classificação de risco, segundo o comunicado 12.746, o modelo utilizado aqui para a 

parcela de risco de crédito  se aproxima mais do formato em Basiléia I. 

Quadro 4 – Ponderações de Risco (Brasil) 

Ponderações Tipo de ativo 

0% Valores mantidos em espécie, em moeda nacional e em moeda estrangeira 3 

Aplicações em ouro ativo financeiro e instrumento cambial 

Operações com o Tesouro Nacional e com o BCB 

Operações com organismos multilaterais e Entidades Multilaterais de 

Desenvolvimento (EMD), como o Bird, BID, FMI e adiantamentos de 

contribuições ao FGC. 

35% Financiamento para aquisição de imóvel residencial, novo ou usado, garantido por 

hipoteca, em primeiro grau, ou alienação fiduciária do imóvel financiado cujo 

valor contrato seja inferior a 50% do valor da avaliação de garantia 

Financiamentos garantidos por hipoteca e certificados de recebíveis imobiliários 

nos termos do item anterior. 

50% Operações com instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo BCB, bem como exposições que tenham como ativo objeto de 

títulos e valores mobiliários por elas emitidos 

Operações com governos centrais de países estrangeiros e respectivos bancos 

centrais, e instituições financeiras sediadas em outros países ¹ 

Financiamento para aquisição de imóvel residencial, novo ou usado, garantido por 

hipoteca, em primeiro grau, ou alienação fiduciária do imóvel financiado cujo 

valor contrato seja superior a 50% e inferior a 80% do valor da avaliação de 

garantia 

Operações de crédito concedidas ao FGC 

75% Exposições relativas às exposições de varejo, com características específicas 

100% Exposições para as quais não haja FPR específico estabelecido, e às exposições 

relativas a aplicações em cotas de fundo de investimento 

Créditos Tributários decorrentes de diferenças temporárias. 

300% Créditos Tributários como definidos na Resolução 3.059, com as alterações da 

Resolução 3.555 

Elaboração própria a partir de : BCB (Circulares 3.360 e 3.425) 

                                                             
3 De países aos quais não tenham sido verificado, nos últimos 5 anos, pelo menos um entre os seguintes 

eventos: a)suspensão de qualquer pagamento relativo a obrigação externa; b) alteração unilateral dos 

termos contratuiais relativos ao pagamento de obrigação externa; c)moratória ou qualquer modalidade de 

recusa de aceitação da validade da obrigação externa; d)antecipação, por força do exercício de cláusula 

contratutal, do vencimento de obrigação externa. (Circular 3.360 do BCB Art 13, inciso 2) 
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 Na circular 3.367 de setembro de 2007 ficaram estabelecidas as regras em 

relação a PCAM. Posteriormente esta circular foi revogada, dando lugar a Circular 3.389 

de junho de 2008. Em que o cálculo da parcela de risco das exposições em ouro, em 

moeda estrangeira e em ativos e passivos sujeitos à variação cambial ficou assim 

definido: 

PCAM = F" · EXP, onde: 

F" = fator aplicável às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos e passivos 
sujeitos à variação cambial, definido no § 3°; 

EXP = Exp1 + H · Exp2 + G · Exp3 , onde: 

 
n = número de moedas, incluindo o ouro, para as quais são apuradas as exposições mencionadas 

no caput; 
ECi = total das exposições compradas na moeda "i"; 

EVi = total das exposições vendidas na moeda "i"; 

H = fator aplicável ao montante do menor dos excessos das exposições compradas ou vendidas 

(Exp2), definido no § 3°; 

 
n1 = número de moedas, considerando apenas as exposições em dólar dos Estados Unidos, euro, 

franco suíço, iene, libra esterlina e ouro; 

ExCi = excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida, apurado para a moeda 
"i"; 

ExVi = excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada, apurado para a moeda 

"i"; 
G = fator aplicável ao montante das posições opostas em ouro, em moeda estrangeira e em 

ativos e passivos sujeitos à variação cambial, no Brasil e no exterior, definido no § 3º; 

 
n2 = número de moedas, incluindo o ouro, para as quais são apuradas as exposições no Brasil; 

n3 = número de moedas, incluindo o ouro, para as quais são apuradas as exposições no exterior, 

inclusive para subsidiárias e dependências localizadas no exterior; 

ElBi = exposição líquida no Brasil na moeda "i", resultante da diferença entre o total das 
posições compradas e o total das posições vendidas no Brasil; 

ElEi = exposição líquida no exterior na moeda "i", resultante da diferença entre o total das 

posições compradas e o total das posições vendidas no exterior, incluindo subsidiárias e 
dependências localizadas no exterior. 

Fonte: Circular nº 3.389, de 25.6.2008  

A PJUR é formada pelos somatório de quatro parcelas diferentes da exposição em 

operações sujeitas à variação de taxa de juros. Cada uma possui cálculo próprio e estão 

definidas nas circulares 3.361 a 3.364 de setembro de 2007. A PJUR[1] é referente às 
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exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real, a 

PJUR[2] se refere às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de moedas 

estrangeiras, a PJUR[3] é referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de 

índices de preços, e finalmente, a PJUR[4] se refere às exposições sujeitas à variação da 

taxa dos cupons de taxa de juros. A Circular 3.365 ainda trata da mensuração de risco de 

taxas de juros das operações não classificadas na carteira de negociação. Na Circular 

3.498 de junho de 2010 foram alteradas alguns dispositivos referentes às circulares 

sobre a PJUR. A seguir são listados os cálculos das quatro parcelas: 

PJUR[1] 

 Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 

referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real 
(PJUR[1]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, deve ser efetuado com 

base na seguinte fórmula: 

 

 
em que:  

M
pre

t = multiplicador para o dia "t", divulgado diariamente pelo Banco Central do Brasil, 

determinado como função decrescente da volatilidade, cujo valor está compreendido entre 1 e 3;  
VaRt 

Padrão
 = valor em risco, em reais, do conjunto das exposições de que trata o caput para o 

dia "t", obtido de acordo com a seguinte fórmula:  

 

n = 10 (número de vértices Pi); 

VaRi,t = valor em risco, em reais, associado ao vértice Pi no dia "t", obtido de acordo com a 

seguinte fórmula:  

 
Pi = vértice considerado para efeito de agrupamento dos fluxos de caixa, conforme 
procedimento descrito no art. 3º;  

σi,t = volatilidade-padrão para o prazo "i" e dia "t", divulgada diariamente pelo Banco Central do 

Brasil;  
VMTMi,t = soma algébrica, positiva ou negativa, em reais, dos valores dos fluxos de caixa 

marcados a mercado no dia "t" e alocados no vértice Pi, conforme procedimento descrito no art. 

3º;  

D = 10 (número de dias úteis considerados necessários para a liquidação da posição);  
ρi,j = correlação entre os vértices "i" e "j", utilizada para efeito de determinação do VaRt Padrão, 

obtida de acordo com a seguinte fórmula:  
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ρ = parâmetro-base para o cálculo de i,j, divulgado no último dia útil de cada mês ou a qualquer 

momento, a critério do Banco Central do Brasil;  

k = fator de decaimento da correlação, divulgado no último dia útil de cada mês ou a qualquer 

momento, a critério do Banco Central do Brasil;  
sVaRt

Padrão
 = valor em risco estressado, em reais, do conjunto das exposições de que trata o 

caput para o dia "t", obtido de acordo com a seguinte fórmula:  

 
n = 10 (número de vértices Pi);  
sVaRi,t = valor em risco estressado, em reais, associado ao vértice Pi no dia "t", obtido de acordo 

com a seguinte fórmula: 

 
Pi = vértice considerado para efeito de agrupamento dos fluxos de caixa, conforme 
procedimento descrito no art. 3º;  

σi
S
 = volatilidade-padrão atribuída ao vértice "i", utilizada para o cálculo do sVaRi,t, com base 

nos seguintes valores:  

I - σI
S 
= 0,001920 (mil novecentos e vinte milionésimos);  

II -σ II
S
 = 0,006047 (seis mil e quarenta e sete milionésimos);  

III - σIII
S
 = 0,006135 (seis mil cento e trinta e cinco milionésimos);  

VMTMi,t = soma algébrica, positiva ou negativa, em reais, dos valores dos fluxos de caixa 
marcados a mercado no dia "t" e alocados no vértice Pi, conforme procedimento descrito no art. 

3º;  

D = 10 (número de dias úteis considerados necessários para a liquidação da posição);  
ρi,j

S
 = correlação entre os vértices "i" e "j", utilizada para efeito de determinação do sVaRt

Padrão
, 

obtida de acordo com a seguinte fórmula:  

 
ρ

S
 = parâmetro-base para o cálculo das correlações utilizadas no sVaRt

Padrão
, igual a 0,18 

(dezoito centésimos);  

k
S
 = fator de decaimento para o cálculo das correlações utilizadas no sVaRt

Padrão
, igual a 0,90 

(noventa centésimos);  
S = fator de incorporação da parcela referente ao valor em risco estressado. 

Fonte: Circular nº 3.498, de 28.6.2010 

PJUR[2] 

Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 

referente às exposições sujeitas à variação das taxas dos cupons de moedas estrangeiras, 

(PJUR[2]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, deve ser efetuado com 
base na seguinte fórmula: 
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M

ext
 = fator multiplicador por exposição sujeita à variação da taxa de cupons de moedas 

estrangeiras, a ser divulgado pelo Banco Central do Brasil; 
m1 = número de moedas estrangeiras em que há exposição sujeita à variação da taxa de cupons 

de moedas estrangeiras; 

ELi = exposição líquida no vértice "i" e na moeda estrangeira "k"; 

DVi = descasamento vertical no vértice "i" e na moeda estrangeira "k"; 
DHZj = descasamento horizontal na moeda estrangeira "k" dentro da zona de vencimento "j"; e 

DHE = descasamento horizontal na moeda estrangeira "k" entre as zonas de vencimento. 

Fonte: Circular 3.362, de 12.9.2007 

 PJUR[3] 

 Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 

referente às exposições sujeitas à variação das taxas de cupons de índices de preços (PJUR[3]), de 
que trata a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, deve ser efetuado com base na seguinte 

fórmula: 

 
onde: 
M

pco
 = fator multiplicador por exposição sujeita à variação da taxa de cupom de índice preços, a 

ser divulgado pelo Banco Central do Brasil; 

p1 = número de índices de preços em que há exposição sujeita à variação da taxa de cupom de 
índices de preços; 

ELi = exposição líquida no vértice "i" e no cupom de índice de preços "p"; 

DVi = descasamento vertical no vértice "i" e no cupom de índice de preços "p"; 

DHZj = descasamento horizontal no cupom de índice de preços "p" dentro da zona de 
vencimento "j"; e 

DHE = descasamento horizontal no cupom de índice de preços "p" entre as zonas de 

vencimento. 
Fonte: Circular 3.363, de 12.9.2007 

 PJUR[4] 

Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 

referente às exposições sujeitas à variação das taxas dos cupons de taxa de juros (PJUR[4]), de 
que trata a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, deve ser efetuado com base na seguinte 

fórmula: 

 
M

jur 
= fator multiplicador por exposição a cupom de taxa de juros, a ser divulgado pelo Banco 

Central do Brasil; 

t1 = número de taxas de juros em que há exposição a cupom de taxa de juros; 

ELi = exposição líquida no vértice "i" para o cupom de taxa de juros "t"; 
DVi = descasamento vertical no vértice "i" para o cupom de taxa de juros "t"; 

DHZj = descasamento horizontal no cupom de taxa de juros "t" dentro da zona de vencimento 

"j"; e 
DHE = descasamento horizontal no cupom de taxa de juros "t" entre as zonas de vencimento. 
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Fonte: Circular 3.364, de 12.9.2007 

 Na Circular 3.368, igualmente de setembro de 2007, ficou definido o cálculo das 

exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias (commodities), a PCOM. O 

cálculo se refere “as mercadorias negociadas nos mercados de bolsa e balcão 

organizado, inclusive aos instrumentos financeiros derivativos, com exceção das 

operações referenciadas em ouro ativo financeiro ou instrumento cambial”. (Circular 

3.368 atr 1º § 1º) 

Art. 1º O cálculo diário da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente 

às exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias (commodities) (PCOM), de que trata 

a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula: 

 
F'" = fator aplicável ao somatório das exposições líquidas (ELi), igual a 0,15 (quinze 

centésimos); 
n = número de tipos de mercadorias nas quais estão referenciadas as exposições; 

F
IV 

= fator aplicável à exposição bruta (EB), igual a 0,03 (três centésimos); 

ELi = exposição líquida da mercadoria "i", representativa do valor, em reais, apurado mediante 
o valor absoluto da soma de todas as posições compradas menos o valor absoluto da soma de 

todas as posições vendidas referenciadas no tipo de mercadoria "i", incluídas aquelas detidas por 

intermédio de instrumentos financeiros derivativos; 
EB = exposição bruta, representativa do somatório dos valores absolutos, em reais, de cada 

posição comprada e de cada posição vendida referenciada em mercadorias. 

Fonte: Circular 3.368, de 12.9.2007 

 Para o cálculo da PACS deve-se seguir a Circular 3.366, da mesma data, e este 

cálculo “deve corresponder à soma algébrica das frações PACS relativas a cada país onde 

a instituição apresenta exposição dessa natureza.” (Circular 3.366 art 1º). 

 Parágrafo único. O cálculo referido no caput aplica-se às operações classificadas na 

carteira de negociação, na forma da Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007, e deve ser 

efetuado com base na seguinte fórmula:  

 

 
n = número de países em que a instituição realiza operações sujeitas à variação do preço de 

ações;  

n2 j = número de emitentes aos quais está exposta a instituição no país "j";  

PACS j = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de ações, no país 
"j";  

ELAi, j = exposição líquida em ações do emitente "i" no país "j", observados os procedimentos 

descritos no art. 2º;  
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F
V
 = fator de risco geral, aplicável ao valor absoluto do somatório das exposições líquidas em 

ações (ELAi, j), igual a 0,08 (oito centésimos);  

Fj
VI

 = fator de risco específico no país "j", aplicável ao somatório dos valores absolutos das 
exposições líquidas em ações (ELAi, j), igual a 0,08 (oito centésimos). 

Fonte: Circular 3.498, de 28.6.2010 

 Por último, para o cálculo da parcela referente ao risco operacional deve-se 

tomar como base a Circular 3.383 de abril de 2008 e a Resolução 3.380 de junho de 

2006. São estabelecidas a Abordagem do Indicador Básico, a Abordagem Padronizada 

Alternativa e Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada, seguindo a lógica 

proposta em Basiléia II, de cálculos diferentes para diferentes abordagens. A instituição 

financeira deve escolher qual abordagem utilizar para o cálculo do POPR e comunicar ao 

Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação 

(Desig). Seguem os cálculos para cada abordagem: 

Art. 5º  Para a Abordagem do Indicador Básico, de que trata o art. 1º, inciso I, deve ser utilizada 
a seguinte fórmula: 

 
Z = multiplicador, conforme definido no art. 8º; 

IEt = Indicador de Exposição ao Risco Operacional no período anual "t"; e 

n = número de vezes, nos três últimos períodos anuais, em que o valor do IE é maior que zero. 
 

Art. 6º Para a Abordagem Padronizada Alternativa, de que trata o art. 1º, inciso II, deve ser 

utilizada a seguinte fórmula: 

 
Z = multiplicador, conforme definido no art. 8º; 
IAEi,t = Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional, no período anual "t", apurado 

para as linhas de negócio "i" mencionadas no art. 4º, caput, incisos I e II; 

IEi,t = Indicador de Exposição ao Risco Operacional, no período anual "t", apurado para as 
linhas de negócio "i" mencionadas no art. 4º, caput, incisos III a VIII; e 

i = fator de ponderação aplicado à linha de negócio "i". 

Art 7º Para a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada, de que trata o art. 1º, inciso III, 

deve ser utilizada a seguinte fórmula: 

 
Z = multiplicador, conforme definido no art. 8º;  

IAEt = Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional, no período anual "t", apurado 

de forma agregada para as linhas de negócio mencionadas no art. 4º, caput, incisos I e II; e 



 38 

IEt = Indicador de Exposição ao Risco Operacional, no período anual "t", apurado de forma 

agregada para as operações não incluídas nas linhas de negócio mencionadas no art. 4º, caput, 

incisos I e II. 

 

Fonte: Circular 3.383, de 30.4.2008 

 Modelos Internos 

 Segundo o Comunicado 19.028 de outubro de 2009, a autorização para o uso de 

modelos internos para a apuração de requerimento de capital para os riscos ainda se 

encontra em fase de implementação para os riscos de crédito e operacionais, que devem 

ocorrer respectivamente até o final de 2012 e até o final do primeiro semestre de 2013. 

O uso do modelo interno para risco de mercado já se encontra implementado, através da 

Circular 3.478 de dezembro de 2009. Além disso, desde 2006 vêm sendo divulgadas 

estruturas para o gerenciamento de risco: para o  gerenciamento do risco operacional 

existe a Resolução 3.380 de junho de 2006; para gerenciamento do risco de mercado a 

Resolução 3.464 de junho de 2007; e as diretrizes relativas ao gerenciamento do risco 

de crédito estão na Resolução 3.721 de abril de 2009. 

 O modelo interno para risco de mercado, que engloba as parcelas refentes a 

PCAM, PJUR, PCOM e  PACS, foi o primeiro a ser implementado pelo BCB. Desta forma os 

bancos múltiplos, caixas econômicas, bancos comerciais (exceto bancos cooperativos) e 

respectivas instituições que façam parte do conglomerado financeiro ou consolidado 

econômico destes bancos e caixas econômicas, podem utilizar modelos internos ao 

invés dos modelos padronizados já regulamentados pelo BCB, desde que autorizados 

pelo Desup ( Departamento de Supervisão de Bancos e Conglomerados Bancários). 

Para serem autorizados devem cumprir determinados requisitos qualitativos e 

quantitativos, além disso, devem realizar Testes de Aderência (backtests), Testes de 

Estresse, possuir processo de validação, avaliação por auditoria interna e divulgar 

regularmente as informações exigidas. Nestes processos são usados medidas do VaR 

(Value at Risk) como originalmente proposto pelo Comitê.   

 No Comunicado 19.217 de dezembro de 2009, foi apresentado preliminarmente 

orientações quanto à utilização de modelos internos para risco operacional na apuração 

do PRE. As instituições que pretendem adotar futuramente a abordagem avançada 

devem seguir as orientações presentes neste comunicado para formação de base de 

dados. Para utilizar a Abordagem de Mensuração Avançada (AMA) para apuração do 
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risco operacional devem-se observar pelo menos quatro elementos: dados internos, 

dados externos, análise de cenários, e fatores de controles internos e ambientes de 

negócio. É necessário, igualmente, que se tenha uma base de dados de pelo menos cinco 

anos (Nos primeiros dois anos posteriores à aprovação do modelo, será necessário 

apenas três anos) das perdas internas do risco operacional. A partir desta base de dados 

poderá ser feito um mapeamento das perdas operacionais. 

 No Comunicado 18.365, de abril de 2009, relativo ao risco de crédito também é 

fornecido de modo preliminar orientações a respeito do uso de modelos internos. O 

modelo em questão é o IRB (Internal Rating Based), baseado em classificação interna 

de exposições segundo o risco de crédito. Como ainda tem um caráter preliminar, o 

Comunicado deve servir como orientação para formação de base de dados para as 

instituições que futuramente pretendem adotar este modelo. Devem ser utilizadas cinco 

categorias de exposição: "entidades soberanas", "instituições financeiras", "varejo", 

"participações societárias" e "atacado". Os parâmetros de risco também são 

determinados, a saber: Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o 

Descumprimento (LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) e Prazo 

Efetivo de Vencimento (M). 

II.2.3 Índice de Capital 

 Como já mencionado, o Comitê de Basiléia instituiu um índíce de adequação de 

capital de 8%, este índice é constituido pela relação entre o patrimônio de referência e 

os ativos ponderados pelo risco. No Brasil o índice é dado pelo fator F, que atualmente 

tem como base a Circular 3.360. O fator F é de 0,11, exceto para cooperativas de crédito 

filiadas e não filiadas e cooperativas centrais de crédito que devem observar um fator F 

de 0,13; 0,18; e 0,14, respectivamente. O cálculo do índice, comumente chamado de 

Índice de Basiléia, ficou assim estabelecido, através da Circular 3.477 de dezembro de 

2009: 

 

Ou, de maneira simplificada: 
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IB =      PR*100 

                   (PRE/fator F) 

Em que, IB= índice de Basiléia 

 Portanto as instituições que apresentarem um índice de Basiléia inferior a 11% 

estão desenquadradas e de acordo com a Resolução 3.398 de agosto de 2006 art 2º 

“Constatado o descumprimento dos padrões de capital ou dos limites referidos 
no art. 1º, o Banco Central do Brasil convocará os representantes legais da 

instituição e, caso entendido necessário, seus controladores, para informarem 

acerca das medidas que serão adotadas com vistas à regularização da situação.” 

A partir disso são estabelecidos prazos e regras para a readequação aos limites de 

capital.  

 Com esta última seção encerra-se o exame das principais regulamentações feitas 

no Brasil a partir das recomendações do Comitê de Basiléia. 
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CAPÍTULO III – EVOLUÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIO (2007-

2010) 

 Este capítulo tem por objetivo analisar o recente desempenho do Sistema 

Bancário no Brasil, a partir do período de crise internacional. Será dado destaque à 

análise da contribuição da adoção dos Acordos de Basiléia para os dados de 

desempenho do sistema financeiro neste período. 

III.1  Panorama Geral da Economia 

 No primeiro semestre de 2007, a economia mundial experimentava um momento 

de expansão. Esta expansão sofreu um abalo, o que causou  incertezas e volatilidade nos 

mercados, e gerou problemas ainda mais graves no ano seguinte. E apesar dos abalos 

nas economias mundiais deflagrados pela crise das hipotecas subprime, que teve origem 

nos Estados Unidos da América (EUA) e repercussões em inúmeros países, 

principalmente a partir do segundo semestre, a economia brasileira obteve um sólido 

desempenho no ano de 2007. 

O sólido desempenho brasileiro pode ser comprovado pelos indicadores de 

Produto Interno Bruto (PIB), investimento, crédito, entre outros, que continuaram suas 

trajetórias positivas. O PIB brasileiro cresceu 6,1% em 2007 (ver Tabela 1), de acordo 

com o IBGE, o que representou uma taxa de crescimento muita acima dos anos 

anteriores, podendo ser comparada apenas com o ano de 2004, que mesmo assim teve 

crescimento mais baixo (5,7%). A produção agropecuária, a atividade industrial e o 

setor de serviços apresentaram crescimentos, com aumentos de 4,8%, 5,3% e 6,1%, 

respectivamente. Da mesma forma os investimentos cresceram em relação a 2006, e de 

maneira muito expressiva, atingindo 13,4%, a maior taxa desde 1994. A atividade 

econômica nacional vinha sendo aquecida pela demanda interna, que experimentava 

taxas de juros declinantes. 

A crise internacional iniciada em 2007, portanto, não havia afetado de maneira 

muito significativa o Brasil. De acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira 

(REF) do BCB ( Novembro de 2007, p.32) “no Brasil, os efeitos das turbulências 

externas foram particularmente atenuados por uma política econômica responsável e um 

desempenho favorável das contas externas, que contribuiram para asseguar o 

funcionamento estável dos mercados” e foi acompanhado também por liquidez, 
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qualidade dos ativos e rentabilidade adequados e um elevado nível de reservas 

internacionais. Porém, se verificou ainda uma maior volatilidade nos mercados de juros 

e ações, refletindo o cenário internacional. 

Já no ano de 2008, a crise continuou seu contágio mundial, com redução do 

crédito externo, problemas nas finanças de bancos e seguradoras nos EUA e temores e 

incertezas nos mercados financeiros. Estes problemas causaram a diminuição da 

atividade econômica nos EUA e Europa. 

No Brasil em 2008 até o terceiro trimestre do ano, a economia continuou 

reagindo bem e crescendo a taxas elevadas, puxados ainda pela demanda interna e 

investimentos, que atingiram crescimento de 13,8%, superando o patamar de 2007. 

Diante de projeções de alta da inflação e aquecimento da economia, a taxa Selic 

(Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), que vinha de uma seqüência de 

diminuições, sofreu altas, atingindo o patamar de 13,75 a.a. O PIB, apesar de uma piora 

de cenário no quarto trimestre, alcançou um crescimento de 5,1% no ano, mesmo com 

todos os problemas no cenário mundial. A produção agropecuária, a atividade industrial 

e o setor de serviços continuaram seus crescimentos em patamar próximo ao ano de 

2007. Este bom desempenho da economia brasileira teve como base sólidos 

fundamentos macroeconômicos e medidas tomadas especificamente em função da crise 

externa, como as relativas ao mercado de câmbio a fim de conter a depreciação do real 

(ver Relatório Anual 2008, BCB) .  

Em setembro de 2008 a crise internacional tomou proporções ainda maiores com 

a falência do banco de investimento americano, Lehman Brothers, que não obteve ajuda 

do governo americano, ao contrário do que aconteceu com o Bear Stearns e com as 

agências Fannie Mae e Freddie Mac anteriomente. Este novo acontecimento agravou de 

vez a crise iniciada em 2007, os mercados globais entraram em pânico. Havia 

preocupação com a solvência e liquidez dos bancos americanos e os possíveis impactos 

que poderiam ocorrer, com um elevado risco sistêmico bancário. (ver Torres Filho, 

2008). Tudo isso reduziu ainda mais o crédito internacional e trouxe a expectativa de 

redução da atividade econômica, que realmente se confirmou. 

Por conta destes novos eventos e dos baixos preços das commodities, a atividade 

econômica no quarto trimestre no Brasil sofreu forte redução, e o PIB neste trimestre 

recuou 3,6%. Algumas medidas foram tomadas pelo BCB para amenizar os efeitos da 



 43 

crise, como as medidas relativas à liquidez em relação ao compulsório e à aquisição dos 

ativos de bancos menores por bancos de maior porte. Apesar deste cenário muito ruim a 

partir do último trimestre, no ano de 2008 o desempenho foi bom no geral devido aos 

bons indicadores dos três primeiros trimestres do ano. 

Em 2009 o conjunto de ações tomadas por Bancos Centrais e governos começou 

a reverter a situação vivida pelas economias globais depois do agravamento da crise ao 

final de 2008. A partir do segundo semestre a economia mundial já experimentava 

maior dinamismo e melhores condições na concessão de crédito, assim como melhora 

na liquidez e retomada da confiança no sistema financeiro. 

O BCB e o governo brasileiro continuaram tomando medidas específicas para a 

recuperação da economia frente à crise internacional. Foram tomadas medidas de 

desoneração tributária, medidas relacionadas ao comércio exterior e reduções na taxa 

Selic. Além disso, foram amenizadas as exigências de reservas para os bancos, foi 

disponibilizado pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) várias linhas para bancos de 

pequeno e médio portes, destinados à cessão de empréstimos consignados e ocorreu a 

criação do Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), garantindo maior liquidez 

aos bancos menores. Com o conjunto de medidas ocorreu a recuperação da economia 

brasileira, que continuou com recuo no PIB no primeiro trimestre de 2009 de 0,9% em 

relação ao trimestre anterior com ajuste sazonal, mas nos trimestres seguintes 

apresentou crescimento. Apesar disso o PIB anual teve recuo de 0,6%, puxado 

principalmente pelo setor agropecuário e industrial, que tiveram recuo de 4,6% e 6,4%, 

respectivamente. O setor de serviços teve crescimento de 2,2% e os investimentos 

tiveram um recuo no ano de 9,9%. 

O ambiente da economia internacional em 2010 continou demonstrando a 

recuperação iniciada no ano anterior, com maior dinamismo na atividade econômica. O 

que passou a ser alvo de preocupação mundial foi a questão da dívida soberana de 

alguns países europeus. No Brasil ocorreu forte crescimento do PIB, o crescimento foi 

de 7,6%, percentual que não era atingido desde 1986. O crescimento se deu através da 

solidez da demanda interna e do cenário externo favorável (Ver Relatório Anual 2010, 

BCB). A produção agropecuária, a atividade industrial e o setor de serviços 

apresentaram crescimentos de 6,5%, 10,1% e 5,4%, respectivamente. Os investimentos 

tiveram crescimento de 21,9%. A taxa Selic foi elevada, devido às expectativas de 
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aumento da inflação. Atingiu o patamar de 10,75% a.a. ao final de 2010, após passar por  

um período de estabilidade. Encerrou-se o ano de 2010 num ambiente favorável para a 

economia brasileira. 

Tabela 1 -  PIB Brasil (Variação real anual) 

%

Ano Variação 

real 

2006 4,0

2007 6,1

2008 5,2

2009 -0,6

2010 7,5

 

Elaboração própria a partir de: IBGE 

III.2 Indicadores do Sistema Bancário no Período 

A seguir serão apresentados e analisados alguns dados ligados a atividade 

bancária no Brasil, como os ativos, rentabilidade, volume de crédito e capital. Os dados 

utilizados consideraram a soma dos Consolidados Bancários I, II,  III e IV
4
 do relatório 

dos 50 maiores bancos e o consolidado do SFN. A parte relativa ao crédito teve como 

base os dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) e alguns dados das 

Notas Financeiras para Imprensa (Notimp). Estes dados são fornecidos pelo BCB. Os 

dados de comparação internacional tiveram como fonte o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). 

III.2.1 Ativos e Exigibilidades 

A contínua expansão da economia fez também expandir o volume de ativos para 

o período analisado. O aumento do volume de ativos faz crescer também o PRE, já que 

este é baseado no risco dos ativos. Mesmo em ano de piora no cenário econômico houve 

expansão, como no ano de 2008.  De acordo com dados do BCB neste período ocorreu 

crescimento no número de correspondentes bancários, que levou a uma elevação na 

quantidade de contas correntes movimentadas, mesmo que o número de agências 

bancárias não tenha tido mudança expressiva. Porém nem todo o crescimento do ativo 

representa maior nível de bancarização, o aumento pode decorrer como em 2008, por 

                                                             
4 O total das instituições do SFN exceto os Conglomerados Não-Bancários e Instituições Financeiras Não-

Bancárias Independentes. 
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tranferência de recursos, ativação de créditos tributários e registro de ágio de 

incorporação. (ver REF/BCB de maio/2009, p. 52) 

A participação das operações de crédito no total do ativo seguiu ritmo cresente. 

Com o aumento da participação dos créditos, ocorreu diminuição relativa da carteira de 

Títulos e Valores Mobiliários (TVM) em 2008. Outro destaque é a diminuição da 

participação relativa das aplicações interfinanceiras de liquidez em 2010. (ver Figura 2) 

Figura 1 – Evolução dos Ativos Totais
5
 Sistema Bancário Brasil (valores correntes) - 

Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: BCB 

Figura 2 – Principais Aplicações sobre o Ativo Total Sistema Bancário Brasil - Dez/06 

a Dez/10 

 
 

Elaboração própria a partir de: BCB 

Em 2008 ocorreu a incorporação do ABN pelo Santander e a fusão do Itaú com 

o Unibanco, isto acarretou em maior concentração no sistema bancário e o ágio 

                                                             
5 Total Sistema Financeiro Nacional menos Consolidado Não Bancário 
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resultante da fusão colaborou para o aumento do PR do sistema. Além disso, devido a 

crise os investidores concentram seus investimentos nos principais e maiores bancos por 

temerem problemas de solvência e liquidez nos bancos menores, o que aumentou a 

concentração no setor. Isto ocorreu em 2008 e 2009 principalmente. 

Em relação ao Passivo, os depósitos continuaram como principal fonte de 

captação no período. Porém, como pode ser observado na Figura 3, a participação 

relativa dos depósitos a prazo, aumentou expressivamente no ano de 2008. Isso pode ser 

explicado pela maior rentabilidade que os Créditos de Depósito Bancário (CDB) 

ofereciam em relação aos fundos de investimento e depósitos de poupança em tempo de 

turbulência na economia, e assim parte dos investidores preferiu alterar seus 

investimentos (ver REF/BCB 05/2009). Em 2009 foi criado o DPGE que são depósitos 

garantidos pelo FGC. A ampla aceitação ajudou na captação dos bancos pequenos e 

médios, mantendo a participação relativa dos depósitos a prazo elevada. 

Figura 3 – Captações por Depósitos Sistema Bancário Brasil - Dez/06 a Dez/10 

 
Elaboração própria a partir de: BCB 

III.2.2 Rentabilidade 

O sistema bancário apresentou lucros elevados ao longo do período analisado. O 

lucro líquido anual do sistema, após ter registrado forte crescimento em 2007, mesmo 

com o ambiente externo deteriorado, apresentou leve queda em 2008 e 2009, voltando a 

crescer a nível maior que no pré-crise, atingindo o montante de R$ 66 bilhões (ver 

Figura 4). Os resultados de 2008 e 2009 refletem semestres de bons resultado (o 1º 

semestre de 2008 e o 2º semestre de 2009) e os semestres em que a economia sofreu 
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mais devido aos problemas da crise internacional, com fracos resultados (o 2º semestre 

de 2008 e o 1º de 2009). Portanto,  estes resultados mostram a robustez do sistema 

brasileiro frente as turbulências internacionais. (ver REF/BCB 04/2011) 

Figura 4 – Evolução Lucro Líquido Anual (valores correntes) Sistema Bancário Brasil - 

Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: BCB 

Ao analisar os índices de RSPL (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) e ROA 

(Retorno sobre ativos) observa-se um decrescimento da rentabilidade. Porém, mesmo 

com a queda, os índices continuam elevados e estão num patamar confortável quando 

comparados com outros países (ver Tabela 2). A recuperação do índice de RSPL em 

2010 ainda foi lenta, devido, entre outros fatores, à queda do spread e da taxa básica de 

juros da economia. 

Cabe destacar que o Resultado Operacional do 2º semestre de 2008 foi 

negativamente afetado pela amortização do ágio da fusão entre os bancos Itáu e 

Unibanco, além das despesas de provisão e o resultado cambial negativo, reflexos da 

crise. (ver REF/BCB 05/2009) 

Figura 5  -   Retorno sobre o Patrimônio Líquido  (RSPL) Sistema Bancário Brasil - 

Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: BCB 
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Figura 6 – Retorno sobre Ativos (ROA) Sistema Bancário Brasil - Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: BCB 

Tabela 2 -  Retorno sobre o Patrimônio Líquido  (RSPL) Países - Dez/06 a Dez/10 

%

País 2007 2008 2009 2010

Alemanha 6,5 0,0 0,1 n.d.

Argentina 13,9 17,2 29,5 34,8

Australia 30,0 18,9 18,6 20,4

Brasil * 22,7 17,9 15,4 15,7

Canadá 28,4 15,0 18,2 22,9

Espanha 19,6 12,6 9,1 7,9

EUA n.d. n.d. 1,8 1,8

Itália 13,9 4,9 3,9 n.d.

 

Elaboração própria a partir de: FMI e * BCB 

Para análise da rentabilidade deve-se observar também a qualidade dos 

resultados. Um aumento do resultado da intermediação financeira demonstra maior 

qualidade. Observando semestralmente o resultado da intermediação financeira, nota-se 

um patamar estável até junho de 2008. Em dezembro de 2008 houve queda acentuada 

do resultado, mas já em junho de 2009 teve início um período de melhora contínua nos 

resultados, chegando em dezembro de 2009 a patamares maiores do pré-crise. 

Figura 7 -  Resultado da Intermediação Financeira Semestral Retorno Sistema Bancário 

Brasil - Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: BCB 
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Portanto, os bancos brasileiro após passarem por um período de piora nos 

resultados em 2008, vêm alcançadando resultados crescentes. Os resultados estão em 

patamares até maiores do que os do ano de 2006, quando a crise econômica 

internacional ainda não havia se iniciado. 

III.2.3 Crédito 

Para análise dos indicadores de crédito foi utilizado o SGS que considera o SFN 

em seus dados. 

O volume das operações de créditos concedidas pelas instituições financeiras no 

Brasil registrou crescimento significativo no período analisado. Em dezembro de 2007 o 

volume de crédito totalizava R$ 935,9 bilhões e em dezembro de 2010 era de R$ 1,7 

trilhões. Ressalta-se que mesmo nos períodos mais críticos da crise financeira a 

concessão de crédito teve aumento. Isso pode ser comprovado, não só pelo volume, mas 

também pela relação entre crédito/PIB. A participação do crédito no PIB em dezembro 

de 2007 era de 35,2%, em 2008 de 40,5%, em 2009 de 44,4% e finalmente, em 2010 de 

46,4%. Apesar do aumento, esta ainda é uma relação baixa se comparada 

internacionalmente (ver Sant’anna, Borça Júnior e Araújo, 2009, p.45). 

Figura 8 – Total de Operações de Crédito do SFN - Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: SGS/ BCB 

Figura 9 – Total de Créditos do SFN/ PIB (Dez/06-Dez/10) 

 

Elaboração própria a partir de: SGS/ BCB 
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Em 2008 foi de grande importância a maior participação dos bancos públicos na 

concessão de crédito, uma vez que os bancos privados adotaram uma postura de maior 

cautela. Esta maior atuação decorreu da política adotada de aquecer a economia diante 

do cenário de crise econômica. Como se observa na Figura 10, entre 2009 e 2010 o 

montante de operações do setor público até ultrapassa o valor de crédito concedido pelo 

setor privado. As operações de crédito dos bancos estrangeiros permaneceram estáveis 

no período. No ano de 2009, refletindo as melhoras no ritmo da atividade econômica, de 

emprego e renda o crédito voltou a se expandir de forma mais acentuada. E novamente 

em 2010, com o crescimento da economia, esta tendência se confirmou.  

Figura 10 – Operações de Crédito do SFN por Controle Acionário - Dez/06 a Dez10 

 

Elaboração própria a partir de: SGS/BCB 

 A análise da distribuição do crédito total por atividade econômica evidenciou 

que os créditos destinados ao setor público e ao setor imobilário seguiram uma 

tendência de crescimento da participação relativa na composição do crédito neste 

período. Enquanto que nos outros setores a participação variou como pode ser 

observado na Tabela 3. 

 A qualidade da carteira de crédito pode ser constatada pela classificação da 

carteira por nível de risco. As operações classificadas de AA a C (que são as de menor 

risco) representavam em 2007 92% da carteira de crédito do SFN. Em 2008 seguiu no 

mesmo patamar, apresentando queda de 1p.p na participação para 2009. No ano de 2010 

a taxa cresceu novamente, atingindo 92,7%. Os créditos de E-H (geralmente indicativo 

de empréstimos em atraso há mais de noventa dias) registraram aumento em 2009. 

Porém, em dezembro de 2010 esse percentual reduziu-se novamente para 5,1%, patamar 
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menor que em 2006 (6,5%), evidenciando melhora na classificação de risco dos  

créditos concedidos. 

Tabela 3 – Créditos do SFN por Atividade Econômica - Dez/06 a Dez10 

%

Atividade 

Econômica dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10

Indústria 22,5 22,8 24,2 21,5 21,2

Habitação 4,9 4,9 5,2 6,5 8,1

Rural 10,6 9,5 8,7 7,9 7,3

Comercial 10,7 10,4 10,2 9,6 10,1

Pessoas Físicas 32,2 33,6 31,7 32,7 32,2

Outros Créditos 16,6 16,7 17,9 17,5 17,1

Setor Público 2,6 2,0 2,2 4,2 4,0

 

Elaboração própria a partir de: SGS/ BCB 

Tabela 4 - Classificação da Carteira de Crédito po Nível de Risco - Dez/06 a Dez/10 
%

Nível de Risco dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10

AA 25,0 24,6 24,1 20,7 21,2

A 39,3 40,8 40,1 43,9 42,6

B 17,2 17,7 19,0 18,0 19,4

C 9,2 8,8 9,0 8,6 9,5

D 2,8 2,4 2,5 2,5 2,2

E 1,4 1,3 1,0 1,1 0,9

F 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7

G 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5

H 3,4 2,9 2,9 3,8 3,0

 

Elaboração própria a partir de: SGS/BCB 

Tabela 5 – Crédito em Atraso (E-H)/ Total de Créditos do SFN  - Dez/06 a Dez/10 

Ano %

dez/06 6,5

dez/07 5,6

dez/08 5,3

dez/09 6,4

dez/10 5,1

 

Elaboração própria a partir de: SGS/BCB 

 O prazo médio da carteira de crédito referencial para taxa de juros atingiu 19 

meses para pessoa jurídica e 13 meses para pessoa física. Os prazos para pessoa jurídica 

praticamente vêm em linha de crescimento contínua. Para a pessoa física, apesar da 

queda entre 2008 e 2009 há novamente aumento dos prazos. Ressalte-se que de maneira 

geral os prazos médios no Brasil são muito curtos quando comparados 

internacionalmente (ver Castro, 2009, p.84). O spread médio mensal foi decrescente no 
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ano de 2007, e a partir de então teve alta expressiva, atingindo pico em dezembro de 

2008 depois do que voltou a apresentar trajetória de queda, os movimentos dos spreads 

em geral acompanham a flutuação da taxa Selic (ver Figura 12). 

Figura 11 – Prazo Médio Consolidado das Operações de Crédito com Recursos Livres 

Referencial para Taxa de Juros - Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: SGS/ BCB 

Figura 12 – Spread Médio Mensal e Selic Brasil - Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: SGS/BCB e Copom 

 O índice que considera a inadimplêmcia sobre o total de crédito do SFN, em 

2007 foi de 3,2% frente a 3,7% em dezembro de 2006. Portanto, apesar das turbulências 

vividas internacionalmente, a inadimplência neste momento inicial decresceu. 

Surpreendentemente em 2008 o índice sofreu queda e ao final do ano permaneceu 
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estável, a inadimplência acompanhou o aumento do volume de crédito, atingindo 

novamente o índice de 3,2%, não refletindo portanto ainda o cenário de crise mundial. 

Apenas ao se iniciar 2009 que os índices de inadimplência começaram a subir 

acentuadamente, atingindo o auge em outubro (4,5%). A partir de então o percentual 

apresentou queda, e alcançou o índice de 4,3% em dezembro de 2009. Em dezembro de 

2010 o índice voltou a atingir 3,2%, confirmando a tendência de queda. 

 As provisões para crédito acompanharam basicamente as flutuações do índice de 

inadimplência, como pode ser visto na Figura 13. Em 2008 ocorreu aumento da 

provisão com a maior preocupação dos efeitos da crise e atingiu o volume de R$ 65.198 

milhões em dezembro. A relação entre as provisões e o crédito se manteve estável, em 

2007 era de 5,5% e em 2008 de 5,3%. Em 2009, acompanhando o aumento da 

inadimplência as provisões também aumentaram, e o índice atingiu 6,9%. Além disso, 

em 2009, confome consta na seção II.2.1 deste documento, foi permitida a inclusão de 

provisão adicional para o cálculo do PR o que colaborou também para o aumento deste 

índice. Em 2010, já com a melhora na inadimplência o índice voltou ao mesmo patamar 

de 2007 – 5,5%. 

Figura 13 – Inadimplência/ Crédito e Provisões/ Crédito do SFN - Dez/06 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: SGS/BCB 

III.2.4 Capital 

O índice de Basiléia é um dos principais indicadores da capitalização e de 

solvência do sistema financeiro e nele será baseada a análise desta seção.  
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O índice de Basiléia, e a evolução do Patrimônio de Referência e do Patrimônio 

de Referência Exigido refletiram diretamente as mudanças na legislação ocorridas no 

período analisado. Como já visto no presente trabalho, resoluções como a 3.444 (PR), 

3.425 (Créditos Tributários), 3.674 (adicional de provisão), 3.490 (PRE) e também 

como a Circular 3360 (PEPR) e as demais relativas a parcelas de riscos foram divulgadas 

e entraram em vigor no período analisado, provocando algumas alterações no cálculo da 

base de dados. 

O PR seguiu trajetória crescente. Em dezembro de 2007 totalizava R$ 309,6 

bilhões, tendo crescido 7,8% no semestre, o que tem como possível explicação a 

retenção de lucros dos bancos. Para o ano de 2008 a análise dos dados deve ser mais 

cautelosa, porque houve alterações nas regras dos cálculos com a inclusão da provisão 

adicional ao nível I e mudanças nos percentuais de créditos tributários para compor o 

Nível I através da Resolução 3.655 de dezembro de 2008. Além disso, o ágio resultante 

da fusão entre os bancos Itaú e Unibanco foi contabilizado neste ano, sendo responsável 

por parcela significativa do aumento do PR do SFN. Testes feitos pelo BCB revelam 

que se o índice de Basiléia fosse calculado em 2008 ainda com as antigas regras se 

chegaria a outro número, este será explicitado oportunamente. 

 Em dezembro de 2009 o PR alcançou R$ 374,1 bilhões, um aumento 

significativo (cerca de 16% em relação a dezembro/2008) puxado pela retenção de 

lucros, emissão de ações, dívidas subordinadas e instrumentos híbridos de capital e 

dívida. O PR continuou aumentando em 2010 atingindo R$ 415 bilhões, o crescimento 

foi devido, entre outros, aos lucros acumulados e emissões de dívida subordinada. (ver 

REF de Abril/2010 e Abril/2011) 

O PRE totalizou R$ 181,3 bilhões em dezembro de 2007 e seguiu crescendo em 

dezembro de 2008, quando atingiu R$ 201,3 bilhões. Em 2008 passaram a valer os 

novos cálculos para as parcelas de risco, e os fatores de ponderação também foram 

alterados, assim algumas quedas nos requerimentos resultaram num menor crescimento 

do PRE. Em 2009 o crescimento continuou devido especialmente ao aumento do risco 

das operações de crédito, além de aumento da parcela de risco operacional e cambial, e 

as parcelas referentes ao risco de mercado sofreram algumas quedas. Finalmente, em 

dezembro 2010, o montante do PRE foi de R$ 269,1 bilhões, um crescimento de 22% 
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em relação ao mesmo período de 2009. Isso se deveu ao aumento da carteira de crédito, 

tendo em vista que a maior parcela do PRE é referente ao risco de crédito. 

Figura 14 – PR e PRE Totais dos Bancos Brasileiros - Dez/07 a Dez/10 

 

Elaboração própria a partir de: REF/BCB 

O índice de Basiléia se manteve num patamar bem mais elevado do que o 

mínimo recomendado no Brasil, 11%, e, portanto, ainda maior em relação à 

recomendação do Comitê de Basiléia que é de 8%. O índice mantido no Brasil é muito 

elevado quando comparado internacionalmente também (ver Tabela 6). Em dezembro 

de 2007 foi de 18,8 e em dezembro de 2008 teve certa queda, mas continuou 

extremamente elevado – 17,5%. No ano de 2008 o BCB fez alguns testes de como seria 

o índice se não se levasse em conta as novas normas regulatórias para se ter uma 

comparação com a data base anterior (ver REF/BCB 05/2009). O índice encontrado foi 

de 14,9%, ou seja, bem inferior ao encontrado com a nova metodologia, o que mostra a 

piora da capitalização no período, ainda assim este índice é elevado e confortável. 

Em 2009, apesar de alguns indicadores do sistema bancário ainda apresentarem 

piora, o IB aumentou para 18,6% expondo situação confortável e de melhora na 

solvência. Em 2010 ocorreu queda (17,1%), devido especialmente ao aumento do PRE, 

porém como já mencionado este ainda é um patamar adequado. Na Tabela 7 observam-

se os IBs para os cinco maiores bancos privados no Brasil em 2011.  
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Tabela 6 – Índice de Basiléia por país - 2007 a 2010 

%

País 2007 2008 2009 2010

Alemanha n.d. 13,6 14,8 16,1

Argentina 16,9 16,9 18,8 17,7

Australia 10,1 11,3 11,9 11,4

Brasil * 18,8 17,5 18,6 17,1

Canadá 14,8 12,2 14,7 15,6

Espanha 11,4 11,3 12,2 12,0

EUA n.d. n.d. 13,9 14,8

Itália 10,1 10,4 11,7 n.d.

 

Elaboração própria a partir de: FMI e *BCB 

Tabela 7 – Índice de Basiléia dos cinco maiores bancos privados em ativos no Brasil - 

2008 a 2010 
6
 

%

Banco 2008 2009 2010

Itau-Unibanco                                                 16,1 17,0 15,8

Banco do Brasil                                                   15,6 14,0 14,7

Bradesco                                             16,9 17,8 15,1

Santander                                            22,9 33,4 28,4

HSBC                                                  12,3 15,7 13,2

 

Elaboração própria a partir de: 50 maiores/BCB 

O BCB em seus REFs publica testes de estresse a fim de verificar a solvência e 

adequação de instituições dos consolidados bancário I e II em cenários com, por 

exemplo, alta do risco de crédito, e alta ou baixa das taxas de juros e de câmbio. Os 

resultados de dezembro de 2007 mostraram que a grande maioria das instituições 

permaneceria enquadrada nos limites regulatórios em geral. Apenas no cenário que 

incluía os três choques, com alta do risco de crédito e aumento das taxas de juros e de 

câmbio, ocorreria desenquadramento, mesmo assim eram situações consideradas muito 

extremas. Para 2008 os resultados foram no mesmo sentido, seria atingido um 

percentual de 10,7% para o IB apenas no caso de ocorrência dos três choques 

conjuntamente. Em 2009 mudanças na taxa de juros teriam impacto limitado, não 

causando piora além do requerimento mínimo no indicador, em relação às mudanças no 

risco de crédito só em cenários muito extremos haveria desenquadramento de algumas 

                                                             
6 Os dados são a partir de 2008 para facilitar a comparação, pois em 2007 ainda não havia a fusão entre 

Itaú e Unibanco e a incorporação do ABN pelo Santander. 
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instituições. Os testes realizados em 2010 apontam novamente impacto limitado que 

mudanças na taxa de juros proporcionam, e o impacto da taxa de câmbio seria 

insignificante. Em cenários de aumento de risco de crédito o IB ainda permaneceria 

acima de 11%. O sistema, portanto, tem boa capacidade de absorver choques, tendo em 

vista que poucas instituições não estariam enquadradas em cenários adversos e a 

insolvência em geral não foi detectada nos testes. (Ver REF/BCB 05/2008 a 04/2011). 

III.3 Considerações Finais 

Nesta seção busca-se estabelecer a relação entre a adoção dos Acordos de 

Basiléia no Brasil e o desempenho recente dos bancos brasileiros. 

 O BCB tem como missão “ assegurar a estabilidade do poder de compra da 

moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente”
7
. Nesta busca por um sistema 

financeiro sólido e eficiente se encontra a supervisão bancária. A supervisão bancária 

zela pela estabilidade do sistema bancário e de pagamentos. A exigência de um capital 

mínimo para as instituições financeiras, como recomendado pelo Comitê de Basiléia, 

certamente auxilia na estabilidade do sistema. Uma interação cada vez maior dos 

mercados financeiros no mundo gera cada vez mais a necessidade de adoção de padrões 

internacionais, neste sentido estão baseados os Acordos de Basiléia (ver Corazza, 2005). 

 No ano de 1994 o Brasil iniciou a adoção das regulamentações de Basiléia. 

Inicialmente de modo mais simplificado e ao passar dos anos com novas 

regulamentações e mudanças em resoluções. Após a Resolução 2.099 de 1994 os 

bancos tiveram um curto período para se adaptar as exigências, apenas 8 meses, 

evidenciando a pressa do BCB em adequar o sistema às práticas internacionais (ver 

Gouveia, 2008). Segundo Carvalho e Stuart (1995) a adoção dos Acordos de Basiléia no 

SFN foram refletidos através do aumento da regulamentação, o aumento dos níveis de 

capitalização dos bancos e uma tendência ao aumento das fusões entre os bancos. 

Em 2004, com o Comunicado 12.746, deu-se prosseguimento às mudanças que 

tiveram como base o acordo conhecido como Basiléia II. A adoção destas novas normas 

baseadas em 3 pilares (exigência de capital, processo de supervisão e disciplina de 

mercado) começa a gerar efeitos justamente no período de análise (2007-2010), quando 

algumas regulamentações passam a vigorar. 

                                                             
7 Disponível em www.bcb.gov.br, acesso em 5 de Set. de 2011. 

http://www.bcb.gov.br/
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As Resoluções referentes aos cálculos do PR e do PRE padronizado foram 

implementadas entre 2007 e 2008 e impactaram os índices de capital. Tanto que o BCB 

em 2008, além de fazer o cálculo com a nova metodologia,  calculou o índice de capital 

dos bancos levando em consideração as normas anteriores para observar a real evolução 

do índice. 

Tendo como base as análises feitas neste capítulo, percebe-se que o sistema 

financeiro tem adequada capacidade de solvência e sólidos resultados. Mesmo com a 

crise financeira internacional ocorrida neste período, as operações de crédito são 

crescentes, a rentabilidade é elevada e a adequação de capital está acima dos padrões 

internacionais. No período, o Sistema Bancário não apresentou nenhum problema de 

insolvência e quebra de instituições financeiras. Os testes de estresse revelam a solidez 

do sistema financeiro. 

Entretanto muitos países que também adotam as recomendações do Comitê de 

Basiléia sofreram gravemente os efeitos da crise, inclusive os EUA (onde na realidade a 

crise foi iniciada). Vale ressaltar que o acordo de  Basiléia III foi proposto justamente 

em virtude da crise. A idéia é que se reforce a qualidade de capital e a liquidez, que foi 

duramente afetada mundialmente naquele período (ver Anexo A). Portanto, ainda não se 

poderia concluir que a adoção dos Acordos de Basiléia auxiliou no sólido desempenho 

do bancos brasileiros no período, mas é necessário analisar como foram implementados 

os Acordos no país, como evidenciado no segundo capítulo deste trabalho, e não deixar 

de lembrar as medidas específicas tomadas pelo governo e pelo BCB nos anos 

analisados, como visto nas primeiras seções deste capítulo. 

A proposta é pensar a maneira como o Brasil realizou o cumprimento dos 

Acordos. Em alguns aspectos o BCB adotou uma abordagem mais conservadora das 

recomendações do Comitê. A seguir serão apresentados alguns possíveis fatores que 

poderiam relacionar o cumprimento dos acordos com o quadro dos bancos brasileiros 

no período recente. 

 O principal destaque é o índice de adequação de capital, o IB. O requerimento 

mínimo proposto desde o primeiro acordo de capital foi de 8%. No Brasil, este foi o 

primeiro requerimento mínimo adotado para o fator F em 1997. Porém ao final do 

mesmo ano o fator F passou a ser 11%. O maior requerimento de capital contribuiu para 

a robustez do sistema financeiro, pois passa a se exigir mais capital em relação aos 
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riscos aos quais as instituições financeiras incorrem. Inclusive este requerimento se 

aproxima ao que é hoje proposto em Basiléia III. Outro fator que não seguiu exatemente 

o recomendado foi a ponderação a 300% dos créditos tributários (posteriormente os 

creditos tributários oriundos de diferenças temporárias foram ponderados em 100%). A 

ponderação adotada  criou uma exigência maior para a parcela de risco de crédito do 

PRE, o que exige um maior nível de capital para a adequação ao índice.  

Outras especificidades do Sistema Bancário no Brasil dizem respeito ao grau de 

supervisão feita a partir dos acordos, às medidas tomadas em relação às instituições 

quando desenquadradas e demais medidas de fiscalização. Um exemplo foi a criação da 

Central de Risco de Crédito em maio de 1997, posteriormente modificada com a 

Circular 3.098. Esta Central tem como objetivo obter informações sobre os dados 

cadastrais e as operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas de forma 

individualizada, e assim diminuir os riscos de crédito associados a estas operações. A 

obrigatoriedade da classificação do risco dos créditos e suas respectivas provisões, a 

partir de maio de 2000, também atuou como fator de melhora na análise do risco de 

crédito (ver Lima, 2005, p.204). Ressalta-se que as resoluções vigentes abragem todas 

as instituições financeiras no país. 

 Uma outra diferança na implementação é o fato do BCB não permitir o uso de 

ratings externos divulgados por agências de classificação de risco (ver Comunicado 

12.476). Em Basiléia II, para o modelo padronizado é recomendado o uso das agências 

de rating para realizar as ponderações dos riscos. Essas agências muitas vezes são 

questionadas na sua forma de atuação e na precisão de suas notas e no Brasil ainda não 

se apresentam em uma abrangência tão grande quanto internacionalmente. Por não 

permitir este uso, o BCB é que estabeleceu os pesos das ponderações para o risco de 

crédito. Isto pode ter sido um fator positivo para uma maior transparência e contribuido 

para o desempenho sólido no período. 

Além desses, ainda outros fatores poderiam ser examinados, mas assim já podem 

ser observados indícios que o cumprimento do Acordos de Basiléia no Brasil teve 

reflexos positivos no período analisado, pois é possivel que tenha propiciado um melhor 

desempenho do sistema financeiro devido as exigências de capital mais elevadas que 

internacionalmente e o monitoramento dos risco de crédito, mercado e operacional 

feitos de maneira eficaz. Cumpre mencionar que o processo de supervisão e disciplina 
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de mercado propostos em Basiléia II também foi implementado pelo BCB . A atuação 

do governo e as medidas específicas tomadas pelo BCB foram determinantes para o 

desempenho do sitema no período, mas as bases do desempenho dos bancos estão  

ligados as regulações oriundas dos Acordos de Basiléia. Desta forma, a solidez e 

eficência do sistema foi garantida.  

As regulamentações propostas a partir de Basiléia III (ver Anexo A), servirão 

para melhorar a qualidade do capital e o monitoramento dos níveis de liquidez. De 

acordo com o REF de Abril de 2011 espera-se que os bancos no Brasil sejam capazes de 

atender as novas normas sem necessidade de alteração significativa da gestão de capital. 

Não se pode deixar de observar, no período, que a existência no Brasil de taxas 

básicas de juros entre as mais altas do mundo forneceram um estímulo aos bancos para 

alocação de parte considerável de seus recursos em ativos livres de risco (títulos 

públicos federais) de liquidez diária, em detrimento de operações de crédito. Ou seja, as 

altas taxas de juros do período serviram como uma proteção natural para os bancos, 

possibilitando lucros elevados e desestimulando operações de risco mais elevado. Ainda 

outras características do sistema financeiro brasileiro poderiam ser apontadas como 

fatores de proteção contra a crise. 

Portanto, são necessários estudos mais aprofundados no tema para avaliar 

melhor em que medida a implementação dos Acordos de Basiléia afetou o desempenho 

dos bancos.  
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CONCLUSÃO 

 Nesta monografia buscou-se fazer um exame da relação entre a adoção dos 

Acordos de Basiléia no Brasil e o desempenho do sistema bancário no período de 2007 

a 2010, anos estes marcados pela crise financeira internacional. 

 Primeiramente foi visto que a regulação bancária é justificável devido à 

existência de externalidades e de assimetrias de informação. O Comitê de Basiléia, que 

incentiva uma maior regulação bancária, nasceu em meio à necessidade de maior 

coordenação e de supervisão dos bancos internacionalmente. O primeiro Acordo de 

Basiléia se deu em 1988 e estava focado no risco de crédito. Basiléia I passou a ser 

referência para países desenvolvidos e para países emergentes e em desenvolvimento. O 

Acordo sugeria uma relação entre o capital e os ativos ponderados pelo risco de 8%, 

com isso se buscava uma medida para manter a solvência das instituições bancárias. Em 

1996 foi divulgada uma emenda ao acordo primeiro acordo. Esta emenda tratava do 

risco de mercado. Após uma série de críticas relativas à Basiléia I, foi proposto no ano 

de 2004, o acordo conhecido como Basiléia II. Este acordo está baseado em três pilares: 

exigência de capital (Pilar 1), o processo de supervisão (Pilar 2), e disciplina de 

mercado (Pilar 3). Foi adicionado às recomendações o risco operacional, além da 

possibilidade de que os próprios bancos tenham modelos internos de mensuração dos 

riscos. As recomendações dos acordos foram amplamente adotadas. Em outubro de 

2006 o Comitê criou os 25 Princípios Fundamentais para uma supervisão bancária 

efetiva. 

 No segundo capítulo foi detalhada a maneira como os acordos de Basiléia foram 

adotados no Brasil. Em agosto de 1994 o CMN regulamentou especificações presentes 

no Primeiro Acordo de Capital, ou seja, a adoção ocorreu tardiamente. Porém após 

adotar um Fator F de 8%, como proposto originalmente, o BCB alterou este fator para 

11%, conduzindo a uma maior solidez no sistema. Foram detalhados os componentes do 

PR e do PRE e suas parcelas – risco de crédito, de taxa de juros, de câmbio, de 

commodities, de ações e operacional. Apesar de tardio o início, a implementação no 

país dos acordos de Basiléia ocorreu de forma satisfatória e ainda num grau de maior 

preocupação com o sistema. 

 No terceiro e último capítulo, após se constatar que a economia brasileira 

apresentou uma evolução favorável no período, principalmente quando comparada a 

outros países, foram feitas análises do desempenho dos bancos brasileiros no período 
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analisado. Foram examinados especificamente indicadores relativos ao Ativo, Crédito, 

Rentabilidade e Capital. Em todos os casos foram encontrados indicadores sólidos e 

num patamar confortável quando comparados internacionalmente. Vale destacar os 

índices de capital, os seja, os índices de Basiléia que se configuram como um dos mais 

altos no cenário internacional. Numa avaliação de cenários de estresse, os bancos de 

maneira geral não teriam problemas de solvência. 

Portanto, a conclusão encontrada foi que existem indícios de que a adoção dos 

acordos de Basiléia pelo Brasil foi um dos fatores que ajudou no sólido desempenho dos 

bancos brasileiros frente às turbulências internacionais. O cumprimento do Acordos de 

Basiléia no Brasil teve reflexos positivos no período analisado, pois é possivel que 

tenha propiciado um melhor desempenho do sistema financeiro devido as exigências de 

capital mais elevadas e o monitoramento dos risco de crédito, mercado e operacional de 

maneira eficaz. Entretanto estudos mais aprofundados poderiam ser feitos na tentativa 

de comprovar este fato ou identificar outros fatores importantes. 
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ANEXO A- BASILÉIA III 

 Basiléia III surge como uma resposta a crise financeira global, que atingiu as 

economias mundiais no ano de 2008. São propostas reformas para aumentar a força do 

capital global e regras relativas à liquidez, a fim de promover maior segurança no setor 

bancário.  Segundo o Comitê o objetivo das reformas é melhorar a capacidade do setor 

bancário de absorver choques que surgem em periodos de estresse financeiro e 

econômico, indepentende de sua origem, reduzindo assim o risco de transbordamento 

do setor financeiro para a economia real. 

 As causas da mais recente crise financeira estão ligadas ao setor bancário. O 

Comitê ressalta que a alavancagem excessiva dos bancos, com a gradual erosão do nível 

e da qualidade de capital e a manutenção de insuficientes níveis de liquidez não 

permitiram que o sitema bancário absorvesse as perdas provocadas pela crise. Além 

disso, a crise foi ampliada por um processo de desalavancagem pró-cíclica e pela 

interligação de instituições sistemicas através de uma série de transações complexas. 

Todo este processo resultou na perda da confiança do mercado em relação a solvência e 

liquidez de várias instituições bancárias, gerando uma perda de confiança no sistema 

fianceiro e economia em geral. O mercado acabou tendo que ser socorrido pelo setor 

público. 

 Devido a todas essas falhas do sistema bancário evidenciadas na crise, foram 

várias as mudanças introduzidas em Basiléia III, inclusive mudanças nos níveis 

mínimos de capital. De acordo com Nout Wellink, Chairman do BCBS e presidente do 

Banco da Holanda em Press Release publicado pelo BCBS em setembro de 2010, “a 

combinação de uma definição de capital muito mais forte, requerimentos mínimos mais 

altos e a introdução de novas proteções ao capital, irão assegurar que bancos serão mais 

capazes de resistir a períodos de estresse econômico e financeiro, portanto dando 

suporte ao crescimento econômico”. 

 Os principais documentos referentes à Basiléia III foram publicados em 

Dezembro de 2010: Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring e Basel III: A global regulatory framework for more resilient 

banks and banking systems (este apresenta uma versão revisada em Junho/2011). A 

análise do Acordo nas próximas seções terá como base principal estes dois documentos. 
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 1- Propostas do Novo Acordo 

 Nesta seção serão apresentadas as principais reformas introduzidas em Basiléia 

III e a introdução a um padrão global de liquidez. Os requerimentos de capital mínimo  

e novas medidas introduzidas serão tratadas nas seções 2 e 3. 

 Fortalecimento da estrutura de capital global 

 As reformas propostas buscam elevar qualitativa e quantitativamente a base de 

capital dos bancos e melhorar a cobertura de risco da estrutura de capital. Desta forma o 

Comitê busca aumentar a resilência do setor bancário. A seguir são listadas as pincipais 

reformas do novo acordo. 

 Procura-se elevar a qualidade, consistência e a transparência da base de capital, 

através de regras mais rígidas que determinam os instrumentos usados como capital, 

pela maior padronização internacional dos critérios, e pela exigência de divulgação de 

todos os elementos usados como capital de um banco. 

 Com o novo acordo, também é esperada uma maior cobertura de risco. Uma 

fraca cobertura de risco foi um dos fatores críticos da crise de 2008. Serão aumentados 

os requerimentos de capital para o trading book e para exposições de securitização 

complexas. São reforçados a estrutura dos Pilares 2 e 3 que dizem respeito ao processo 

de supervisão e de divulgação das informações. As principais reformas relativas a 

cobertura de risco estão relacionadas ao fortalecimento das exigências de capital para 

risco de contraparte.  

 Outra medida adotada é a complementação do requerimento de capital baseado 

em risco com a adoção de um índice de alavancagem. Este índice tem dois objetivos, de 

restringir a alavancagem dos bancos, que foi um dos fatores problemáticos na crise, e 

introduzir garantias adicionais contra o risco do modelo e do erro de medição. 

 Outro problema evidenciado na crise foi a ampliação procíclica dos choques 

financeiros pelo sistema bancário. Com o objetivo de reduzir esses impactos o novo 

acordo também busca reduzir a prociclicidade e promover colchões anticíclicos. As 

medidas relaciondas a estes temas tem como pricipais objetivos, segundo o Comitê, 

amortecer qualquer excesso cíclico do requerimento mínimo de capital, promover 

provisionamento mais prospectivo, conservar capital que sirva de colchão a bancos 
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individuais e ao setor bancário, para sua utilização posterior em momentos de estresse, e 

alcançar o objetivo macroprudencial mais geral de proteger o setor bancário de períodos 

de excessivo crescimento de crédito. 

 Outra proposta é endereçar o risco sitêmico e interconexões. O excesso de 

interconexões entre bancos de importância sistêmcia também transmitiu choques dentro 

do sistema financeiro e da economia na última crise financeira global. Por isso o Comitê 

deselvolveu uma série de medidas para que os bancos tenham maior capacidade de 

absorção de perdas, entre eles maiores requerimentos de capital. 

 Introdução de padrões globais de liquidez 

 Uma base de liquidez forte também é essencial para o bom funcionamento do 

sistema bancário, além da sólida base de capital. Porém ainda não existia um padrão 

internacional para lidar com a liquidez. Em 2008 o Comitê publicou Principles for 

Sound Liquidity Risk Management and Supervision (Principios para uma Adequada 

Gestão e Supervisão de Risco de Liquidez), onde detalhou medidas a serem tomadas 

quanto a liquidez. Em Basiléia III são apresentados dois padrões de liquidez a serem 

usados pelos bancos: Índice de Cobertura de Liquidez (LCR) e Índice de Financiamento 

Líquido Estável (NSFR). A diferença básica entre os dois é o prazo sobre o qual incide 

o índice. Os dois possuem objetivos diferentes, mas complementares. 

 O Índice de Cobertura de Liquidez tem o objetivo de promover a resistência de 

curto prazo do perfil de risco de liquidez do banco, assegurando que se tenham 

suficientes recursos líquidos de alta qualidade para superar um cenário de estresse 

severo por pelo menos um mês. Ativos são considerados de alta qualidade se eles 

podem facilmente ou imediatamente ser convertidos em dinheiro com apenas pequena 

ou sem perda de valor. Esquematicamente o índice fica assim estabelecido: 

Ativos Líquidos de Alta Qualidade  ≥ 100% 

  Saídas para os próximos 30 dias 

  

O objetivo do Índice de Financiamento Líquido Estável é promover a resistência 

sobre um horizonte de longo prazo, criando incentivos adicionais para que os bancos 

possuam fontes de captação para suas atividades mais estáveis em uma base estrutural 

continua. Para este índice o horizonte de tempo é de um ano e foi desenvolvido para 
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promover uma estrutura de maturação sustentável de ativos e passivos dos bancos. O 

NSFR fica assim estabelecido: 

Captação Disponível  ≥ 100% 

Captação Necessária 

 

 Os prazos para o estabelecimento pleno dos índices de liquidez LCR e NFSR são 

2015 e 2018, respectivamente. 

Mundialmente são utilizadas diversas ferramentas para o monitoramento da 

liquidez pelas autoridades supervisoras. Com o objetivo de promover uma maior 

consistência internacional, o Comitê elaborou uma série de métricas que devem ser 

consideradas como um tipo mínimo de informação que os supervisores devem 

considerar. As métricas de monitoramento consideram: o descasamento de maturidade 

contratual; concetração da captação; os ativos disponíveis livres de encargos; LCR por 

moedas ( reconhecendo que o risco cambial deve ser considerado no risco de liquidez); 

e ferramentas de monitoramento relacionadas ao mercado. 

 2- Componentes do Capital 

 O capital para fins regulatórios é ainda dividido, como em Basiléia I, entre 

capital de nível 1 (Tier 1) e capital de nível 2 (Tier 2). Porém existe agora além do 

capital nível 1 principal (Common Equity Tier 1), o capital nível 1 adicional (Additional 

Tier 1). O capital de nível 1 deve ser composto por elementos que demonstrem 

capacidade efetiva de absorver perdas durante o funcionamento da instituição 

financeira, enquanto que o capital de nível 2 deve ser composto por elementos capazes 

de absorver perdas em caso de ser constatado a inviabilidade do funcionamento da 

instituição. Com essas mudanças foram elevados o nível e a qualidade do capital. 

 De acordo com o Comitê, detalhadamente, os componentes do capital nível 1 

principal são: ações ordinárias emitidas pelo banco que cumpram as exigências para 

serem consideradas capital nível 1 principal (basicamante cotas por ações ordinárias e 

ações preferenciais não resgatáveis e sem mecanismos de cumulatividade de 

dividendos), ou seus equivalentes para entidades que não sejam sociedades por ações 

(non-joint stock companies); prêmios de emissão resultantes de instrumentos incluidos 

no capital nível 1 principal; lucros retidos; rendimentos abrangentes ou acumulados e 
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outras reservas divulgadas; ações ordinárias emitidas por subsidiárias consolidadas do 

banco e mantidas por partes minoritárias que atendam aos critérios de inclusão no 

capital nível 1 principal; e finalmente deduções aplicadas ao cálculo do capital nível 1 

principal. 

 Os componentes do capital adicional de nível 1 são: instrumentos emitidos pelo 

banco que atendam ao critério de inclusão no capital de nível 1 adicional; prêmios de 

emissão resultantes de instrumentos incluidos no capital de nível 1 adicional; 

instrumentos emitidos por subsidiárias consolidadas do banco e mantidas por partes 

minoritárias que estão dentro do critério de capital adicional; e demais deduções feitas 

no cálculo de capital adicional de nível 1. Os critérios para inclusão no capital adicional 

de nível 1 basicamente abrangem instrumentos híbridos de capital e dívida autorizados 

que atendam aos requisitos de absorção de perdas durante o funcionamento da 

instituição financeira, de subordinação, de perpeituidade e de não cumulatividade de 

dividendos. 

 O capital de nível 2 é composto basicamente pelos mesmos elementos que 

compõem o capital adicional de nível 1, mas que não atendam aos critérios exigidos 

para este. Provisões ou reservas para perdas também são incluidas no cálculo do capital 

de nível 2, quando atendem a certos critérios. Portanto, além das provisões, os 

componentes do capital de nível 2 são: instrumentos híbridos de capital e dívida que não 

se qualifiquem para integrar o capital adicional de nível 1; instrumentos de dívida 

subordinada e autorizados; e ações preferenciais que não se qualifiquem para compor o 

nível 1. 

 As deduções ocorrem principalmente sobre o capital de nível 1, e são compostas 

de: ágio e outros intangíveis (exceto hipotecas); créditos tributários; reservas para hedge 

de fluxo de caixa; insuficiência do estoque de provisão para perdas esperadas; ganho na 

venda de operações de securitização; ganhos e perdas acumuladas em função de 

alterações no risco de crédito do próprio banco; ativos e passivos de fundos de pensão 

de prestação definida; ações em tesouraria; participações cruzadas recíprocas em 

entidades bancárias, financeiras e de seguros; investimento no capital de entidades 

bancárias, financeiras e de seguros não incluidas no escopo da consolidação 

regulamentar e onde os bancos não detém mais de 10% das ações emitidas pela 

entidade; e deduções em função de limites entre os componentes de capital. 
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 Além dos requerimentos de capital de nível 1 e 2, Basiléia III introduz os 

conceitos de capital de conservação e capital contracíclico: 

i) Capital de conservação: Seu propósito é assegurar que os bancos 

mantenham uma proteção de capital que pode ser usada para absorção de 

perdas durante períodos de estresse econômico e financeiro. Quando o 

banco não se encontra em período de estresse, ele deve manter um nível 

de capital acima do requerimento mínimo, sendo estabelecido um 

mínimo de 2,5% acima do requerimento mínimo de capital de nível 1 que 

é de 4,5%, totalizando portanto 7% sobre os ativos ponderados pelo 

risco. O capital de conservação é composto por elementos que podem ser 

considerados como capital nível 1 principal. Restrições nas distribuições 

de capital dos bancos serão impostas quando os índices não atingerem os 

níveis mínimos. No Quadro A.1 são descritas as restrições impostas 

quando não se atingem o índice mínimo de capital. 

Quadro A.1 – Percentuais de Capital de Conservação Mínimos 

Índice de capital nível 1 principal Índices mínimos de capital de 

conservação (expresso como 

porcentagem dos ganhos) 

4.5% - 5.125% 100% 

>5.125% - 5.75% 80% 

>5.75% - 6.375% 60% 

>6.375% - 7.0% 40% 
> 7.0% 0% 

Fonte: BCBS – 2011 - Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems p. 56 

 

ii) Capital contracíclico: Tem como propósito alcançar o objetivo 

macropudencial de proteger o setor bancário do excessivo crescimento de 

crédito agregado. É imposto dentro de uma faixa que vai de 0 a 2,5% dos 

ativos ponderados pelo risco, composto por capital ordinário, quando as 

autoridades julgam que o crescimento do crédito está resultando em um 

inaceitável crescimento do risco sistêmico. Este capital contracíclico 

deve ser implantado pelas jurisdições nacionais. O capital contracíclico é 

apresentado como uma extensão do capital de conservação, e da mesma 
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maneira é apresentado pelo Comitê uma tabela que diz respeito aos 

índices mínimos de capital de conservação. A tabela se divide em cinco 

categorias, divididas entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto quartis e 

acima do nível mínimo do indice de capital nível 1. Supondo que o banco 

está sujeito ao requerimento de 2,5% de capital contracíclico, o Quadro 

A.2 assim se dispõe: 

Quadro A.2 - Percentuais de Capital de Conservação Mínimos com 2,5% de 

Requerimento de Capital Contra-Cíclico 

Capital nível 1 principal (incluindo 

outros capitais com capacidade de 

absorção de perdas) 

Índices mínimos de capital de 

conservação (expresso como 

porcentagem dos ganhos) 

4.5% - 5.75% 100% 

>5.75% - 7.0% 80% 

>7.0% - 8.25% 60% 

>8.25% - 9.5% 40% 

> 9.5% 0 

Fonte: BCBS - Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems 

p.60 

 Em Basiléia III, portanto, o capital é formado pelo capital de nível 1, capital de 

nível 2, capital de conservação e o capital contracíclico quando necessário (o que será 

estabelecido pela autoridade local). O índice mínimo de requerimento do total do capital 

de referência sobre os ativos ponderados pelo risco, que era de 8% até Basiléia II, passa 

a ser de 10,5%, ainda sem contar o capital contracíclico, que quando for requerido em 

sua totalidade ocasionará em um índice de 13%. O Quadro A.3 mostra 

esquematicamente a composição do índice: 

Quadro A.3 - Requerimentos de capital em Basiléia III 

 Capital Nível 1 

Principal 

Capital Nível 1 Capital Total 

Mínimo 4.5 6.0 8.0 

Capital de 

Conservação 

2.5  

Mínimo + Capital de 

Conservação 

7.0 8.5 10.5 

Capital contracíclico 0 – 2.5  

Fonte: BCBS (2011) - Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems p.64 
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 2.1 Índice de Alavancagem 

 Este índice, que deve ser  usado como complementar ao índice de capital, surgiu 

devido a preocupação com o excesso de alavancagem no período da crise financeira 

recente. Segundo o Comitê o índice visa alcançar dois objetivos: restringir o 

crescimento da alavancagem no setor bancário, ajudando a evitar processos de 

desalavancagem desestabilizadores que possam causar danos ao sistema financeiro e à 

economia; e reforçar os requerimentos de capital em função do risco com uma medida 

simples, complementar, não baseada no nível de risco. 

 Segundo o Comitê, a base de cálculo é a média mensal do índice de 

alavancagem durante o trimestre, índice que se estabelece de uma relação entre a 

medida de capital (numerador) e o valor da exposição (denominador). A medida de 

capital é composta pelo capital de nível 1. Para a exposição são consideradas as 

posições dentro do balanço (on balance) excluindo derivativos, líquidas de provisões 

específicas; não são permitidos para reduzir a exposição os colaterais, garantias e 

mitigação de risco de crédito; e deduções de empréstimos e depósitos também não são 

permitidas. O Comitê testará um nível mínimo para este índice de 3% durante o período 

de ajustamento. Desta forma, o índice fica assim estabelecido: 

Capital Nível 1 ≥ 3% 

Exposição 

 

 2.2 Implementação 

 O Comitê de Basiléia atribuiu prazos máximos para implementação das novas 

medidas nos diversos países. O novo acordo deverá ser totalmente adotado no mais 

tardar em Janeiro de 2019. No Quadro A.4 estão descritos os prazos. 

O Acordo de Basiléia III mantém basicamente a estrutura recomendada em 

Basiléia II, da divisão em três pilares. Algumas mudanças principais são a indrodução 

de um padrão de liquidez e a adoção dos capitais de conservação e contracíclico, além 

disso, é evidenciada uma maior qualidade para o capital de nível 1, assim como foi 

aumentada sua participação no índice. 
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Quadro A.4 – Implementação de Basilléia III 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Índice de

Alavancagem

Migração 

para o Pilar 

1

Mínimo- Nível

1 principal

3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

Capital de

Conservação

0.625% 1.25% 1875% 2.5%

Mínimo Nível 1 

Principal +

Capital de

Conservação

3.5% 4.0% 4.5% 5125% 5.75% 6375% 7.0%

Introdução das

deduções do

Capital Nível 1

Principal

20% 40% 60% 80% 100% 100%

Mínimo Nível 1 4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Mínimo 

Capital Total

8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

Mínimo 

Capital Total +

Capital de

Conservação

8.0% 8.0% 8.0% 8625% 9.25% 9875% 10.5%

Monitoramento Execução Paralela. Divulgação começa em

Jan/2015

 

 

Fonte: BCBS (2011) - Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems p.69 Annex 4 

3 - Regulamentações a partir de Basiléia III 

 No dia 17 de fevereiro de 2011 o BCB divulgou o Comunicado 20.615 referente 

às orientações preliminares relativas à Basiléia III, o mais recente acordo proposto pelo 

Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária (BCBS), lançado em dezembro de 2010. 

 3.1 Principais Recomendações 

O PR continuará composto pelo Nível I e II, porém o Nível I será dividido em 

Capital Principal e Capital Adicional, como previsto no novo acordo. O Capital 

Principal deverá ser composto pelo capital social e por lucros retidos, deduzindo os 

valores referentes aos ajustes regulamentares, que incluem créditos tributários, ágios, 

ações em tesouraria, entre outros. O Capital Adicional e o Nível II também devem 

seguir as recomendações, o primeiro provavelmente será composto por instrumentos 

híbridos de capital e dívida autorizados, de subordinação, de perpeituidade e de não 

cumulatividade de dividendos. O segundo deverá ser composto por intrumentos híbridos 

de capital e dívida, por instrumentos de dívida subordinada autorizados e por ações 

preferenciais que não se qualifiquem para o Nível I. Deverão ser feitas alterações em 

relação aos modelos de mensuração de risco de crédito. 
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Como o novo modelo prevê, serão incluidos o Capital de Conservação e o 

Capital Contracíclico no escopo da regulação no Brasil. Com a introdução destes novos 

requerimentos, o percentual exigido para a relação entre PR e PRE será gradualmente 

reduzido e dará lugar a até 2,5% da relação entre o Capital de Conservação e os ativos 

ponderados pelos riscos e, igualmente até 2,5% para a relação do Capital Contracíclico 

e os ativos ponderados pelos riscos. A porcentagem referente ao PR na estrutura do 

índice de capital, no início de 2019, deverá corresponder a 8%, percentual que hoje é 

usado como referência pelo Comitê. Portanto ao somar os três tipos de capital o índice 

de capital poderá chegar a até 13% em determinados períodos, o mesmo que o 

recomendado pelo Acordo.  

A inclusão do Índice de Alavancagem e dos padrões globais de liquidez também 

estão previstas pelo BCB. O Índice de Alavancagem é calculado através da divisão do 

valor do Nível I do PR pelo valor da exposição total, e deverá ser adotado já a partir de 

2013. Para as medidas de liquidez estão previstos estudos de impactos junto as 

instituições financeiras, que deverão a partir de 2012 informar os principais 

componentes do índice para monitoramento. É previsto que as exigência do LCR e do 

NSFR estejam em vigor em 2015 e 2018, respectivamente. 

3.2 Implementação 

Preliminarmente, no Brasil se adotarão prazos mais curtos para a implementação 

das medidas de Basiléia III. Tendo em vista que o índice de Basiléia atualmente adotado 

no Brasil já é superior ao recomendado pelo Comitê. Segue o Quadro A.5 com os 

prazos informados pelo Comunicado 20.615: 

Quadro A.5 – Implementação de Basiléia III no Brasil 

jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19

(F= 0,11) (F= 0,11) (F= 0,11) (F= 0,09875) (F= 0,0925) (F= 0,08625) (F= 0,08)

Capital 

Principal

4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Nível I 5,50% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

PR 11,00% 11,00% 11,00% 9,88% 9,25% 8,63% 8,00%

Capital de

Conservação

- - - 0,63% 1,25% 1,88% 2,50%

PR+ Capital

de 

Conservação

11,00% 11,00% 11,00% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

Capital 

Contracíclico

- Até 

0,625%

Até 

1,25%

Até 1,875% Até 2,5% Até 2,5% Até 

2,5%

Parâmetro 

dividido por 

RWA¹

 

Fonte: Comunicado 20.615, de 17.2.2011 

¹ Risk-Weighted Assets (Ativos ponderados pelo risco) 


