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RESUMO 

 
 

CUNHA, Marina Martins Brito da. Os Acordos de Basileia I, II, III e o mercado 
bancário brasileiro: um estudo sobre os principais desafios da gestão de liquidez 
nesse novo cenário. 2014. 160f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis)-
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2014. 
 
 
Ao longo da história bancária, foram detectados movimentos de mudanças e 
adaptações às novas realidades, como a internacionalização dos bancos e a 
crescente globalização dos mercados financeiros. Nesse processo, foram 
registradas instabilidades econômicas dos sistemas monetários nacionais e 
internacionais, que levantaram questões sobre a necessidade do fortalecimento do 
sistema monetário internacional e a estabilidade das instituições financeiras dos 
países. Em meio a turbulências nos mercados, o Bank for International Settlements 
(BIS) criou o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (Basle Committee on 
Banking Supervision), que divulgou o Acordo da Basileia inserindo princípios de 
supervisão bancária e um sistema para mensuração e padronização dos 
requerimentos mínimos de capital na tentativa de gerenciar os riscos. O estudo, que 
se desenvolve nesse contexto, pretende analisar o funcionamento do sistema 
financeiro brasileiro os efeitos da implantação do Acordo da Basileia sobre esta 
estrutura. O método de pesquisa adotado é baseado na avaliação histórica e analise 
documental dos Acordos da Basileia I, II e III, sobre o sistema financeiro nacional, 
por meio do qual se analisarão os princípios de supervisão e a regulação bancária 
implementada pelo Banco Central do Brasil, como a regulamentação dos limites 
mínimos de capital e patrimônio líquido, consoante a Resolução n. 2.099 e suas 
principais alterações. O trabalho também faz uma análise do novo acordo de capital, 
com as suas principais características. Sua implantação ocorreu com a edição do 
Comunicado n. 12.746 de 2004, em que o Banco Central do Brasil estabeleceu um 
cronograma a ser seguido pelas instituições financeiras brasileiras para a 
implantação de diversas melhorias nos controles de gestão de risco e também no 
papel da supervisão e divulgação de informações ao mercado financeiro. Por meio 
do Comunicado n. 20.615 de 2011, houve um aprimoramento, com a inclusão do 
Basileia III, e um dos pontos tratados é a melhoria no gerenciamento de risco de 
liquidez. Do esforço de pesquisa, conclui-se que muitas melhorias ainda são 
discutidas e estão em processo de implantação nos mercados brasileiro e 
internacional, contudo estas inovações iniciadas pelo acordo de Basileia marcam a 
história da gestão e da supervisão do gerenciamento de riscos no mercado 
financeiro. 
 
 
Palavras-chave: Sistema Financeiro Brasileiro. Acordos de Basileia. Gestão. Risco. 
Liquidez. 
 



  

ABSTRACT 
 
 

CUNHA, Marina Martins Brito da. The Basel Accords I, II, III and the Brazilian 
banking market: a study of the major challenges of managing liquidity in this new 
scenario. 2014. 160p. Dissertation (Master in Accounting)-Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo, 2014. 
 
During the banking history, there were movements of changes and adaptation to new 
realities, such as the internationalization and the increasing globalization of the 
financial markets. In this process economic instabilities of national monetary systems 
were recorded which raised questions about the necessity of strengthening the 
international monetary system and the stability of financial institutions of the 
countries. Amid  the market turbulence , the Bank For International Settlements 
(BIS), has created the Basel Committee of Banking Supervision Basel  that 
promulgated the Basel Accord  entering the principles of banking supervision and a 
system for measuring and standardizing minimum capital requirements, in an attempt 
to manage the risks. This paper aims to analyze the effects of the implementation of 
Basel Accords on the structure and operation of the Brazilian financial system. The 
analysis method adopted is based on the historical and documentary evaluation of 
the  Basel Accords I, II and III in the the Brazilian financial system, analyzing the 
principles of banking supervision and regulation implemented by the Brazilian Central 
Bank and financial institutions, such as the regulation of minimum capital and net 
worth, through Resolution No. 2099 and its main changes. The paper also provides 
an analysis of the new capital agreement with its main characteristics. Its 
implementation occurred through the Statement N. 12.746 of 2004, when the 
Brazilian Central Bank set a timetable to be followed by financial institutions for the 
implementation of several improvements in risk management controls and also the 
role of supervision and information disclosure to the financial market.Through the 
Statement N. 20.615 of 2011, a new step was taken to improve the inclusion of Basel 
III, one of the points presented was the improvement in the liquidity risk 
management. The paper  concluded that despite of many improvements have been 
still discussed and have been under implementation in the Brazil and in the 
international markets, these innovations initiated by the Basel Accord marked the 
history of management and supervision of risk management in the financial market. 
 
 
Keywords: Brazilian Financial System. Basel Accord. Management. Risk. Liquidity. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Fluxo de fundos por meio do sistema financeiro ...................................... 44 

Figura 2 – Organograma do Sistema Financeiro Nacional ........................................ 45 

Figura 3 – Definição de capital ................................................................................ 124 

Figura 4 – Adequação do Acordo de Basileia III: Cronograma de implantação ...... 126 

 
 



  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 – Índice de liquidez .................................................................................. 143 

Gráfico 2 – Distribuição de frequência para o índice de liquidez ............................. 145 

 

 
 



  

LISTA DE QUADROS 
 
 
 

Quadro 1 – Instituições financeiras em funcionamento no país ................................ 41 

Quadro 2 – Regulação prudencial brasileira sobre requerimento de capital ............. 88 

Quadro 3 – Acordo de Basileia III: principais características ................................... 119 

Quadro 4 – Principais conceitos discutidos em Basileia III...................................... 120 

Quadro 5 – Exigência de capital e colchões (buffers)  ............................................ 121 

Quadro 6 – Cronograma de implantação do Acordo de Basileia III - BIS e  

Banco Central do Brasil ........................................................................................... 122 

Quadro 7 – Normas de orientação para implantação do Acordo de Basileia III ...... 127 

Quadro 8 – Normas de orientação complementar à implantação do Acordo de 

Basileia III ................................................................................................................ 129 

Quadro 9 – Principais componentes da estrutura de capital de Basileia ................. 132 

Quadro 10 – Plano de aderência das regulamentações dos Acordos de Basileia 

ao sistema financeiro brasileiro ............................................................................... 133 

 

 

 

 



  

LISTA DE SIGLAS 
 
 
 

AMA - Método de Mensuração Avançada  

Apr - Ativos Ponderados pelos Fatores de Risco  

Bacen - Banco Central do Brasil  

BIS - Bank for International Settlements  (Banco de Liquidações Internacionais) 

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

CACEX - Carteira de Câmbio e Comércio Exterior  

Câmbio - Sistema de Câmbio 

CAMOB - Caixa de Mobilização Bancária 

CARED - Carteira de Redescontos  

CEE - Comunidade Econômica Europeia 

CDB - Certificado de Depósito Bancário 

Cetip - Central de Custódia e de Liquidação de Títulos 

Compe - Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis 

Cosif - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 

CMN - Conselho Monetário Nacional  

CNF - Confederação Nacional das Instituições Financeiras 

CRC - Central de Risco de Crédito 

CSPL - Comitê de Sistema de Pagamentos e de Liquidação  

CVM - Comissão de Valores Mobiliários  

DRL - Demonstrativo de Risco de Liquidez  

Febraban  - Federação Brasileira de Bancos  

FGC - Fundo Garantidor de Crédito 

FLE - Fluxo de Caixa Estressado  

FMI - Fundo Monetário Internacional 

FSA - Financial Services Authority  

IASC - International Accounting Standard Commitee  

IGC - Inspeção Global Consolidada 

IIF - Institute of International Finance  

IL - Índice de Liquidez 

LCR - Liquidity Coverage Ratio  

LT - Liquidez Total  



  

NSFR - Net Stable Funding Ratio  

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  

PLA - Patrimônio Líquido Ajustado 

PLE - Patrimônio Líquido Exigido  

PME - Pequenas e Médias Empresas 

PR - Patrimônio de Referência  

Proer - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional  

PROES - Programa de Incentivo à Reestruturação do Sistema Financeiro Público 

Estadual  

RDCi - Risco de Crédito da i-ésima Operação de Swap  

RSF - Required Stable Funding  

SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro  

Selic - Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

SFN - Sistema Financeiro Nacional 

SUMOC - Superintendência da Moeda e do Crédito  

STR - Sistema de Transferências de Reservas  

sVaR - Stressed VaR  

Sw - Swap  

Tier 1 - Nivel 1  

Tier 2 - Nível 2  

TPF - Título Público Federal 

VaR - Value at Risk  

 



  

LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 – Concentração de depósitos ................................................................... 137 

Tabela 2 – Cronograma de implantação do indicador LCR ..................................... 139 



  

SUMÁRIO 
 
 

 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 17 

1.1 Contextualização ............................................................................................. 17 

1.2 Situação - problema ........................................................................................ 21 

1.3 Questão de pesquisa ...................................................................................... 22 

1.4 Objetivos ......................................................................................................... 22 

1.5 Relevância e contribuições ............................................................................. 23 

1.6 Metodologia ..................................................................................................... 23 

1.7 Delimitações .................................................................................................... 24 

1.8 Estrutura do trabalho ....................................................................................... 25 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 27 

2.1 Sistema financeiro ........................................................................................... 27 

2.1.1 Abertura financeira nos países periféricos ................................................. 29 

2.2 Sistema financeiro nacional ............................................................................ 33 

2.2.1 Evolução do sistema financeiro nacional ................................................... 33 

2.2.2 Reestruturação do sistema financeiro nacional ......................................... 36 

2.2.3 Importância do sistema financeiro nacional ............................................... 43 

2.3 Sistemas de pagamento.................................................................................. 46 

2.3.1 Tipos de riscos em sistema de pagamentos .............................................. 47 

2.3.1.1 Risco de crédito .................................................................................... 48 

2.3.1.2 Risco de liquidez ................................................................................... 48 

2.3.1.3 Risco de liquidação ............................................................................... 48 

2.3.1.4 Risco legal e operacional ...................................................................... 49 

2.3.1.5 Risco sistêmico ..................................................................................... 49 

2.3.1.6 Crise sistêmica ...................................................................................... 49 

2.4 O sistema de pagamentos brasileiro ............................................................... 50 

2.4.1 Aspectos legais e regulamentares do SPB ................................................ 52 

2.4.2 O antigo Sistema de Pagamentos Brasileiro .............................................. 53 

2.4.3 O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro ................................................ 56 

2.4.4 Sistema de Pagamentos Brasileiro e gerenciamento de riscos ................. 59 

 



  

3 O ACORDO DE BASILEIA .................................................................................... 61 

3.1 Origens e criação do comitê de Basileia ......................................................... 63 

3.2 ACORDO DE BASILEIA: regulação e supervisão bancárias .......................... 64 

3.2.1 Adequação de capital ................................................................................. 67 

3.3 Ponderação de riscos segundo a classe  ........................................................ 69 

3.3.1 O risco de crédito dos derivativos .............................................................. 71 

3.3.2 O risco de transferência de país ................................................................ 72 

3.3.3 O índice de capitalização padrão ............................................................... 73 

 

4 ASPECTOS DESTACADOS DO ACORDO DE BASILEIA NO BRASIL .............. 74 

4.1 Introdução ....................................................................................................... 74 

4.2 Regulação e supervisão bancária no Brasil .................................................... 74 

4.3 Visão da supervisão do Banco Central do Brasil ............................................ 78 

4.3.1 Princípios de supervisão do Banco Central do Brasil ................................. 79 

4.4 A implantação do acordo de Basileia no Brasil e as principais modificações 

ocorridas no Sistema Financeiro Nacional ................................................................ 81 

4.5 Principais programas de ajustes para o Sistema Financeiro Nacional ............ 83 

4.5.1 Adoção do acordo de Basileia: Resolução n. 2.099/1994 .......................... 86 

4.5.2 O risco de crédito dos ativos ...................................................................... 88 

4.5.3 O risco de crédito de derivativos ................................................................ 90 

4.5.4 O risco cambial .......................................................................................... 91 

4.5.5 Créditos tributários ..................................................................................... 91 

4.5.6 O risco de liquidez ...................................................................................... 92 

4.5.7 O patrimônio de referência ......................................................................... 92 

4.5.8 O índice de capital ..................................................................................... 93 

4.5.9 O índice de imobilização ............................................................................ 94 

 

5 O NOVO ACORDO DE CAPITAL: BASILEIA II .................................................... 95 

5.1 AS DISCUSSÕES SOBRE O ACORDO DE BASILEIA DE 1988 E A 

TRANSIÇÃO PARA A NOVA ADEQUAÇÃO DE CAPITAL: Basileia II ................. 95 

5.2 A EVOLUÇÃO DO ACORDO: do Basileia I ao Basileia II  .............................. 98 

5.3 O NOVO ACORDO DE CAPITAL: Basileia II ................................................ 100 

5.3.1 Os três pilares fundamentais do Basileia II .............................................. 102 

5.3.1.1 Primeiro pilar: requerimentos de capital mínimo ................................... 102 



  

5.3.1.2 SEGUNDO PILAR: processo de revisão da supervisão da adequação 

de capital..................................................................................................................103 

5.3.1.3 TERCEIRO PILAR: fortalecimento da disciplina de mercado ............. 106 

5.4 Resultados e impactos do acordo de Basileia II ............................................ 109 

5.5 Adaptações das recomendações do acordo de Basileia II no Brasil ............. 111 

5.6 BASILEIA 2.5: uma adaptação ao acordo ..................................................... 113 

  

6 O ACORDO DE BASILEIA III .............................................................................. 114 

6.1 Alterações nas regulamentações vigentes .................................................... 117 

6.2 Alterações propostas pelo novo acordo – Basileia III .................................... 119 

6.3 Implantação do acordo Basileia III no Brasil ................................................. 123 

 

7 GESTÃO DA LIQUIDEZ ...................................................................................... 134 

7.1 Risco de liquidez ........................................................................................... 134 

7.2 Regulamentação do gerenciamento da liquidez no Brasil ............................ 135 

7.3 Aspectos relevantes no gerenciamento da liquidez ...................................... 137 

7.4 O risco de liquidez no acordo de Basileia III ................................................. 138 

7.5 Desafios do risco de liquidez ......................................................................... 140 

7.6 Cenário atual brasileiro de liquidez ............................................................... 142 

 

CONCLUSÃO ......................................................................................................... 146 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 152 

 

 

 

 

 

 



 
17 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

Para que uma sociedade possa atingir um melhor padrão de bem-estar, é 

necessário que ocorra, além de outras condições, diminuição da taxa de 

desemprego, aumento da renda, que implica também aumento de consumo e de 

arrecadação tributária. Desta forma, o objetivo de melhoria de bem-estar de uma 

sociedade tem como condição necessária, ainda que não suficiente, a obtenção de 

elevadas e permanentes taxas de crescimento, que possam ser traduzidas pelo 

aumento da capacidade produtiva. 

Um dos fatores que desempenham papel relevante na elevação da taxa 

de crescimento econômico é o desenvolvimento do sistema financeiro, por ser capaz 

de mobilizar e direcionar recursos a projetos produtivos, viabilizando o investimento 

e consequentemente o aumento de produtividade. 

A importância do desenvolvimento do sistema financeiro é acentuada pela 

integração mundial, que faz com que capitais do mundo inteiro possam, com baixos 

custos de transação, buscar globalmente as melhores alternativas de investimento e 

os melhores retornos. Essa integração gera grandes oportunidades para o país 

desde que sejam oferecidos retornos, condições e custos de transação similares aos 

de seus concorrentes.  

O Sistema Financeiro Nacional, constituído por todas as instituições 

financeiras existentes no mercado brasileiro; torna possível o relacionamento entre 

os participantes dos mercados financeiros ao permitir transferências de agentes 

econômicos superavitários para deficitários e proporcionar condições adequadas à 

manutenção do fluxo de recursos em circulação. Bem por isso, é considerado um 

sistema de grande importância para o desenvolvimento da economia de um país. 

A reestruturação do Sistema Financeiro Nacional, cujo primeiro objetivo 

era buscar o equilíbrio e o desenvolvimento das instituições financeiras, trouxe 

mudanças estruturais importantes e muito significativas, valendo destacar, por 

exemplo, as mudanças na complexidade tecnológica de modo a garantir uma maior 

circulação dos recursos movimentados pelos sistemas financeiros dos países, 

operados em escala global.  
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Com esses avanços significativos, as chances da existência de crises 

financeiras sistêmicas cresceram e tornaram-se preocupantes pelo fato de abalar a 

estabilidade de todo o sistema financeiro, daí a necessidade de se reduzir o risco de 

uma onda de desconfiança e exigir uma maior autodisciplina do mercado. 

Dentro dessa visão, a implantação do novo sistema de pagamento nasce 

para fortalecer todo o Sistema Financeiro Nacional. 

Ao longo da história, existiram diversos exemplos de crises financeiras 

sistêmicas de maior ou menor intensidade. Nas últimas décadas, entretanto, o medo 

de ocorrência destes eventos cresceu significativamente, em decorrência do avanço 

tecnológico, da maior integração dos mercados financeiros e do extraordinário 

aumento do volume de recursos movimentados pelos sistemas financeiros dos 

países.  

Com a globalização, os sistemas financeiros se internacionalizaram e 

também se expuseram às assimetrias regulamentares dos vários ambientes 

jurisdicionais.  

Problemas na liquidação financeira das obrigações causaram 

inadimplência de diversas instituições solventes, que até aquele momento 

dependiam dos recursos para equilibrar seus caixas. Uma vez que essas liquidações 

financeiras ocorrem por meio do sistema de pagamentos, a solidez, a agilidade e a 

eficiência do sistema são de suma importância para as economias de mercado.  

A forma que o Banco Central do Brasil (Bacen) buscou para garantir a 

desejada estabilidade foi a supervisão e o controle dos riscos inerentes às 

operações executadas na indústria bancária. 

A sofisticação das atividades bancárias e a globalização das economias 

trouxe dinamicidade ao setor financeiro, expandindo a sua exposição a quaisquer 

eventos.  

As crises financeiras e os eventos relevantes ocorridos nas últimas 

décadas serviram para reforçar a necessidade de uma regulação global, que busca 

livrar o sistema dos efeitos nocivos de uma contaminação do mercado financeiro 

internacional e promover um ambiente de gestão eficiente. 

Esforços realizados ao longo do tempo em várias jurisdições acabaram 

por determinar a necessidade de ações de alcance mundial, o que justifica a 

existência de acordos com este escopo de aplicabilidade. Esse é o cenário em que 

se estabelecem as regras prudenciais de gestão financeira mundial. 
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Em 1988, o Comitê de Basileia para Supervisão Bancária divulgou o 

Acordo de Capital, que propunha um conjunto mínimo de diretrizes para adequação 

de capital em bancos. 

O objetivo do Acordo foi fortalecer a solidez e a estabilidade do sistema 

bancário, e evitar o chamado “efeito dominó”, por meio de recomendação para os 

bancos constituírem um capital mínimo, de forma a minimizar os riscos de 

insolvência das instituições bancárias e manter uma prudência de capital suficiente 

para fazer frente a possíveis ocorrências de perdas. 

Como ponto central, o Comitê definiu uma medida comum de solvência, 

que cobria o risco de crédito, com adequação de capital igual a pelo menos 8% dos 

ativos do banco, ponderados pelo risco. Essa ponderação arbitrada pelo Comitê 

considera a relação dos ativos da instituição com os demais envolvidos, neste caso, 

as suas contrapartes. 

As medidas sugeridas no Acordo foram implantadas nos países-membros 

do Comitê em 1992. No Brasil, o reflexo direto do Acordo de 1988 se materializou 

com a Resolução n. 2.099, publicada pelo Bacen, em agosto de 1994. Essa 

Resolução estabeleceu que as instituições autorizadas a operar no mercado 

brasileiro deveriam constituir o Patrimônio Líquido Exigido (PLE) em um valor igual 

a, no mínimo, 8% de seus ativos ponderados por fatores de risco, idêntico ao 

preconizado pelo Bank for International Settlements (BIS).  Em novembro de 1997, 

esse índice foi alterado no Brasil para 11%, consoante determinação Circular n. 

2.784/1997 do Bacen. 

Em abril de 1993, o Comitê emitiu um conjunto de propostas para 

construir um modelo padrão de controle de risco de mercado, com o objetivo de 

capturar as turbulências causadas por operações que ainda não haviam sido 

contempladas na regulamentação anterior e que por suas características 

apresentavam riscos significativos às instituições.  

Em abril de 1995, o Comitê fez nova proposta de alocação de capital para 

o risco de mercado e permitiu a utilização de modelos internos. A descrição 

completa da referida proposta está no documento intitulado Amendment to the 

Capital Accord to Incorporate Market Risks, de 1996. O desenho do chamado 

“Método Interno de Mensuração” também se encontra nesse documento. 

No Brasil, o cálculo do capital regulamentar para risco de mercado foi 

incorporado às regras prudenciais contidas nas Resoluções n. 2.606/1999 e n. 
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2.692/2000, que contemplavam o requerimento de capital mínimo para risco de 

câmbio/ouro e taxa de juros, respectivamente. A exigência de capital para taxa de 

juros se restringia ao risco de operações alocadas na carteira de negociação (trading 

book). A metodologia utilizada para o cálculo de taxas pré-fixadas, por exemplo, foi a 

de um modelo intermediário entre o padrão e o interno, empregando-se o conceito 

de Value at Risk (VaR), com parâmetros estabelecidos pelo Bacen.  

Apesar do constatado avanço com a implantação do primeiro Acordo de 

Basileia, alguns ajustes foram sugeridos ao longo dos anos subsequentes. 

O processo de revisão do Acordo de 1988 visou desenvolver uma nova 

estrutura para fortalecer a solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional, 

considerando que o Novo Acordo recomendava a adoção de práticas de 

administração de riscos mais sólidas pelo setor bancário, não sustentadas 

simplesmente na determinação de capital. 

Em 16 de janeiro de 2001, o Comitê de Basileia lançou uma proposição 

para o Novo Acordo de Capital, o qual, instituiu uma extensa agenda para os 

supervisores no que tange à transição entre os dois acordos anteriores e a 

implementação, de forma integral, dos preceitos do Novo Acordo. 

Após a publicação do primeiro ciclo de propostas do Comitê para revisar a 

estrutura de adequação de capital, em junho de 1999, foi implantado um processo 

consultivo abrangente em todos os países-membros. O Comitê, subsequentemente, 

depois de liberar propostas adicionais para consulta no período janeiro de 2001 a 

abril de 2003, conduziu três estudos de impactos quantitativos relacionados à sua 

proposta, cujo objetivo era validar e calibrar informações e parâmetros contidos nas 

metodologias para cálculo do percentual de alocação dos riscos de crédito, mercado 

e operacional. Após o lançamento do Acordo de Basileia I, sucederam-se alterações 

significativas, culminando nos acordos Basileia II e Basileia III, que serão objeto de 

estudo neste trabalho. 

Os mercados passaram por várias transformações desde a publicação do 

Acordo de Capitais de 1988, com o desenvolvimento de métodos de identificação, 

avaliação e administração de risco. Visando a incorporar os avanços na estrutura de 

riscos, advinda da nova forma de execução das atividades bancárias, aliada à 

realidade do sistema vigente, o Comitê de Basileia propôs a revisão do primeiro 

acordo, ante a emergência de englobar as mudanças ocorridas no âmbito do 
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mercado financeiro. As crises mostraram as necessidades de alguns ajustes nas 

regulamentações sugeridas, com destaque para a crise internacional de 2008. 

O gerenciamento de risco operacional em instituições financeiras 

apresentou uma evolução submetida a extensos debates, ocorridos em grande parte 

pela escassez de literatura a respeito do tema, principalmente quanto à captura e à 

modelagem dos dados de perdas, e não menos importante, quanto ao impacto 

negativo enfrentado por uma instituição decorrente de falhas operacionais. 

Nos dias atuais, a supervisão bancária nos âmbitos nacional e mundial 

não se restringe a normas e a balanços contábeis, mas que isso, a atividade se 

dedica a análises de controles internos das instituições, visando assegurar o sistema 

financeiro no futuro. Nesse sentido, percebe-se um esforço conjunto na revisão de 

regras para exigência de alocação de capital mínimo para bancos ativos. 

 

 

1.2 Situação - Problema 
 
  

O tema escolhido, que gravita em torno do sistema financeiro nacional e 

internacional, tem despertado grande interesse nas últimas décadas. 

Não obstante a criação do Comitê de Basileia tenha ocorrido em 1975, foi 

apenas em 1988 que se divulgou o primeiro Acordo de Capital da Basileia, com 

objetivo de criar exigências mínimas de capital para fazer frente ao risco de crédito 

das instituições financeiras. Em rigor, esse foi o primeiro passo no caminho do 

controle de riscos do setor financeiro, seguido, em 1988, por outro acordo, que 

apresentou melhorias, mas ainda não contempladas no acordo anterior, 

implementado no Brasil apenas em 1994. 

No ano de 2010, novo acordo foi concebido – nominado Basileia III –, 

motivado por questões detectadas na crise de 2008, como a falta de reservas 

suficientes para fazer frente à crise de liquidez, e pela qualidade dos ativos próprios 

para cobrir os riscos. Estas questões foram revistas no novo acordo e ainda estão 

em processo de implantação.  

Diante desse cenário, torna-se relevante trazer para a literatura contábil 

brasileira assuntos relacionados a estes acordos, seus impactos e a evolução do 

sistema financeiro nacional em face desta nova realidade. 
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1.3 Questão de pesquisa 
 

Considerando que as pesquisas envolvendo os acordos de Basileia no 

Brasil ainda são incipientes, principalmente o Acordo de Basileia III, que ainda está 

em processo de implantação e, ademais, constatada a significativa relevância 

nacional e internacional, no que tange ao gerenciamento de riscos e operações 

financeiras do setor bancário, formulam-se as seguintes questões de pesquisa: 

 

 Quais são as principais contribuições apresentadas ao sistema 

financeiro nacional nos Acordos de Basileia?  

 Quais são os principais desafios da adesão aos Acordos de Basileia 

para o sistema financeiro nacional? 

 

 
 

1.4 Objetivos 
 

Com base no exposto na seção anterior, a pesquisa apresenta os seguintes 

objetivos: 

 
Objetivo principal 
 

 Analisar a gestão do risco no enfoque das regras do Acordo de Basileia, que 

atualmente está em sua terceira versão, mais conhecido como Basileia III, para as 

instituições financeiras no Brasil.  

 
Objetivos secundários 
 

 No contexto do mercado brasileiro, explorar a gestão do risco de liquidez, um dos 

principais tópicos tratados com ênfase no Acordo de Basileia III. 

 Compreender a necessidade e as limitações do sistema bancário brasileiro na 

gestão de riscos. 
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1.5 Relevância e contribuições 

 

A preocupação com os sistemas financeiros extrapola as fronteiras 

nacionais, pois uma crise sistêmica não afeta apenas o setor bancário. Por esta 

razão, foram criados diversos mecanismos para permitir uma sofisticação do 

gerenciamento dos riscos ao longo das duas últimas décadas. 

As turbulências derivadas das crises econômicas fizeram com que os 

órgãos reguladores passassem a utilizar instrumentos de gerenciamento de riscos, 

com o propósito de analisar a situação do sistema bancário. A propósito, um 

problema de liquidez em um banco brasileiro pode gerar danos em todo o sistema 

financeiro global. 

Dessas observações, extrai-se a importância deste trabalho, cujo escopo 

é proporcionar um conhecimento do cenário atual do setor bancário brasileiro, em 

relação ao requerimento de capital do Acordo de Basileia III, e gestão de riscos, com 

ênfase no gerenciamento de liquidez.  

No campo teórico, pretende-se contribuir com a discussão da questão no 

meio acadêmico, uma vez que não há um número significante de trabalhos na 

literatura nacional a respeito do tema. 

 

 

1.6 Metodologia 

 

O objetivo da metodologia é o aperfeiçoamento de procedimentos e 

critérios utilizados na pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 37). Uma boa 

metodologia possui como elemento básico um plano detalhado de como alcançar os 

seus objetivos, respondendo, sempre, ao que foi proposto como questão central da 

pesquisa (KELLER, 1995). 

A pesquisa envolverá, inicialmente, uma descrição histórica dos Acordos 

de Basileia propostos no cenário internacional e, especificamente os impactos 

sentidos e a regulamentação do setor financeiro brasileiro, foco principal deste 

trabalho. A tarefa seguinte será descrever a gestão de liquidez no contexto 

econômico brasileiro e definir quais são as principais ferramentas utilizadas no país 

para gerenciamento da liquidez, quais são as regulamentações impostas pelo órgão 

regulador e quais os desafios para a implantação. 
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Como suporte metodológico, primeiramente, será necessária a reunião de 

várias fontes de pesquisa, principalmente as divulgações do Bacen, em termos de 

regulamentações vigentes e comunicados ao sistema financeiro nacional a respeito 

de cronogramas e diretrizes estipulados para o Brasil como país-membro. No que 

diz respeito ao mercado internacional, a principal fonte de dados é o BIS. 

Em relação aos desafios da gestão de risco de liquidez, no cenário de 

implantação de Basileia III, a pesquisa utilizará dados da empresa de consultoria 

Ernest Young, por ser a única entidade a realizar este tipo de levantamento, valendo 

destacar o acesso a informações relevantes fornecidas por bancos brasileiros e 

mundiais na elaboração do seu minucioso estudo. 

Para Gonçalves e Meirelles (2004, p. 86): “O referencial teórico é mais 

geral, apresentando e discutindo as bases conceituais teóricas dentro das quais se 

encerram e se apoiam os problemas de pesquisa, os objetivos, a metodologia e a 

análise de dados”. 

Portanto, para arregimentar o referencial de base, utilizar-se-á a técnica 

de pesquisa bibliográfica, que Martins e Theóophilo (2009) definem como 

recolhimento, seleção, análise e interpretação das contribuições teóricas já 

existentes sobre um tema ou problema, com a finalidade de análise, explicação e 

discussão acerca de um determinado assunto. 

A natureza desta pesquisa é descritiva e tem como objeto de estudo os 

bancos brasileiros (nacionais, nesta década, quando o Brasil implementou o Acordo 

de Basileia I e II).  

Para tanto, será apresentado um panorama do geral do setor bancário, o 

impacto da regulamentação de alocação de capital e o histórico da implantação do 

Acordo de Basileia neste segmento. 

 

 
1.7 Delimitações 

 

Os Acordos de Basileia são temas muito vastos e abrangem, além do 

sistema financeiro internacional e nacional, os riscos de crédito, o mercado, e 

questões operacionais e de liquidez neste segmento. Com sua evolução, passou-se 

a discutir também o papel de regulador e a divulgação de dados, além da qualidade 
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dos ativos em um balanço contábil, responsável por suportar possíveis riscos 

financeiros. 

Cabe mencionar que neste estudo não se pretende esgotar nenhuma das 

questões abordadas. Em relação ao Acordo de Basileia III e o gerenciamento de 

liquidez neste contexto, por serem regulamentações recentes e ainda estarem em 

processo de implantação, pode haver alteração no decorrer da pesquisa e mesmo 

após a sua conclusão. 

 

 

1.8 Estrutura do trabalho 
 
 

Quanto à estrutura, a pesquisa contempla oito capítulos, que se dedicam 

aos seguintes conteúdos: 

 

 Capítulo 1 – introdução do trabalho, importante para apresentar a 

contextualização da temática a ser pesquisada, a situação-problema, os objetivos, a 

relevância e possíveis contribuições, a metodologia e a estrutura. 

 

 Capítulo 2 – fundamentação teórica sobre o sistema financeiro, o 

sistema financeiro nacional e o sistema de pagamentos. 

 

 Capítulo 3 – histórico do Acordo de Basileia, suas origens e a 

adequação de capital no sistema financeiro. 

 

 Capítulo 4 – histórico dos aspectos do primeiro Acordo da Basileia no 

Brasil, nominado Basileia I, a regulação e a supervisão bancárias, e as principais 

modificações ocorridas no sistema financeiro nacional em razão da regulamentação 

decorrente de referido acordo. 

 

 Capítulo 5 – histórico do Acordo de Capital Basileia II, e suas novas 

adequações, comparativo com o acordo anterior (Basileia I), descrição dos três 

pilares: requerimento de capital, supervisão, disciplina de mercado. Ainda, apresenta 

os resultados e os impactos deste acordo. 
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 Capítulo 6 – histórico do Acordo de Capital Basileia III, como surgiu e 

quais as alterações propostas. 

 

 Capítulo 7 – descrição da gestão de liquidez no sistema financeiro 

nacional e no contexto do Acordo de Basileia III, e os principais desafios enfrentados 

para a adequação às novas regulamentações. 

 

 Capítulo 8 – considerações finais sobre o esforço de pesquisa 

realizado, com foco na apresentação das respostas às questões previamente 

definidas (questões de pesquisa). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Sistema financeiro 

 

O sistema financeiro internacional é uma estrutura de acordos, normas, 

convenções e instituições dentro da qual operam mercados e empresas 

internacionais.  

A evolução do sistema financeiro internacional no século XX registrou três 

fases principais: o padrão-ouro, até os anos 1930; o sistema de Bretton Woods, de 

1944 a 1973; o sistema de taxas de câmbio flutuantes, de 1973 em diante 

(ROBERTS, 2000). 

O sistema engendrado em Bretton Woods, que instituiu a estrutura do 

sistema monetário internacional, vigorou entre 1944 e 1973. As regras e convenções 

propostas neste sistema aludem a relações monetárias e financeiras internacionais e 

objetivam precipuamente viabilizar as transações entre os países e eliminar 

possíveis entraves ao desenvolvimento mundial. O ano de 1973 marca o fim do 

sistema, quando se rompeu a conversibilidade do dólar em relação ao ouro 

(TONETO JUNIOR; GREMAUD, 1994). 

Os anos 1970 caracterizam uma década de turbulência no sistema 

financeiro internacional, com altos níveis de inflação, instabilidade cambial e 

reciclagem de petrodólares. A década seguinte testemunhou não só a crise da 

dívida na América Latina e em outros lugares, mas também a emergência de 

mercados financeiros no Ocidente e na Ásia. Nos anos 1990, houve um progresso 

no que diz respeito à solução para a crise da dívida da década anterior e novas 

crises financeiras sucederam na Ásia, na Rússia e na América Latina (ROBERTS, 

2000). 

O cenário de sucessivas crises impôs a necessidade de pensar um novo 

sistema monetário internacional apto a estabilizar os fluxos internacionais de 

mercado e capitais. Registre-se que, hoje, a maior parte das transações 

internacionais corresponde a fluxos de capitais, enquanto no período de vigência 

dos acordos de Bretton Woods, os fluxos comerciais eram preponderantes. O 

comércio assume cada vez mais um papel secundário no contexto da 
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internacionalização e globalização dos mercados financeiros (TONETO JUNIOR; 

GREMAUD, 1994). 

A mencionada internacionalização nos anos 1980 foi decisiva na 

substituição do sistema baseado no crédito por um baseado no mercado de capitais, 

especialmente em razão dos seguintes fatores, apontados por Toneto Junior e 

Gremaud (1994): 

a) desregulamentação e/ou liberalização financeira em vários países, haja 

vista a necessidade de algumas economias de rolar os seus deficits – caso dos 

Estados Unidos da América –, enquanto outras, como o Japão, procuravam reciclar 

os seus superavits; 

b) aumento da concorrência em função da própria liberalização e da 

perda de importância do setor bancário em relação aos chamados investidores 

institucionais. Neste processo, reduzem-se as margens de lucro e pressionam-se as 

instituições para novas e mais arriscadas operações; 

c) surgimento de inovações financeiras como a securitização das dívidas; 

com a proliferação dos bonds, comercial papers, floating rate notes; desenvolveram-

se também mercados secundários bem organizados, viabilizando a liquidez dos 

títulos e, neste sentido, o aprimoramento dos sistemas de informação foi 

fundamental; 

d) criação de mecanismos de proteção de riscos individuais (hedge-

finance: futuros, opções, swaps) os chamados derivativos, que permitem aos 

investidores realizar operações casadas, com as quais procuram proteger-se de 

variações de câmbio, juros e preços. Entretanto, estes mecanismos também 

passaram a ser objeto de especulação.  

O funcionamento do mercado de capitais depende de opiniões 

divergentes dos agentes e, conforme se concentram os recursos em fundos 

administrativos por profissionais e com a melhoria da tecnologia de informações, 

aumenta o risco da convergência de opiniões, o que pode provocar grande 

volatilidade nos preços dos ativos. 

A globalização financeira e a interdependência dos mercados financeiros 

nacionais trouxeram duas consequências adicionais: (i) o crescimento das 

operações nos mercados cambiais e o seu processo de autonomia, que passou a 

ser objeto de especulação. A taxa de câmbio começou a mostrar um comportamento 

independente dos chamados “fundamentos” econômicos; e (ii) a impossibilidade de, 
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neste cenário, uma crise ficar circunscrita a um mercado nacional isolado, ao 

contrário, o comportamento da Bolsa de Nova Iorque afetou a de Tóquio e a de São 

Paulo, influindo também sobre o próprio mercado de câmbio (TONETO JUNIOR; 

GREMAUD, 1994).  

Nesse sentido, foram tomadas várias iniciativas na tentativa de diminuir a 

instabilidade iminente:  

[...] iniciou-se um período de revisão profunda dos princípios que 
regiam até então a ação reguladora do Estado nos mercados 
financeiros. Desregulação e liberalização da atividade financeira 
passaram a ser objetivos perseguidos com afinco em todos os 
países, ainda que com graus variados de entusiasmo (CARVALHO et 
al, 2000, p. 341). 

A atuação dos governos se traduziu em intervenções, isoladas ou 

conjuntas, nos mercados de câmbio e nas taxas de juros; coordenação de políticas 

macroeconômicas, uniões monetárias etc. Em nível microeconômico, houve maior 

preocupação com supervisão e regulação das atividades das instituições financeiras 

privadas (TONETO JUNIOR; GREMAUD, 1994).  

 

 

2.1.1 Abertura financeira nos países periféricos 

 

A abertura financeira, que teve início nos países centrais, no final da 

década de 1950, mostrou-se como tendência e foi formalizada pelos códigos 

específicos de liberalização de capitais da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 1961. O objetivo desses códigos era 

eliminar as restrições dos fluxos internacionais de capitais. Contudo, nesse período, 

a maioria dos países centrais e periféricos mantinha amplos controles quantitativos 

sobre esses fluxos, que constituíam um dos pilares do regime de Bretton Woods. O 

colapso deste regime e o término do período de crescimento rápido e estável vigente 

nos anos 1950 e 1960 colocou em xeque o ambiente institucional que emergiu após 

a Segunda Guerra Mundial. A ascensão de Ronald Reagan nos EUA e de Margaret 

Thatcher na Inglaterra no final da década de 1970 teve como contrapartida a 

implementação de políticas de liberalização financeira externa e interna, adotadas 

nos anos seguintes pelos demais países centrais (PRATES, 1997). 
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Nos países periféricos, a abertura externa dos sistemas financeiros, no 

que tange à eliminação de barreiras ao ingresso de capitais externos e à entrada de 

instituições financeiras estrangeiras com permissão para aquisição do controle 

acionário de instituições locais ou instalação de subsidiárias, iniciou-se nos anos 

1980, mas o seu timing e a sua velocidade divergiram nas duas principais regiões 

periféricas, Ásia e América Latina, principalmente em relação à primeira dimensão 

deste processo, a liberalização dos fluxos de capitais (FREITAS; PRATES, 2001). 

Na América Latina, a liberalização dos fluxos de capitais foi parte 

integrante dos programas de estabilização e reformas implementados a partir da 

segunda metade da década de 1980, que seguiram as recomendações do 

Consenso de Washington. Contudo, nesta década, em função da crise da dívida 

externa, os países periféricos foram excluídos dos fluxos voluntários de capitais 

privados. Com isso, o novo marco regulatório liberalizado tornou-se efetivo somente 

após o retorno dos fluxos de capitais voluntários no início dos anos 1990. A 

absorção de volumes expressivos de capitais externos voluntários aliviou a restrição 

externa e de financiamento (dada a inexistência de mecanismos privados de 

financiamento de longo prazo), mas não resultou na superação destas restrições, ao 

contrário, teve como contrapartida o aumento da vulnerabilidade destas economias, 

quer dizer, houve uma reversão súbita dos fluxos de capitais estrangeiros, 

predominantemente de portfólio, altamente voláteis e de curto prazo. Esta 

vulnerabilidade ficou evidente com as sucessivas crises cambiais que atingiram a 

América Latina nos anos 1990 (México, Argentina e Brasil). No caso das economias 

latino-americanas, a vulnerabilidade externa sempre foi um elemento estrutural e 

apresentou diferenças qualitativas, em função dos distintos padrões de inserção 

externa desses países ao longo de sua evolução histórica e, em alguns momentos, 

manteve-se latente por vários anos, como nos ciclos de endividamento externos dos 

anos 1970 e da primeira metade da década de 1990 (FREITAS; PRATES, 2001). 

Nos países asiáticos, o poder de pressão dos organismos multilaterais e 

dos países centrais em prol da abertura externa foi menor, justamente porque não 

enfrentaram uma situação de restrição externa e instabilidade macroeconômica nos 

anos 1980, como sucedeu com os latino-americanos. Esta é uma das razões que 

explicam a maior capacidade de resistência das economias asiáticas à liberalização, 

em relação às latino-americanas, valendo lembrar o ritmo de implementação mais 

gradual das medidas liberalizantes. O poder de resistência destes países às 
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pressões para a liberalização exercidas pelos organismos multilaterais e pelo G-7, 

no entanto, reduziu-se com o avanço da globalização financeira. Ademais, a 

exigência da abertura financeira como pré-condição para o ingresso na OCDE 

constituiu um instrumento adicional de pressão na década de 1990, como é o caso 

da Coreia (FREITAS; PRATES, 2001). 

A internacionalização dos sistemas bancários locais, nos países latino-

americanos, também aumentou expressivamente após as crises financeiras dos 

anos 1990. No entanto, ao contrário da Ásia, a presença de bancos estrangeiros foi 

maior e o marco regulatório mais liberal antes das crises. O aumento da 

internacionalização resultou, sobretudo, nas medidas de liberalização adotadas 

pelos governos para viabilizar a capitalização dos sistemas financeiros bancários 

nacionais, fragilizados após as crises bancárias de 1995, no caso do México e da 

Argentina. No Brasil, que não enfrentou uma crise bancária como os seus 

congêneres latino-americanos, a decisão de permitir a entrada e/ou a ampliação da 

participação estrangeira no sistema financeiro nacional (em agosto de 1995) foi 

tomada no contexto de fragilidade financeira crescente do sistema bancário, que 

sofria as consequências de uma brutal contração da liquidez em virtude das medidas 

econômicas restritivas adotadas em resposta aos impactos da crise mexicana 

(FREITAS; PRATES, 2001). 

A intensificação das pressões concorrenciais nos mercados nacionais dos 

países centrais estimulou os bancos e outros tipos de intermediários financeiros a 

buscar novos espaços de valorização. A estratégia de fortalecimento de uma 

posição global escolhida pelas instituições financeiras foi a diversificação geográfica 

de suas atividades, traduzida na instalação de filiais ou subsidiárias em países 

estrangeiros (FREITAS; PRATES, 2001). 

Quanto aos fluxos de capital externo de portfólio que, segundo o discurso 

oficial dos organismos multilaterais, promoveria grande dinamismo e 

aprofundamento dos mercados de capital, o maior ingresso de recursos externos 

traduziu-se apenas em notável capitalização das bolsas de valores domésticas. 

Desse modo, longe de significar possibilidades reais de financiamento de longo 

prazo para as atividades empresariais, este movimento apresentou características 

fortemente especulativas. Tais fluxos extremamente voláteis contribuíram para 

agravar a vulnerabilidade externa dos países latino-americanos na eclosão das 

sucessivas crises a partir de 1997(FREITAS; PRATES, 2001). 
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Na avaliação de Canuto e Lima (1999), enquanto não se materializar 

alguma convergência em escala global, permanecem abertas as possibilidades de 

superexposição das instituições financeiras aos elos mais fracos do sistema global e 

consequente contágio para outras áreas, conforme se observou nas crises das 

economias emergentes a partir da mexicana e também das asiáticas. Para os 

autores, com o desdobramento das crises, pôde-se constatar a presença anterior, 

em cada caso, do excesso de exposição a riscos por agentes locais e por seus 

financiadores externos. Aduzem que tende a crescer a pressão por difusão dos 

modelos de regulação vencedores aos países periféricos, como requisito para não 

receberem algum tipo de segregação no sistema regulatório das economias 

avançadas. 

As surpresas quanto a envolvimento com altos riscos por parte de 

instituições das economias avançadas – como ocorreu na falência do Banco 

Barings, em 1995, e as crises de hedge funds durante o ano de 1998 – estenderam 

a preocupação com a existência de pontos frágeis também dentro do núcleo duro 

das finanças globalizadas. Desde o início dos anos 1980, experiências com crises 

financeiras, de largo alcance ou localizadas, não estiveram restritas a economias 

emergentes. As forças de expansão de liquidez e de financiamento, colocadas em 

ação com as transformações aqui tratadas, fizeram-se acompanhar, como efeito 

colateral, por maior volatilidade e instabilidade (CANUTO; LIMA, 1999).  

Os bancos, antes de tudo, são instituições financeiras, cuja atuação na 

economia está sobreposta ao sistema de crédito intercapitalista. Esse sistema, 

consubstanciado nas interrelações creditícias, é operado e se desenvolve no 

chamado mercado financeiro, tendo por base as negociações com os diversos 

títulos de dívida. O sistema bancário, por sua vez, atua no mercado financeiro 

institucional, centralizando, concentrando e administrando a massa de ativos 

financeiros emitidos, desde a moeda (ativo monetário) até os demais títulos de 

crédito (ativos não monetários). 

O principal negócio bancário, genericamente, traduz-se na captação de 

depósitos e concessão de empréstimos. Trata-se, portanto, de uma atividade de 

intermediação financeira, a partir da qual um banco pode ser definido como 

instituição que empresta recursos a uma taxa remunerativa determinada e toma 

emprestado a uma taxa mais baixa. Por conseguinte, os bancos assumem uma 

posição estratégica na economia, intermediando o confronto entre agentes 
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emprestadores e agentes tomadores de empréstimos. Em outras palavras, os 

intermediários bancários, como instituições financeiras, atendem a dois tipos básicos 

de solicitação: (i) de aplicadores ou poupadores, tomam dinheiro emprestado; (ii) de 

tomadores ou investidores, concedem empréstimos. Porém, não só os bancos, 

estritamente, são instituições financeiras, pois pode existir uma infinidade de 

entidades que também são assim consideradas. 

A propósito, instituições financeiras são empresas escolhidas pelo cliente 

para efetuar transações econômicas, sejam operações de aplicação de recursos ou 

um empréstimo. Além disso, “[...] as instituições financeiras atuam como 

intermediárias, promovendo a canalização de poupanças de indivíduos, empresas e 

órgãos de governos para empréstimos e aplicações” (GITMAN, 2004, p. 18). 

 

 

2.2 Sistema Financeiro Nacional 

 

 

2.2.1 Evolução do Sistema Financeiro Nacional 

 

O conhecimento sobre o Sistema Financeiro Nacional é crescente ao 

longo do tempo, especialmente pela importância que exerce na economia e no 

segmento empresarial do país.  

Teixeira (2000) relata que o Sistema Financeiro Nacional passou por 

profundas transformações de cunho estrutural, concentradas praticamente nas duas 

últimas décadas. 

A primeira instituição financeira a operar no Brasil surgiu em 1808. Neste 

ano, D. João VI baixou um ato real criando o primeiro Banco do Brasil e a ele 

atribuiu a exclusividade de emissão de notas bancárias, que constituiriam o meio 

circulante do país, bem como a isenção de tributos e o monopólio sobre a 

comercialização de produtos (COSTA NETO, 2004).  

Com o surgimento dos primeiros bancos no Brasil, a economia cresceu e 

as instituições começaram a trabalhar como facilitadoras de operações nas 

atividades mercantis. Um grande marco na reforma bancária foi o ajuste do sistema 

financeiro para maior desenvolvimento econômico, quando foram criados o Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) e o Bacen (BRITO, 2003). 



 
34 

Somente a partir de 1838 começaram a aparecer os primeiros bancos 

comerciais de iniciativa privada nas principais cidades brasileiras. Essas instituições, 

que puderam experimentar momentos de desenvolvimento, também enfrentaram 

crises oriundas de conturbações na área política e movimentos cíclicos da economia 

naquele momento (TEIXEIRA, 2000). 

Até meados do século XX, o Sistema Financeiro Nacional possuía uma 

estrutura simples, que se resumia a um sistema bancário comercial. A grande 

expansão da rede bancária, na verdade, data do início da década de 1940, com o 

surgimento de novos estabelecimentos no Brasil, e nesta época já se evidenciava a 

necessidade de ser instituído no país um organismo com estrutura capaz de exercer 

uma função reguladora do sistema. Esta necessidade foi destacada nos 

compromissos assumidos pelo Brasil na Reunião de Bretton Woods, em 1944, que 

estabeleceu que os governos deveriam providenciar a criação de um organismo com 

funções equivalentes a de um banco central, possibilitando a utilização de 

instrumentos para combater os problemas inflacionários e controlar com maior 

eficiência o sistema cambial (TEIXEIRA, 2000). 

A criação da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), em 

1945, foi o resultado do movimento em prol da instituição de um órgão com funções 

semelhantes a de um banco central, tanto que nasceu com a função institucional de 

controlar o mercado monetário, além de envidar esforços para a criação do futuro 

banco central do país. A função de banco central, como instrumento de controle do 

volume de crédito e dos meios de pagamento, do depósito compulsório em 

substituição a critérios inadequados de fiscalização, teve início em 1920, com a 

Inspetoria Geral de Bancos. Este órgão e a SUMOC, naquele momento, junto com o 

Banco do Brasil, passaram a desempenhar o papel de banco central (TEIXEIRA, 

2000).  

A SUMOC era dirigida por um conselho, presidido pelo Ministro da 

Fazenda, responsável pela formulação da política monetária. Na prática, não tinha 

controle da execução da política monetária, pois estava dispersa por vários órgãos 

atuantes no cenário econômico, como: Banco do Brasil, cujas carteiras de 

redescontos também operavam em nome do governo para refinanciar determinadas 

atividades por meio do sistema bancário, a Carteira de Câmbio e Comércio Exterior 

(CACEX), responsável pela execução da política de comércio exterior. Registre-se 

que, enquanto a CACEX executava a política de câmbio e administrava as reservas 
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internacionais do país, a Caixa de Mobilização Bancária (CAMOB) tinha como 

objetivo socorrer os bancos com crises de liquidez, em virtude de saques anormais 

de seus depositantes, ou seja, a CAMOB era uma instituição administrada pelo 

diretor da Carteira de Redescontos (CARED) e da Caixa de Amortização do 

Ministério da Fazenda. A emissão de moedas só se operava quando solicitada pela 

CARED ou pela CAMOB, com a autorização do Conselho da SUMOC (NOVELLI, 

2001). 

Conforme destaca Teixeira (2000), a criação do SUMOC tem como 

objetivo a estabilização da economia, o que significa que poucas modificações foram 

notadas na composição e no funcionamento do setor financeiro. Em relação à 

mobilização de fundos, recursos financeiros e intermediação financeira institucional, 

o tratamento era igual ao operado antes da sua instituição. 

As transformações na economia brasileira ocorreram principalmente em 

seu sistema produtivo, com a intensificação do processo de substituição de 

importação facilitado pelo aumento significativo da produção interna de bens de 

consumo duráveis e bens de capital. No entanto, havia poucos estabelecimentos de 

crédito aptos a viabilizar os recursos financeiros para financiamentos de médio e 

longo prazos para atender as empresas, que já estavam produzindo em larga escala 

artigos duráveis de consumo. Afora o despreparo do setor bancário nacional, havia 

ainda outras dificuldades: a inflação acelerava; não se permitia praticar taxa de juros 

superiores a 12% ao ano, nem realizar qualquer operação creditícia a não ser em 

moeda nacional. Nesse cenário, ficou evidente a necessidade de criar novos 

mecanismos institucionais no campo da intermediação financeira para acompanhar 

as mudanças da economia brasileira (TEIXEIRA, 2000). 

Com os problemas existentes, em 1952, o governo tomou a iniciativa de 

criar o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES)1, com objetivo de 

suprir o mercado financeiro com crédito de médio e longo prazos, destinado a 

financiar empreendimentos que contribuíssem para o desenvolvimento do país. Com 

a atuação do BNDES, houve um avanço significativo na industrialização do país, 

dada a atenção na concessão de financiamentos a grandes empreendimentos 

                                                
1
 “A Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE). O objetivo da nova autarquia federal era ser o órgão formulador e executor da política 
nacional de desenvolvimento econômico. [...] O início dos anos 80 foi marcado pela integração das 
preocupações sociais à política de desenvolvimento. A mudança se refletiu no nome do Banco, que, 
em 1982, passou a se chamar Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).” 
(BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Á empresa, [s.d.]).  
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ligados aos setores de transporte e energia. No decorrer da década de 1950, o 

avanço industrial fez surgir no mercado um novo esquema de intermediação 

financeira indireta, conhecido como “sistema das financeiras”, mas denominadas 

Sociedades de Créditos, Financiamento e Investimento. Embora estas instituições 

não possuíssem uma regulamentação precisa e específica por parte do governo, 

com elas foi possível desenvolver novos tipos de operações no mercado financeiro 

(TEIXEIRA, 2000). 

Do relato de Teixeira (2000), extrai-se que o BNDES e as instituições 

financeiras não foram capazes de alterar em profundidade o marco institucional do 

sistema de financiamento ao setor privado. Nos primeiros anos da década de 1960, 

o problema estava ligado a necessidade e possibilidade de financiar tanto o setor 

privado quanto o público. O autor ainda destaca que: 

O setor privado carecia de linhas externas de financiamento – via 
sistema financeiro – apropriadas a então fase e aceleração 
inflacionárias. Já o setor público, sem alternativas para cobrir seus 
gastos e situação deficitária, recorria, substancial e inexoravelmente, 
à emissão primária de moeda. Com efeito, era imperioso criar linhas 
de financiamento ao segmento privado, principalmente de prazos 
mais longos, bem como eliminar ou atenuar os efeitos da inflação 
sobre a sua atividade. Por outro lado, haveria necessidade de 
financiar os gastos públicos alternativamente, suprimindo assim, de 
acordo com a versão oficial, um dos focos básicos da própria inflação 
– o déficit governamental (TEIXEIRA, 2000, p. 32). 

O BNDES é, segundo Lopes e Rossetti (2002), a principal instituição 

financeira de fomento do Brasil e tem como objetivos: a) impulsionar o 

desenvolvimento econômico e social do país; b) fortalecer o setor empresarial 

nacional; c) atenuar os desequilíbrios regionais, criando novos polos de produção; d) 

promover o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e de 

serviços; e) promover o crescimento e a diversificação das exportações. 

 

 

2.2.2 Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional 

 

A última fase da evolução da intermediação financeira no Brasil iniciou 

nos anos 1964-1965, com a promulgação de três leis que introduziram profundas 

alterações na estrutura do sistema financeiro nacional, a saber:  
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* Lei n° 4.380 - 21/08/64: instituiu a correção monetária nos contratos 
imobiliários de interesse social, criou o Banco Nacional de Habitação 
e institucionalizou o Sistema Financeiro de Habitação; 
* Lei n° 4.595 - 31/12/64: definiu as características e as áreas 
específicas de atuação das instituições financeiras e transformação 
do SUMOC e seu Conselho em Banco Central do Brasil e Conselho 
Monetário Nacional, respectivamente; 
* Lei n° 4.728 - 14/07/65: disciplinou o mercado de capitais e 
estabeleceu medidas para seu desenvolvimento (TEIXEIRA, 2000, p. 
34). 

Com a edição da Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, denominada 

Lei da Reforma Bancária, reestrutura-se o Sistema Financeiro Nacional. Em relação 

às instituições monetárias, bancárias e creditícias, o governo demonstrou a 

preocupação em definir posições dentro do mercado financeiro, com vistas a 

delimitar para cada instituição competências mais próximas de sua área de atuação 

(ANDREZO; LIMA, 2001). 

Corazza (2003, p. 54) também aborda o tema da necessária 

reestruturação do sistema financeiro pátrio: 

Para a expansão e consolidação do capital monopolista no país, 
tornava-se necessário racionalizar o sistema financeiro. Para tanto, a 
Reforma Bancária (Lei nº 4595, 31.12.1964), a Reforma do Mercado 
de Capitais (Lei nº 4728, 14.07.1965), bem como o Plano de Ação do 
Governo - PAEG - (1964-1966), criaram os instrumentos legais para 
o desenvolvimento de uma estrutura financeira oligopolizada, capaz 
de dar suporte ao novo padrão de acumulação projetado. Os bancos 
passaram a exercer funções múltiplas, tanto na qualidade de bancos 
comerciais, como de bancos de investimentos, administradores de 
carteiras e fundos de ações, leasing, sociedades de créditos 
imobiliários, corretoras, seguradoras, distribuidoras. 

A lei em comento visava dois objetivos fundamentais: a) estabelecer uma 

administração monetária federal eficiente e flexível, capaz de formular e executar 

uma política monetária e creditícia de controle quantitativo global e de caráter 

seletivo em moldes nacionais, de forma a conter o processo inflacionário sem afetar 

o ritmo do desenvolvimento; b) promover as modificações no regime jurídico das 

instituições financeiras privadas, de modo a contribuir para a utilização mais eficiente 

dos recursos financeiros nacionais, proporcionar uma distribuição mais equitativa 

desses recursos e, assim, facilitar o desenvolvimento harmônico das diferentes 

regiões do país. (ANDREZO; LIMA, 2001). 

A nova estrutura da administração monetária federal, com efeito, apoiou-

se em algumas premissas básicas: (a) utilização plena dos recursos humanos e 
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materiais com os quais a Administração Federal já contava; (b) separação clara e 

definida dos níveis normativo e executivo; (c) unificação da ação executiva de 

controle monetário em uma só entidade, de personalidade jurídica própria, evitando-

se a fragmentação da autoridade monetária em órgãos distintos; (d) separação clara 

e definida das funções públicas de Bacen daquelas que dizem respeito à atuação 

direta do governo no setor das operações de crédito ativas e passivas com o 

público; e (e) preservação a ampliação da posição de Banco do Brasil como grande 

banco oficial e instrumento fundamental de atuação direta do governo no setor do 

crédito bancário (ANDREZO; LIMA, 2001). 

O período que se estendeu de 1945 a 1964 é considerado como de 

transição entre a estrutura, ainda simples, de intermediação financeira que se firmou 

ao longo da primeira metade do século, e a complexa estrutura montada a partir das 

reformas institucionais de 1964-1965. Nesses vinte anos de transição, em paralelo 

às mudanças observadas em toda a estrutura da economia do país, o sistema 

financeiro nacional foi objeto de marcantes transformações (LOPES; ROSSETTI, 

2002). 

Ainda, segundo Andrezo e Lima (2001), coube à Lei n. 4.595/1964: (a) 

estruturar o Sistema Financeiro Nacional, por meio da enumeração dos 

participantes; (b) criar o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Bacen, 

estabelecendo a política, a competência, a constituição, a administração e as 

receitas de cada órgão; (c) determinar a competência do Banco do Brasil; (d) 

conceituar instituição financeira, determinando a obrigatoriedade de autorização 

para funcionamento e subordinação à sua lei de regência (lei das instituições 

financeiras e entidades equiparadas); (e) estabelecer regras de atuação, 

competência, forma jurídica, vedações e outras a instituições financeiras e entidades 

equiparadas; (f) prescrever penalidades aplicáveis a administradores e gerentes das 

instituições financeiras e entidades equiparadas. 

Em suma, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional passou a ser a 

seguinte: Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco de 

Desenvolvimento Econômico – transformado em Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, em 1982 –, Banco do Brasil S.A. e as demais 

instituições financeiras públicas e privadas.  

O CMN, órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, tem a 

responsabilidade de formular a política da moeda nacional e do crédito. O objetivo 
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precípuo do órgão é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e 

social do país. Atualmente, participam do CMN: o Ministro da Fazenda, como 

Presidente do Conselho, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o 

Presidente do Banco Central do Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL. O Conselho 

Monetário Nacional, [s.d.]). 

Lopes e Rossetti (2002) elencam as competências atribuídas ao CMN 

como entidade superior do sistema financeiro. 

* Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da 

economia nacional e ao seu processo de desenvolvimento. 

* Regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo os surtos 

inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa. 

* Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de 

pagamentos do país. 

* Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras públicas 

ou privadas, de forma a garantir condições favoráveis ao desenvolvimento 

equilibrado da economia nacional. 

* Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 

financeiros, de forma a tornar mais eficiente o sistema de pagamento e mobilização 

de recursos. 

* Zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras. 

* Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da 

dívida pública interna e externa. 

* Estabelecer a meta de inflação.   

 

O Bacen, criado também pela citada Lei n. 4.595/1964, foi instituído como 

autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. A sua missão é assegurar a 

estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e 

eficiente. 

As principais atividades do Bacen são: a condução das políticas 

monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior; a regulação 

e a supervisão do Sistema Financeiro Nacional; e a administração do sistema de 

pagamentos e do meio circulante. 

O Bacen atua também como Secretaria-Executiva do CMN e torna 

públicas as resoluções emanadas deste Conselho. Sobre a importância e as 
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peculiaridades do Banco do Brasil, bem explicativo é o seguinte excerto extraído do 

sítio da instituição:  

 
Com um completo portfolio de produtos, serviços e programas, o 
Banco do Brasil promove a internacionalização das empresas 
brasileiras e contribui para a desconcentração da base exportadora. 
Com atendimento amplo e diversificado, o Banco oferece consultoria 
e treinamento especializados, principalmente a micro e pequenas 
empresas que desejam atuar ou incrementar seus negócios com o 
exterior. 
Primeiro banco a operar no País, o Banco do Brasil completou 200 
anos de fundação conciliando os papéis de instituição financeira de 
mercado com o de tradicional parceiro nas iniciativas públicas 
voltadas para o segmento. Exemplos desse duplo papel são as 
lideranças em câmbio e concessão de crédito ao comércio exterior e 
a atuação como agente financeiro dos principais programas 
governamentais direcionadas para o setor (Programa de 
Financiamento às Exportações (Proex), Proger Exportação, BNDES-
Exim). 
Embora esteja institucionalmente associado ao Ministério da 
Fazenda, o Banco do Brasil também atua de forma integrada com 
outros entes públicos, como a Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), de quem recebe delegação para executar serviços em 
comércio exterior, e a Agência de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) – ambas vinculadas ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) –, no intuito 
de fortalecer o comércio exterior brasileiro. (BANCO DO BRASIL, 
Apresentação, [s.d.]).  

 

Segundo Lopes e Rossetti (2002) o Banco do Brasil é um conglomerado 

financeiro de ponta, que, aos poucos, ajustou-se à estrutura de um banco múltiplo 

tradicional, embora ainda opere, em muitos casos, como agente financeiro do 

governo federal. Ainda, é o principal executor da política oficial de crédito rural. 

O BNDES, constituído como empresa pública federal, é o principal 

instrumento de financiamento de longo prazo para investimentos em todos os 

segmentos da economia, aí incluídas as dimensões social, regional e ambiental. 

Desde a sua fundação, em 1952, o órgão se destaca no apoio à agricultura, 

indústria, infraestrutura e comércio e serviços, oferecendo condições especiais para 

micro, pequenas e médias empresas. O apoio do BNDES se materializa nos 

financiamentos de projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e 

exportação de bens e serviços. Além disso, atua no fortalecimento da estrutura de 

capital das empresas privadas e destina financiamentos não reembolsáveis a 

projetos que contribuam para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico do 
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país (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. A 

empresa, [s.d.]). 

As demais instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro 

Nacional podem ser de suas espécies: públicas e privadas. 

Pertinente ao que vem sendo exposto, da Lei n. 7.472, de 16 de junho de 

1986, extrai-se a seguinte definição de instituição financeira, litteris:  

 

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como 
atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a 
captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, 
distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 
mobiliários. 
 

O Quadro 1, apresentado a seguir, relaciona as instituições financeiras 

que compõem o Sistema Financeiro Nacional e estão em pleno funcionamento no 

Brasil. 

 

 Quadro 1 – Instituições financeiras em funcionamento no país 

 
  Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL, Relação de instituições financeiras em funcionamento 

no país, ([s.d.]).  

 

A Lei n. 4.595 tornou possível a transformação da SUMOC, em Bacen, 

órgão responsável pela execução e fiscalização; do mesmo modo, o antigo 

Conselho da SUMOC converteu-se no CMN, órgão responsável pela formulação e 

coordenação da diretrizes traçadas para o Sistema Financeiro Nacional, que seria 

presidido pelo ministro da Fazenda e composto por mais oito membros, entre eles os 
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presidentes do Banco do Brasil e do BNDES, e os outros seis nomeados e 

aprovados pelo Senado Federal.  

As atribuições relativas ao serviço dos meios de pagamento, antes 

exercida pela Caixa de Amortização, e os serviços da CARED e da CAMOB, que 

anteriormente pertenciam ao Banco do Brasil, passaram para a competência do 

Bacen, inclusive a política cambial e a administração das reservas internacionais. O 

Bacen foi criado com as mesmas funções outorgadas ao Banco do Brasil em 1945, 

como “agente executivo das decisões do Conselho da SUMOC”, com transferência 

das principais carteiras que executavam essas decisões para o Bacen. No entanto, o 

Banco do Brasil não perdeu todas as atribuições de autoridade monetária que lhe 

competiam com a reforma de 1964, mantendo a função de “agente financeiro do 

governo federal”, para arrecadação de suas receitas e pagamentos de suas 

despesas. Registre-se ainda que com a reforma bancária o Bacen passou a 

conceder autorização para funcionamento de instituições financeiras, exercer a 

fiscalização sobre estas instituições e aplicar as penalidades previstas.  

Corazza (2003, p. 73) complementa: 

O volume dos serviços prestados pelo sistema financeiro cresceu 
intensamente a partir da Reforma Bancária em 1964, quer seja em 
função do volume das transações financeiras em um período de 
crescimento econômico, quer seja pelo aumento do espectro de 
serviços prestados pelos bancos que passaram a receber tributos, 
contribuições da previdência social, cobrar débitos diversos de 
pessoas físicas e jurídicas, vender seguros, administrar diferentes 
tipos de investimentos e linhas de crédito, etc. Posteriormente, 
quando as altas taxas de juros passaram a refletir o endividamento 
do Estado e os movimentos da chamada „ciranda financeira‟, o 
volume dos serviços bancários continuou crescendo sempre no 
desenvolvimento dos serviços „especulativos‟. 

Além das instituições já citadas, foi incorporada ao quadro do sistema a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), criada pela Lei n. 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976.  

Com a edição da Resolução n. 1.524, de 21 de setembro de 1988, 

ocorreu uma nova reforma, com mudanças na estrutura das instituições financeiras 

que compõem o Sistema Financeiro Nacional, quando então se autorizou a 

constituição dos bancos múltiplos. Estas instituições passaram a abarcar diversos 

serviços financeiros, ou seja, uma mesma pessoa jurídica é capaz de operar com 
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mais de uma carteira, como banco comercial, de investimento, de desenvolvimento, 

de crédito imobiliário.  

A Resolução n. 4.122, de 2 de agosto de 2012, que revogou a Resolução 

n. 3.040, de 28 de novembro de 2002, é a norma que descreve a constituição e dá 

autorização para funcionamento de bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 

investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, agências 

de fomento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades corretoras de títulos 

e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e 

sociedades corretoras de câmbio. 

 

. 

2.2.3 Importância do Sistema Financeiro Nacional 

 

O sistema financeiro é de grande importância para a economia de um 

país. No Brasil, anota Assaf Neto (2001, p. 66): “O sistema financeiro é composto 

por um conjunto de instituições financeiras públicas e privadas e seu órgão 

normativo máximo é o Conselho Monetário Nacional (CMN).” 

A propósito, define-se como sistema financeiro o conjunto de instituições 

financeiras e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes 

econômicos (pessoas, empresas, governo) superavitários para os deficitários 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006). 

O Sistema Financeiro Nacional permite identificar a relação entre agentes 

carentes de recursos para investimento e os agentes capazes de gerar poupança e, 

consequentemente, criar as condições necessárias para financiar o crescimento da 

economia. Com efeito, agentes carentes de recursos são aqueles que assumem a 

posição de tomadores no mercado, ou seja, despendem em consumo e 

investimento, em valores superiores as suas rendas. Agentes superavitários são 

aqueles capazes de gastar em consumo e investimento menos do que a renda 

auferida, formando então um excedente de poupança (ASSAF NETO, 2001).  

Para o desenvolvimento de uma economia é necessária a participação de 

capitais, que são identificados por meio da poupança disponível em poder dos 

agentes econômicos e carreada para os setores produtivos com menos recursos 

disponíveis mediante intermediários e instrumentos financeiros. Esse processo de 
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distribuição de recursos no mercado caracteriza a função econômica e social do 

sistema financeiro (ASSAF NETO, 2001). 

A Figura 1, apresentada a seguir, ilustra o movimento dos recursos de 

aplicadores para tomadores, intermediados pelo sistema financeiro. 

 

 
          Fonte: Apud BAMPI (2009, p. 23).  

 
 

 
As instituições do sistema monetário têm como principais recursos os 

depósitos à vista e são representados pelas seguintes instituições: Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira 

comercial. O subsistema de supervisão é composto por CMN, Bacen e CVM. 

Lopes e Rossetti (2002) asseveram que a transformação que vem 

passando a intermediação financeira é motivada pelo desenvolvimento da economia 

e se reflete em processos de fusões e incorporações, resultando em aumento de 

competitividade. Diante disso, a atividade de intermediação financeira, além de levar 

a incerteza e os riscos a níveis compatíveis com as exigências de maximização dos 

ganhos, deverá proporcionar cada vez mais segurança e agilidade no julgamento e 

previsão de melhores retornos. 

A Figura 2, a seguir, apresenta a estrutura orgânica do Sistema 

Financeiro Nacional. 
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Figura 2 – Organograma do Sistema Financeiro Nacional 

 

Fonte: Apud BAMPI (2009, p. 29).  
 

 

Na atual estrutura, o CMN, o Bacen e a CVM são as autoridades 

monetárias responsáveis pela parte normativa do sistema financeiro brasileiro. Ao 

CMN cabe a responsabilidade de elaborar as diretrizes da política monetária, 

creditícia e cambial. Assim, ficam a cargo do CMN as seguintes funções: autorização 

de emissão de depósito compulsório; regulação do funcionamento e constituição das 

instituições financeiras (SANT‟ANA, 1997 apud BAMPI, 2009, p. 30). 



 
46 

2.3 Sistema de pagamentos 
 

No mercado financeiro, afirma Souza (2001), qualquer transação 

realizada por agentes econômicos resulta em uma transferência de ativos físicos ou 

financeiros entre estes agentes. O processo de transferência de ativos é viabilizado 

por procedimentos específicos para cada tipo de transação, ou seja, utiliza-se o 

sistema criado para a liquidação dessas transações financeiras, conhecido como 

sistema de pagamento, considerado de grande importância para a estabilidade 

financeira dos países. E complementa: 

 

Os sistemas de pagamentos ou, como denominados 
internacionalmente, sistemas de transferência de fundos entre 
bancos (interbank funds transfer systems) são o conjunto de regras, 

procedimentos e arranjos tecnológicos responsáveis, dentro de uma 
determinada área geográfica, pela transferência de recursos 
financeiros entre bancos e outras instituições financeiras, por conta 
própria ou em nome de seus clientes (SOUZA, 2001, p. 3). 

O sistema de pagamento é considerado um componente indispensável do 

que se poderia denominar de infraestrutura financeira; por meio do sistema de 

pagamento é possível assegurar o adequado funcionamento de qualquer economia 

de mercado que dependa de milhares de transações decorrentes das 

compras/vendas de bens, serviços e ativos (BRITO, 2003).  

As economias de mercado dependem dos sistemas de pagamentos para 

movimentar os recursos financeiros decorrentes da atividade econômica – produtiva, 

comercial e financeira –, seja com moeda local ou estrangeira, possibilitando então a 

troca de bens e serviços. O dinheiro, como meio de troca, é amplamente aceito sob 

a forma de depósitos em bancos. Além do dinheiro, outros mecanismos são 

utilizados para a movimentação de recursos, como cheques, cartões, transferências 

eletrônicas de fundos, documentos de crédito, boletos de cobrança e outros 

(SOUZA, 2001). 

Brito (2003) destaca a importância de alguns requisitos essenciais a um 

sistema de pagamentos, ou seja, a liquidação de pagamentos deve ser efetuada por 

meio de uma rede de participantes e a transferência de fundos no sistema de 

pagamento deve ser final, irrevogável e incondicional. Existem, no entanto, outras 

duas características desejáveis para a existência de um bom sistema de pagamento: 

a integridade e a eficiência. A integridade alude ao fato de que o bom funcionamento 
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do conjunto depende da operação de cada um de seus componentes, para que não 

ocorra nenhuma falha no subsistema, pois isso causaria risco à confiança da 

sociedade nos mecanismos de pagamentos. A eficiência dos sistemas de 

pagamentos influência a maior ou menor utilização do sistema bancário. Quando o 

sistema de pagamentos mostra-se ineficiente, os custos e os riscos são adicionados 

às transações econômicas. Por tal razão, os agentes econômicos procuram utilizar 

outros meios alternativos de pagamentos, por exemplo, moeda em espécie, moedas 

estrangeiras ou até mesmo o escambo. Um sistema de pagamentos eficiente, de 

outra banda, deve ser competitivo, ou seja, deve transmitir confiança, ter agilidade e 

baixo custo de transação. Essas vantagens são um atrativo para que os agentes 

econômicos utilizem o sistema de pagamento em vez de moeda em espécie. 

 O sistema de pagamentos, utilizado como instrumento de transferência 

de recursos entre os agentes econômicos, tem a função básica de processar e 

liquidar pagamentos para pessoas, empresas, governo, e instituições financeiras; 

possuem também um importante canal de transmissão de turbulências entre os 

mercados e sistemas financeiros nacionais e internacionais. Quer dizer: os 

problemas encontrados na cadeia de pagamentos de uma economia, causados, seja 

por insolvência de um agente econômico, seja por dificuldades técnicas nos 

sistemas utilizados para as transações, ou mesmo falhas na liquidação das 

operações financeiras podem gerar instabilidade econômica (SOUZA, 2001). 

 

 

2.3.1 Tipos de riscos em sistema de pagamentos 

 

Na linha da necessária confiabilidade e segurança das transações dos 

sistemas de pagamentos, coube aos bancos centrais, a partir de determinados 

acontecimentos, identificar em seus processos de liquidação de transações 

financeiras vários tipos de riscos. A grande preocupação alude a possíveis falhas 

que podem ocorrer nestes processos, acarretando grandes perdas, como a 

contaminação do sistema e consequentemente a desestabilização dos mercados 

financeiros e das economias (SOUZA, 2001). 

Brito (2003) aponta os principais tipos de riscos envolvidos no sistema de 

pagamentos, destacados em um relatório emitido pelo Comitê de Sistema de 

Pagamentos e de Liquidação (CSPL), a seguir, brevemente descritos. 
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2.3.1.1 Risco de crédito 

 

O risco de crédito ocorre quando determinado participante não possui 

fundos suficientes para honrar as suas obrigações financeiras pelo valor total, no 

vencimento da operação ou em qualquer data futura. O risco pode ser de perda de 

receitas não efetuadas em razão de contratos não liquidados no vencimento (risco 

de custo de reposição) ou risco de perda do valor total de uma transação (risco de 

principal).  

 

 

2.3.1.2 Risco de liquidez 

 

Refere-se ao risco apresentado por um participante que não tenha 

recursos financeiros suficientes para cumprir com suas obrigações financeiras pelo 

valor total ou parcial no vencimento, apesar de poder cumpri-las em alguma data 

futura. O não cumprimento do pagamento na data estabelecida afeta 

desfavoravelmente a liquidez do credor, correndo-se o risco de o participante credor 

ficar também impossibilitado de honrar as obrigações financeiras assumidas com 

terceiros, com consequências negativas para a sua imagem e reputação. 

 

 

2.3.1.3 Risco de liquidação 

 

O risco de liquidação de um pagamento se refere ao momento do 

processamento ou liquidação de transações individuais.  

A defasagem ou o intervalo entre o momento do registro da transação e 

sua liquidação definitiva são elementos importantes desse tipo de risco; é neste 

intervalo que os participantes se expõem ao risco de liquidação, e o intervalo entre a 

entrega do ativo que foi negociado e o pagamento da operação, ou seja, no caso de 

um vendedor entregar um ativo sem que o pagamento esteja disponibilizado de 

imediato. 
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2.3.1.4 Risco legal e operacional 

 

No entendimento de Oliveira e Pacheco (2006), o risco legal é causado 

por deficiências legais dentro das instituições financeiras, que vão desde a má 

elaboração de contratos, como documentações importantes com informações 

duvidosas que desrespeitam a legislação vigente. Destarte, quando os documentos 

solicitados por órgãos fiscalizadores apresentarem irregularidades, as instituições 

financeiras correm o risco de sofrer penalidades, como multas, advertências ou até 

mesmo ter o exercício da atividade impedido.  

O risco operacional é causado por defeitos técnicos ou erros 

operacionais, que podem ocorrer devido a problemas no sistema, em equipamentos 

ou até mesmo erros humanos, causando possíveis perdas durante as operações 

financeiras. 

 

 

2.3.1.5 Risco sistêmico 

 

O risco sistêmico se refere ao não cumprimento das obrigações 

financeiras por algum participante do sistema na data estabelecida, podendo resultar 

na incapacidade de outros participantes cumprirem com as suas obrigações 

financeiras. Esta dificuldade em honrar as obrigações financeiras acarretará 

problemas de crédito e a afetará a liquidez, gerando a instabilidade dos sistemas de 

pagamentos. A consequência é a ocorrência de um colapso geral da economia, 

podendo atingir não apenas as instituições insolventes mas também as saudáveis, o 

que poderia gerar uma crise sistêmica. (SOUZA, 2001). 

 

 

2.3.1.6 Crise sistêmica 

 

Na hipótese de ocorrer crise sistêmica, grande parte do sistema financeiro 

tende a sofrer pesadas perdas. Os sintomas deste evento tende a resultar no “efeito 

dominó” e afetará de forma generalizada as instituições, ameaçando a estabilidade 

de todo o sistema financeiro (DATZ, 2002). 
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O início de uma crise sistêmica envolve dois componentes essenciais: o 

choque inicial e o mecanismo de propagação. O choque inicial pode ocorrer em uma 

parte do sistema, atingindo no primeiro momento alguma instituição do mercado, em 

seguida, por meio do contágio, pode propagar-se por todo o sistema financeiro. A 

propagação pode ser considerada como um mecanismo natural de estabilização 

para o sistema financeiro. Desta maneira, para que o sistema não seja 

completamente afetado é preciso evitar que o choque inicial se espalhe (DATZ, 

2002).  

 

 

2.4 O sistema de pagamento brasileiro 
 

 

Apesar de o sistema de pagamentos brasileiro contar com uma estrutura 

de considerável capacidade de processamento automático das operações que 

transitavam no mercado financeiro, nos anos 1990 já se constatava a necessidade 

de torná-la mais moderna, eficiente, transparente e segura, capaz de garantir o 

fortalecimento do mercado financeiro e, assim, reduzir o risco sistêmico. Tal 

constatação avalizou a necessidade de um projeto para reestruturar o Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB), de modo a definir um conjunto de diretrizes a serem 

seguidas para gerenciar e mitigar o risco sistêmico. Com a aprovação do projeto, 

elaborado pelo Bacen. Para tanto, cuidou-se ainda de adotar mecanismos de 

controle e supervisão nos processos de liquidação e pagamentos das operações, de 

forma a reduzir a chance de ocorrer crises no sistema financeiro e, por conseguinte, 

na economia real (SOUZA, 2001). 

Brito (2003) comenta que, com projeto de reestruturação do SPB, foi 

possível apontar soluções significativas para a arquitetura do sistema de pagamento, 

conforme destaca o autor: 

a) monitoramento e acompanhamento, em tempo real, do saldo de cada 

conta de reservas bancárias, com a impossibilidade de registrar saldo devedor em 

qualquer momento do dia; 

b) criação do redesconto “intradia”, sem custo durante o dia, na forma de 

operações compromissadas, ou seja, o Bacen faz uma operação de compra de 

títulos públicos federais dos bancos, que devem ser recomprados no mesmo dia. 
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Com o registro destas transações em tempo real, na sua conta de reservas 

bancárias, será possível garantir a oferta de liquidez para o fluxo normal dos 

pagamentos ao longo do dia, sem nenhum risco para o Bacen; 

c) criação de sistemas para processamento de transferência eletrônica de 

fundos entre bancos, inclusive a realizada por conta de clientes. Novas alternativas 

de pagamentos mais seguros são implantadas com relação aos cheques e “Docs”, 

para pagamentos de grandes valores; 

d) implantação, pelo setor privado, de uma rede de telecomunicações 

destinada exclusivamente ao sistema financeiro, com rígidos padrões de segurança 

e confiabilidade, definidos pelo Bacen, de forma a assegurar a liquidação das 

operações em tempo real, durante o dia; 

e) assunção do risco, pelo setor privado, com a fixação de regras mais 

rígidas para as câmaras de compensação privadas, que passam a adotar 

mecanismos de gerenciamento de riscos, como a definição de limites para os 

bancos, com base no recebimento prévio de garantias e pré-depósitos. Assim, caso 

o Bacen rejeite o lançamento na conta “Reservas Bancárias” de um banco que não 

disponha de liquidez suficiente, a câmara executa as garantias que lhe tenham sido 

entregues pelo banco inadimplente e honra os pagamentos correspondentes 

(BRITO, 2003); 

f) implantação de novos mecanismos, por parte dos bancos, para 

transferência dos pagamentos de valor superior a R$ 5 mil, antes realizados por 

cheques e Docs, por instrumentos de pagamento eletrônicos mais bem estruturados, 

no caso das Teds, com o escopo de suavizar o risco de liquidação, uma vez que 

essas transferências são condicionadas a saldo suficiente em conta corrente. 

Com a adoção do novo sistema é possível criar uma infraestrutura de 

pagamentos e liquidação no país, capaz de suprir as exigências do mercado 

financeiro e da economia em geral e proporcionar aumento da captação de recursos 

externo e desenvolvimento do mercado nacional de capitais. Contudo, para tais 

mudanças ocorrerem, ou seja, para a implantação do novo SPB, foi necessário 

estabelecer bases legais e construir regulamentações adequadas (SOUZA, 2001). 
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2.4.1 Aspectos legais e regulamentares do sistema de pagamentos brasileiro 

 

As alterações de ordem legal e regulamentar destinadas a garantir o 

cumprimento das diretrizes propostas pelo Bacen, relativamente à implantação do 

novo SPB, foram: 

a) Lei n. 10.214, de 27 de março de 2001: com a promulgação desta lei, 

iniciou-se a reestruturação do SPB. Referida lei dispõe sobre a atuação das câmaras 

de compensação e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação, 

no âmbito do sistema de pagamento; 

b) Resolução n. 2.882, de 30 de agosto de 2001: definiu os princípios 

básicos de funcionamento do SPB, das câmeras e dos prestadores de compensação 

e de liquidação que o integram; 

c) Circular n. 3.057, de 31 de agosto de 2001: aprovou o regulamento que 

disciplina o funcionamento dos sistemas de compensação e liquidação que integram 

o sistema de pagamentos; 

d) Circular n. 3.101, de 28 de março de 2002, regulamentou a conta 

“Reservas Bancárias” e instituiu e regulamentou a conta de “Liquidação”, gerida pelo 

Bacen. 

As alterações legais propostas, a toda evidência, visam à redução do 

risco sistêmico e, consequentemente, a um maior fortalecimento do sistema 

financeiro, valendo destacar, junto com Andrezo e Lima (2007), as seguintes 

medidas: 

a) reconhecimento da compensação multilateral no âmbito dos sistemas 

de compensação e de liquidação; 

b) criação de dispositivos que garantam a exequibilidade dos ativos 

oferecidos em garantia, no caso de quebra de participante de sistema de 

compensação e de liquidação; 

c) obrigatoriedade de, em todo o sistema de liquidação considerado 

sistemicamente importante pelo Bacen, a entidade operadora atue como contraparte 

central e, ressalvando o risco de emissor, assegure a liquidação de todas as 

operações cursadas, devendo para isso contar com adequados mecanismos de 

proteção; 
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d) estabelecimento de princípios para o funcionamento do SPB, em 

conformidade com as recomendações feitas por organismos financeiros 

internacionais; 

e) exigência de que, nos sistemas considerados sistemicamente 

importantes, a liquidação final dos resultados apurados seja feita diretamente em 

contas mantidas no Bacen; 

f) proibição de saldo a descoberto nas contas de liquidação mantidas no 

Bacen.  

 

 

 

2.4.2 O antigo sistema de pagamentos brasileiro  

 

Para que as transações financeiras fossem realizadas e concluídas no 

sistema financeiro com segurança, constatou-se a necessidade de contar com um 

sistema de pagamento ágil, seguro e eficiente, que garantisse o adequado 

funcionamento do sistema de pagamento e, consequentemente, reduzisse de modo 

significativo o risco sistêmico. No entanto, o sistema de pagamentos que era 

operacionalizado até então, mostrava-se inseguro, na iminência de causar a 

instabilidade de todo o sistema financeiro (DATZ, 2002). 

No sistema de pagamentos anterior, o evento risco de crédito e liquidez 

era assumido pelo Bacen, pelo fato de a liquidação financeira das transações 

ocorrerem sempre no final do dia e pelo valor líquido multilateral das operações. O 

Bacen era o responsável em conceder crédito às instituições, via saques a 

descoberto em reservas bancárias, independente da existência de saldo na conta 

“Reserva Bancária” da instituição financeira que necessitasse deste crédito ao longo 

do dia. Caso alguma instituição financeira não apresentasse saldo suficiente na 

referida conta de reserva para honrar seus compromissos ao longo do dia, o Bacen 

assumia os riscos privados do sistema de pagamento, já que a manutenção de saldo 

negativo de um banco ao longo do dia era permitida. Além disso, para que estes 

saldos negativos fossem revertidos, o Bacen ficava na expectativa – e não na 

certeza – de um lançamento a crédito que pudesse reverter o saldo negativo para 

“zero” ou torná-lo positivo até o fim do dia, momento em que as instituições 

financeiras deveriam acertar novamente os seus saldos (ANDREZO; LIMA, 2007). 
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Datz (2002) comenta que muitas instituições financeiras deixaram 

grandes saldos devedores em contas de reservas bancárias, pelo fato de o Bacen 

não recusar os lançamentos em sua conta, mesmo sabendo que diversas 

instituições financeiras não possuíam saldos suficientes em suas contas de reserva 

bancária, tampouco garantias a oferecer. 

No que tange ao gerenciamento de riscos, o sistema de pagamentos 

anterior apresentava algumas deficiências, com destaque para: incertezas legais 

relacionadas com a execução de garantias e com a compensação multilateral de 

obrigações no ambiente dos sistemas de compensação e de liquidação; câmaras de 

compensação, com raras exceções, sem mecanismos de gerenciamento de riscos 

adequados; e ausência de sistema adequado para transferências de fundos 

consideradas críticas, por seu valor ou por sua natureza.  

Os principais riscos assumidos pelo Bacen no antigo sistema de 

pagamentos eram o risco de crédito e o risco de liquidez, relativamente ao fato de as 

trocas interbancárias serem realizadas com liquidação líquida no final do dia, ou 

seja, as instituições detentoras de conta “Reserva Bancária” no Bacen comandavam 

as ordens de transferências de recursos sem que houvesse uma conferência 

automática da suficiência de saldos na referida conta. Este procedimento só era 

adotado no fim do expediente e pelo valor líquido (compensação multilateral dos 

saldos comandados ao longo do dia). Assim, se uma contraparte da operação não 

honrasse o compromisso de transferência do fundo por motivo de falta de liquidez 

momentânea (risco de liquidez) ou insolvência (risco de crédito), o Bacen, 

desempenhando a função de mantenedor do equilíbrio do sistema financeiro, 

assumia o papel de fornecedor da necessária liquidez de crédito do sistema. Mas 

havia outro efeito negativo, que se traduzia no incentivo ao comportamento de risco 

das instituições financeiras, uma vez que o Bacen assumia o papel, involuntário, de 

garantidor das operações cursadas no âmbito do SPB  (ARAÚJO, 2002). 

As câmaras de compensação – Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (Selic), Central de Custódia e de Liquidação de Títulos (Cetip), 

Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis (Compe) e Sistema 

de Câmbio (Câmbio) – liquidavam diretamente na conta “Reserva Bancária”, no 

Bacen, e também não havia críticas quanto à suficiência do saldo. Nesse caso, o 

Bacen assumia os riscos decorrentes da operação, dado que as câmaras não 
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possuíam mecanismos de gerência de riscos capazes de suprir as insolvências de 

seus participantes. (ARAÚJO, 2002). 

Na opinião de Brito (2005), nenhum desses sistemas de compensação e 

de liquidação contava com mecanismos necessários e adequados de gerenciamento 

de riscos que pudessem resolver os problemas de iliquidez ou insolvência de um 

dos participantes do sistema.  

O autor acrescenta que o antigo sistema de pagamento apresentava 

deficiências em sua estrutura, gerando um ambiente de risco e de insegurança entre 

os participantes do sistema. Essas deficiências somadas a outros problemas 

existentes eram preocupantes, pois prejudicavam o funcionamento adequado do 

sistema de pagamentos, valendo destacar como pontos negativos do antigo sistema: 

a) o saldo da conta de reservas bancárias não era verificado no “intradia”. 

Todas as mensagens emitidas pelas câmeras de liquidação privadas e pelo Bacen 

não eram processadas em tempo real, mas somente no fim do dia; 

b) as câmaras de liquidação privadas não possuíam mecanismos de 

gerenciamento de risco capazes de absorver a insolvência de pelo menos um de 

seus participantes, também não se investia em novas tecnologias para garantir um 

melhor controle de risco; 

c) certeza de liquidação financeira patrocinada pelo Bacen, haja vista a 

prática de honrar lançamentos a descoberto, com a intenção de evitar uma crise 

sistêmica; 

d) ausência de regras claras e escritas sobre riscos incorridos pelos 

participantes da cadeia de pagamentos. Com a falta de regras e de esclarecimentos 

sobre os riscos, as operações e o próprio sistema ficavam mais vulneráveis além de 

dificultar que sejam eliminados; 

e) acentuada defasagem de tempo entre a contratação e a liquidação das 

operações de liquidação; 

f) ausência de um sistema específico para pagamentos críticos, essencial 

para operações de grandes valores. Certo é que um controle maior dessas 

operações proporciona redução de riscos e com isso mais segurança no ambiente; 

g) no que tange à base legal, a legislação não reconhecia a compensação 

multilateral para o estabelecimento do processo de novação das câmaras de 

liquidação, ou seja, era necessário dispor de mecanismo para assegurar a 

finalização de uma transação entre duas partes (BRITO, 2005). 
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Por fim, todos esses pontos negativos demonstram a fragilidade que 

apresentava as práticas antigas e a necessidade de buscar melhorias para garantir 

um sistema de pagamento eficiente e seguro, decorrendo daí a importância da 

implantação de um novo sistema de pagamentos no Brasil, conforme será visto a 

seguir. 

 
 

2.4.3 O novo sistema de pagamentos brasileiro 

 

Os sistemas de pagamentos brasileiros têm papel fundamental na 

economia porque permitem a realização de todo tipo de transações entre os 

agentes. Uma das premissas para a realização dessas transações, com a 

consequente movimentação de fundos entre as partes, é a garantia de que o 

sistema funciona bem e os riscos envolvidos estão bem gerenciados. Isso significa 

dizer que a confiança da sociedade nos sistemas de pagamentos permite o 

funcionamento normal da economia. A eventual existência de falhas, mesmo raras, 

na cadeia de pagamentos pode gerar desconfiança dos agentes e prejudicar o 

funcionamento normal das transações econômicas. Ainda, a possibilidade de não se 

efetuar a transferência de um banco para outro, se for de grande monta, pode gerar 

uma cadeia de inadimplências e incitar a quebra de bancos e a até a paralisação do 

sistema. Nessa linha, uma menor confiança nos sistemas de pagamentos pode 

diminuir a confiança que a sociedade deposita nas instituições bancárias, com riscos 

de desestabilizar o sistema financeiro. Para reduzir esses riscos sistêmicos, os 

bancos centrais procuram atuar para dar a segurança necessária aos sistemas de 

pagamentos. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013a).  

Na avaliação de Gabriel Jorge Ferreira, presidente da Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban): 

A implantação do novo Sistema [...] faz parte do processo de 
globalização e modernização da economia brasileira. Visa tornar 
mais rápidas e seguras as transferências e pagamentos entre os 
agentes econômicos, com benefícios que se refletirão positivamente 
no dia-a-dia das empresas e das pessoas (FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE BANCOS. O que muda com o novo sistema de 
pagamentos, [s.d.]). 

A diretriz de redução do risco de crédito adotada pelo Bacen foi de grande 

importância para o sistema financeiro nacional, especialmente com a adoção de 
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novas práticas operacionais, como o monitoramento em tempo real, operação a 

operação, com a sensibilização imediata da conta reservas bancária, evitando o 

saldo negativo na conta reserva bancária ao longo do dia, já que a efetivação de 

uma operação dependeria da existência de saldo positivo na conta de reservas 

bancárias. Ademais, a celebração de contratos com os titulares das rubricas 

“Reservas Bancárias” e com as câmaras de liquidação também se tornava 

necessária para o fortalecimento das questões formais, momento em que se 

definiam deveres e responsabilidades das partes envolvidas (BRITO, 2003). 

O projeto para a implantação do novo SPB, aprovado em 30 de junho de 

1999, estabelecia diretrizes para se obter um melhor gerenciamento do risco 

sistêmico e também para garantir a implantação de um sistema de transferência de 

grandes valores com liquidação bruta, ou seja, operação a operação, em tempo real, 

com vistas a reduzir riscos e prazos de transferências de recursos e então 

possibilitar a evolução do novo modelo. 

Com o novo Sistema de Transferências de Reservas (STR), todas as 

transações passaram a ser realizadas em tempo real, na modalidade de liquidação 

bruta, e processadas individualmente, isto para reduzir o risco de uma crise 

sistêmica acontecer. No novo modelo, por outro lado, a necessidade de liquidez 

aumenta ao longo do dia na conta “Reservas Bancárias” (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2013a). 

O Bacen passou a conceder crédito aos participantes do STR na 

modalidade “intradia” em troca de garantias em títulos públicos federais, isto para 

assegurar o funcionamento normal do sistema de pagamentos no ambiente de 

liquidação de obrigações em tempo real. Dois outros mecanismos também foram 

criados: (i) possibilidade de os participantes utilizarem recolhimentos compulsórios 

como recurso adicional em suas liquidações, (ii) utilização de rotina de otimização 

das ordens de transferência de fundos mantidas em filas de espera no STR (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2013a). 

O plano de implantação do sistema de liquidação bruta, operado em 

tempo real, noticia Brito (2003), contemplava uma plataforma para a redução da 

defasagem de tempo entre a contratação e a liquidação financeira de inúmeras 

transações, isto para garantir uma redução significativa do risco no SPB. As 

câmaras de liquidação adotariam mecanismos eficientes para a redução de riscos, 

bem como a contingência adequada para dar curso às operações diárias. O autor 
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ainda enumera alguns mecanismos utilizados para a redução de risco nesse 

sistema: a) estabelecimento de limites bilaterais pelos participantes e multilaterais 

pelas câmaras de liquidação; b) observância do princípio de entrega contra 

pagamento; c) aporte de garantias; d) adoção de mecanismos de repartição de 

perdas nos casos de inadimplência; e e) criação de condições para a execução das 

garantias. 

O projeto, em rigor, visava à adequação das práticas dos sistemas 

brasileiros aos padrões internacionais, no intuito de dotar o país de uma estrutura 

eficiente para a realização de pagamentos e liquidação de operações financeiras, 

reduzindo significativamente o risco sistêmico e fortalecendo o sistema. Com esse 

foco, o novo sistema de pagamentos entrou em operação em 22 de abril de 2002, 

marcando o início de uma nova fase para o sistema financeiro brasileiro (BRITO, 

2003; ANDREZO; LIMA, 2007). 

O SPB compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos 

relacionados com a transferência de fundos e de outros ativos financeiros, entre os 

diversos agentes econômicos do mercado brasileiro, ou que envolvam o 

processamento, a compensação e a liquidação de pagamentos em qualquer de suas 

formas.  

No nível operacional, integram o SPB: o serviço de compensação de 

cheques; o sistema de compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e 

de crédito; o sistema de transferência de fundos; o sistema de compensação e de 

liquidação de operações com títulos e valores mobiliários; o sistema de 

compensação e de liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias e 

de futuros; o sistema que envolve operações com derivativos financeiros; o sistema 

de transferência de outros ativos financeiros; e o sistema de registro e liquidação de 

cessões de crédito (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013a). 

O novo SPB incorpora o que há de mais sofisticado em tecnologia e 

sistemas de informática e de telecomunicações. São milhares de computadores 

interligados e operando com centenas de programas para trocar informações num 

nível de segurança máximo. Para a sua implantação, as instituições financeiras 

investiram centenas de milhões de reais e, durante sua operação, mais recursos são 

utilizados (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013a). 

Outro ponto de extrema relevância é a melhoria da segurança sistêmica. 

No sistema anterior, de compensação a cada 24 horas, no caso de quebra de uma 
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instituição financeira, era virtualmente impossível reverter todas as operações 

realizadas por ela, sem pôr em risco a solvência de outras instituições. Como 

responsável pelo SFN, o Bacen corria o risco de ter de assumir prejuízos que, em 

última instância, seriam pagos por toda a sociedade. No novo formato, os 

pagamentos estão condicionados à existência de fundos e garantias por parte das 

instituições financeiras. Portanto, se um banco quebrar, deixará de operar no mesmo 

instante e não imporá risco a outros bancos, nem ao Bacen e, mais importante, 

poupadores, investidores e a sociedade não serão penalizados (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2013a). 

Alterações legais e regulamentares também foram implementadas, como 

a Lei n. 10.214, de 27 de março de 2001, que reconheceu a compensação 

multilateral nos sistemas de compensação de liquidação e estabeleceu que os 

regimes de insolvência civil, concordata, intervenção, falência ou liquidação 

extrajudicial não afetariam o adimplemento das obrigações por ele assumidas no 

âmbito de um sistema de compensação e liquidação. Além disso, dispôs que em 

todo sistema de compensação e liquidação considerado sistemicamente importante 

a correspondente entidade operadora deve atuar como contraparte central e 

assegurar a liquidação de todas as operações cursadas.  

 

 

2.4.4 Sistema de pagamentos brasileiro e gerenciamento de riscos 

 

Até meados da década de 1990, o objetivo principal do SPB era o 

aumento da velocidade de processamento das transferências de fundos, de modo a 

minimizar as perdas impostas pela inflação que assolava o país. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o objetivo foi atingido, pois o SPB apresentava alto grau de 

automação e internacionalmente era reconhecido como um sistema avançado. Em 

relação ao gerenciamento de riscos, entretanto, apresentava algumas deficiências, 

como: (a) incertezas legais relacionadas com a execução de garantias e com a 

compensação multilateral de obrigações no ambiente dos sistemas de compensação 

e de liquidação; (b) câmaras de compensação, com raras exceções, sem 

mecanismos de gerenciamento de riscos adequados; e (c) ausência de sistema 

adequado para transferências de fundos consideradas críticas, por seu valor ou por 

sua natureza (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013a). 
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Com a reestruturação implementada em abril de 2002, cujo objetivo 

primordial era mitigar o risco sistêmico, o Bacen procurou eliminar as aludidas 

fragilidades. Adicionalmente, a reforma objetivou dotar o Brasil das melhores 

práticas internacionais em termos de gerenciamento de riscos nos sistemas de 

compensação e liquidação, em atenção às propostas de organismos multilaterais 

como o Banco de Liquidações Internacionais (BIS), o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013a). 
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3 O ACORDO DE BASILEIA 
 

 

 

O setor bancário, histórica e crescentemente, é uma das áreas que mais 

demandam estudos e pesquisas, haja vista as naturais preocupações não apenas 

de depositantes, mas também de investidores, analistas de mercado, 

pesquisadores, gestores administrativos, órgãos reguladores e instituições 

governamentais.  

Na linha de raciocínio de Carvalho (2004), entre os poucos consensos 

estabelecidos no pensamento econômico está o de que o sistema financeiro exibe 

uma dinâmica especial que o distingue dos demais setores da economia: o risco 

sistêmico. Este risco, peculiar em complexidade e em importância, diferencia o setor 

bancário dos demais.  

Carneiro, Vivan e Krause (2005, p. 2) afirmam que: 

Os bancos, especialmente aqueles com carteira comercial, são 
suscetíveis a corridas bancárias, essencialmente porque os recursos 
dos depositantes não ficam estagnados na instituição financeira, à 
espera da totalidade de seus saques. Embora as instituições 
financeiras assumam o compromisso com os depositantes de 
manter, em espécie, seus depósitos à disposição para saques 
conforme a demanda do depositante, uma fração dos depósitos é 
usada para financiar empréstimos, muitas vezes ilíquidos e 
arriscados. Ou seja, nem todo o volume de depósitos é mantido em 
espécie como reserva à disposição dos saques dos depositantes, 
mas apenas uma fração deste volume, determinando a existência do 
sistema de „reserva fracionária‟, que consiste na fonte de potencial 
fragilidade dos bancos. 

As instituições financeiras como empresas especiais, com 

regulamentação específica, exercem funções ou prestam serviços especiais. 

Perturbações ou interferências importantes nessas funções podem produzir efeitos 

prejudiciais para o restante da economia (SAUNDERS, 2000 apud CARNEIRO; 

VIVAN; KRAUSE, 2005, p. 2). 

A atividade bancária, consequentemente, torna-se alvo de regulação 

prudencial e monitoramento intenso, justificando também a crescente demanda por 

estudos e pesquisas na indústria bancária. (FREIXAS; ROCHET, 1999 apud 

CARNEIRO; VIVAN; KRAUSE, 2005, p. 2). 

As instituições financeiras participam de operações que as expõem 

fortemente, ainda que em graus diferenciados, a riscos de flutuação de preços (risco 
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de mercado), de não cumprimento das obrigações de uma contraparte (risco de 

crédito), de flutuações nas taxas de conversão de moedas (risco cambial), de 

negociações compromissadas de taxas swap (risco swap), de dificuldade de 

conversão de ativos em recursos líquidos em caso de crises de credibilidade (risco 

de liquidez), entre outros. Estas exposições caracterizam um dos principais focos de 

preocupação e monitoramento dos órgãos reguladores, não apenas no Brasil, mas 

em todos os países globalizados. O Acordo de Basileia, firmado em 1988, é fruto 

das mesmas preocupações e demandou transformações significativas na regulação 

do setor em todo o mundo, divulgando um compêndio de princípios essenciais para 

uma supervisão bancária eficaz voltada para a regulamentação prudencial, para o 

monitoramento da gestão, principalmente dos riscos, e para requerimentos de 

capital mínimo que possam sustentar as exposições a riscos. (CARNEIRO; VIVAN; 

KRAUSE, 2005). 

A partir de então, os bancos centrais e supervisores bancários dos países 

integrantes do G-10 (grupo dos dez países mais desenvolvidos), acompanhados por 

muitos outros órgãos reguladores e de fiscalização em todo o mundo, bem como por 

estudiosos e profissionais da área econômico-financeira, vêm desenvolvendo e 

publicando estudos com o objetivo de tornar mais estável e sólida a situação das 

instituições financeiras, especialmente aquelas com atuação internacional. Um dos 

mais importantes resultados deste esforço é o Novo Acordo da Basileia, divulgado 

em junho de 2004, que apresentou princípios, medidas e providências com vistas a 

uma maior adequação do requerimento de capital regulamentar aos níveis de riscos 

associados às operações financeiras.  

Não é recente a participação de bancos no desenvolvimento das 

sociedades e das economias. Até a década de 1970, foram relativamente lentas as 

transformações na atividade bancária. As grandes inovações iniciaram com a 

abertura de um processo de transformação dos métodos de suprimentos de 

serviços. As décadas de 1960 e 1970 foram o palco de grandes eventos e 

mudanças, como os choques macroeconômicos resultantes da aceleração da 

inflação norte-americana, a extinção do Sistema de Bretton Woods e consequente 

liberação das taxas de câmbio, a liberação do movimento de capitais e a adoção de 

políticas contracionistas pela maioria dos países industrializados à época 

(CARVALHO, 2004; MELLO, 2004 apud CARNEIRO; VIVAN; KRAUSE, 2005, p. 3-

4). 
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Houve ainda outros eventos contemporâneos que tornaram o mercado 

financeiro significativamente mais volátil e, em decorrência, ficou evidenciada a 

urgente necessidade de implementar ações no sentido de mensurar, gerenciar e 

adequar os riscos assumidos em relação à capacidade de determinada instituição. A 

adoção e o aperfeiçoamento destas medidas constituem um processo contínuo e 

com potencial crescimento da sua relevância, motivando o desenvolvimento de 

estudos e pesquisas, tanto no mercado financeiro como no meio acadêmico 

(CARNEIRO; VIVAN; KRAUSE, 2005, p. 4). 

 
 
 

3.1 Origens e criação do comitê de Basileia 

 

O Comitê de Basileia foi criado em 1974 e instituído em 1975 pelo Comitê 

de Governadores dos Bancos Centrais dos países-membros do G-10. No 

seguimento das graves perturbações do mercado bancário e monetário, o Comitê de 

Basileia instituiu regras e práticas de controle das operações bancárias, visando 

proteger e reforçar a estabilidade financeira em nível internacional (ROBERTS, 

2000). 

A crescente preocupação com os problemas de adequação de capital em 

um momento de internacionalização bancária originou os Tratados de Basileia de 

1975 e 1983. Na esteira das negociações, as autoridades financeiras mais 

importantes concordaram que (i) em caso de crise, a matriz deveria agir como 

prestamista de última instância e (ii) atribuir ao BIS responsabilidade quanto à 

supervisão das agências e subsidiárias estrangeiras dos bancos. Isto não apenas 

aumentou a confiança no sistema bancário internacional, como também estabeleceu 

condições competitivas comuns para os bancos internacionais, pode-se dizer, 

deixou o campo de jogo nivelado (ROBERTS, 2000). 

O Comitê é constituído pelos responsáveis de bancos centrais e 

autoridades de supervisão bancária dos países mais industrializados do mundo, 

como: Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França, 

Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Suécia e Suíça.  

As regras do Comitê de Basileia se traduzem, essencialmente, em dois 

documentos: core principles para uma supervisão bancária eficaz e o compendium 
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das recomendações, que são diretrizes e padrões em matéria da supervisão 

bancária. Os core principles ou princípios básicos são ao todo 25, e traduzem 

princípios universalmente aceitos e utilizados por todas as entidades de supervisão 

bancária em nível internacional relativamente à definição das suas normas e regras 

prudenciais. 

O Comitê desenvolveu, então, um sistema para mensuração e 

padronização dos requerimentos mínimos de capital nos países do G-10, que 

acabou por originar o Acordo de Basileia de 1988 e a instituição da convergência 

internacional dos mecanismos de adequação de capital. O intuito de tal 

padronização era reforçar a solidez e a estabilidade do sistema bancário 

internacional e minimizar desigualdades competitivas entre bancos 

internacionalmente ativos (Comitê de Basileia, 1988). Desta feita, os bancos 

atuantes no mercado internacional eram o alvo de tal padronização e os 

requerimentos mínimos deveriam ser aplicados em base consolidada, isto é, 

incluindo todas as filiais estrangeiras. A estrutura deste acordo é composto por três 

elementos: capital, ponderação de riscos por classes de ativos e instrumentos e 

mecanismos off balance sheet (MENDONÇA, 2004). 

 
 

 

3.2 ACORDO DE BASILEIA: regulação e supervisão bancárias 
 

 
Diante das novas pressões de mercado e dos episódios da quebra do 

Bankhausss I.D. Herstatt e do Franklin National Bank, ocorridos na década de 1970, 

tornou-se iminente a necessidade de induzir todos os bancos em nível global a 

implantarem um sistema de informação na área de risco que lhes permitisse gerir o 

risco eficazmente. Assim, a entidade responsável por essa função em nível mundial, 

o Banco de Compensações Internacionais, ou BIS, formulou uma proposta para 

definir um acordo de capitais apoiado em bases que permitissem que bancos e 

supervisores avaliassem corretamente os vários riscos que enfrentam (FURTADO, 

2005, p. 21). 

A primeira medida importante do Comitê foi a elaboração da “Declaração 

de 1975”, que se preocupava em delimitar a distribuição das responsabilidades de 

supervisão dos bancos internacionais entre os países de origem e receptores. 

Mesmo com tal declaração, persistem divergências nos critérios de supervisão entre 
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os países e discordâncias quanto à efetiva aplicação das diretrizes da declaração. 

Essas limitações vieram à tona com a quebra do Banco Ambrosiano, em 1982, e a 

nova declaração foi instituída (TONETO; GREMAUD, 1994). 

A década de 1980 levou o Comitê a buscar o aumento nos controles 

internos sobre as instituições, elaborando um Acordo em 1988, que previa a 

harmonização internacional das regulamentações relativas à adequação de capital 

dos bancos internacionais. Seu principal objetivo era fortalecer as transações 

bancárias, a estabilidade do sistema financeiro internacional e reduzir uma fonte de 

desigualdade competitiva entre os bancos internacionais (FURTADO, 2005, p. 22). 

O Acordo recomendava que os bancos observassem diretrizes uniformes 

de adequação de capital, que viessem ao encontro dos critérios prudenciais 

considerados apropriados ao ambiente mais liberalizado e que levassem em conta 

os riscos associados ao crescente envolvimento nas operações off balance sheet. 

Para esse propósito foi fixada uma meta global mínima de 8% para a relação entre o 

capital e a soma de ativos e de transações não registradas no balanço, ponderados 

pelos respectivos riscos (MENDONÇA, 2004). 

Os padrões de capital delineados no Acordo lidavam com os riscos de 

crédito, ou seja, com o principal tipo de risco da atividade bancária tradicional. A 

valoração de ativos estaria sujeita a ponderações obtidas a partir de critérios de 

riscos diferenciados. As propostas suplementares apresentadas em abril de 1993, 

por seu turno, já abordavam o tratamento de supervisão sobre os riscos de mercado 

incorridos pelos bancos, na cobertura de posições abertas em ações, títulos de 

dívida negociáveis, taxas de câmbio e em produtos derivativos. A integração 

funcional estava reconhecida como aspecto hábil a lidar com a supervisão e a 

regulação bancária. Uma das questões levantadas pelas propostas do Comitê aludia 

à supervisão bancária, que deveria abrir mão em termos do objetivo de solidez e 

estabilidade dos bancos, permitindo a igualdade de condições concorrenciais entre 

bancos e não bancos (CANUTO; LIMA, 1999). 

Como observou Dale (1996, p. 137), citado por Canuto e Lima (1999):  

A necessidade percebida de um arcabouço regulatório para ambos 
os bancos e as firmas de securities estaria levando supervisores 

bancários a aceitar padrões de capital mínimo abaixo daqueles que 
idealmente gostariam de aplicar aos bancos. Implicitamente, 
portanto, a meta prudencial de segurança e solidez estava sendo 
subordinada ao objetivo mais amplo de estabelecer um campo neutro 
para todas as instituições participantes nos negócios com securities. 
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O Comitê de Supervisão Bancária de Basileia procura expandir seus 

esforços no sentido de fortalecer a supervisão prudencial em todos os países, 

estendendo, em seus relacionamentos com países fora do G-10, os trabalhos 

desenvolvidos nesse campo. Ao desenvolver os princípios, o Comitê de Basileia 

trabalhou com a autoridade de supervisão de países não membros do G-10. O 

documento foi preparado por um grupo formado por representantes do Comitê de 

Basileia e também do Chile, da China, da República Checa, de Hong Kong, do 

México, da Rússia e da Tailândia. O trabalho contou também com a estreita 

colaboração de nove outros países (Argentina, Brasil, Hungria, Índia, Indonésia, 

Coreia do Sul, Malásia, Polônia e Cingapura). Para o esboço dos princípios houve 

uma consulta mais ampla com um grupo maior de supervisores individuais, 

diretamente ou por meio de grupos de supervisão regionais (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2002). 

Os princípios essenciais no âmbito do Acordo de Basileia, em número de 

25 princípios básicos, são considerados indispensáveis para um sistema de 

supervisão eficaz. A propósito, os princípios se referem a: 

a) precondições para uma supervisão bancária eficaz - Princípio 1; 

b) autorização e estrutura - Princípios 2 a 5; 

c) regulamentos e requisitos prudenciais - Princípios 6 a 15; 

d) métodos de supervisão bancária contínua - Princípios 16 a 20; 

e) requisitos de informação - Princípio 21; 

f) poderes formais dos supervisores - Princípio 22; 

g) atividades bancárias internacionais - Princípios 23 a 25. 

 

Adicionalmente, o documento contém explanações sobre os vários 

métodos que os supervisores podem adotar para implementação dos aludidos 

princípios. Portanto, as agências nacionais devem aplicá-los na supervisão de todas 

as organizações bancárias dentro de suas jurisdições. Os princípios são requisitos 

mínimos e, em muitos casos, poderão requerer suplementação de outras medidas 

definidas para atender a condições e riscos particulares nos sistemas financeiros de 

cada país (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

Ainda, os princípios foram concebidos para serem amplamente seguidos 

por supervisores locais, por grupos regionais de supervisão e pelo mercado. O papel 

do Comitê de Basileia e de outras organizações interessadas será o de monitorar o 
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progresso dos países na implantação dos princípios. Sugere-se que o FMI, o Banco 

Mundial e outras organizações interessadas usem esses mesmos princípios na 

assistência individual aos países, para o fortalecimento de seus procedimentos de 

supervisão, combinando ações que visem promover, sobretudo, a estabilidade 

macroeconômica e financeira (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

A hipótese básica por trás das regulamentações do Comitê, 

especialmente no Acordo de Basileia, é que a robustez do sistema está relacionada 

ao tamanho do capital das instituições. Por essa razão, o Acordo procura 

estabelecer uma relação entre o capital mínimo e as contas do ativo das instituições 

financeiras (TONETO; GREMAUD, 1994). 

Para implementar o princípio exposto acima, a tarefa inicial do Comitê foi 

definir o conceito de capital, dividindo-o em duas partes: capital básico (core capital) 

e capital suplementar (supplementary capital). 

 
 
 

3.2.1 Adequação de capital 

 

Segundo o ensinamento de Ono (2002), compõem o capital básico, 

nominado nível 1: o patrimônio dos acionistas (ações ordinárias e ações 

preferenciais não cumulativas e os lucros retidos; o capital de nível 2, também 

chamado de capital suplementar, é definido por: reservas de reavaliação (ativos 

reavaliados a preços de mercado ou securities de longo prazo); provisões gerais 

(provisões para perdas esperadas latentes, incluindo risco-país); instrumentos 

híbridos de capital (inclui uma gama de instrumentos que combinam características 

passivas e de patrimônio líquido); instrumentos de dívida subordinada (com duração 

igual ou superior a cinco anos).  

Em 1996, o Comitê publicou um apêndice ao Acordo de 1988, definindo 

uma nova categoria de capital (nível 3), relacionada a obrigações vinculadas de 

curto prazo, com o intuito de cobrir tão somente parte dos riscos de mercado. Com 

isso, determinou algumas restrições como o vencimento mínimo de dois anos da 

obrigação, limitado a 250% do nível 1 de capital e aceitável para cobrir os riscos de 

câmbio e derivativos (FURTADO, 2005, p. 24). 

Dissertando sobre o tema, Freitas (2005, p. 16), em relação ao capital 

suplementar, reproduz o detalhamento da sua abrangência. 
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a) Reservas ocultas (undisclosed reserves): estas reservas não constam 

como reservas livres ou legais nas contas dos bancos, mas têm natureza análoga. 

Existem dois tipos de reservas ocultas nos termos do Acordo de Basileia I: o primeiro 

tipo se refere a reservas de reavaliação que resultam da reavaliação de ativos fixos 

próprios dos bancos; o segundo tipo alude à diferença entre o valor de mercado e o 

custo histórico de títulos mantidos em carteira própria pelos bancos e resulta da 

prática de registar títulos no balanço pelo se custo histórico. Neste último caso, o 

Acordo de Basileia I impõe um limite ao reconhecimento de fundos próprios ao 

estabelecer um desconto de 55% sobre a diferença entre o custo histórico e o valor 

de mercado (para atender à volatilidade dos preços de mercado e à tributação de 

mais valias realizadas).  

b) Provisões gerais: trata-se de provisões não destinadas a um ativo em 

particular. Devido à dificuldade de diferenciá-las de provisões destinadas a cobrir 

perdas com determinados ativos, o Comitê estabeleceu a restrição ao montante 

equivalente a 1,25% do total dos ativos de risco. Considerando-se que as provisões 

gerais não estão vinculadas a uma perda específica nem a uma exigibilidade, em 

termos econômicos, elas poderiam ser totalmente enquadradas como capital. 

c) Instrumentos híbridos de capital: possuem características que os 

qualificam como títulos patrimoniais e títulos de dívida, podendo absorver perdas 

sem a necessidade de negociá-los. No Brasil, as debêntures conversíveis em ações 

e os títulos de dívida conversíveis em títulos patrimoniais possuem tais 

características, contudo o Bacen não as enquadra como capital. 

d) Dívida subordinada: são instrumentos de capital de dívida subordinada 

convencionais e não garantidos, com vencimento original fixo de mais de cinco anos 

e ações preferenciais resgatáveis de vida limitada e somente podem ser utilizadas 

para absorver perdas na liquidação. 

Em suma, o Comitê classifica como capital básico os recursos 

permanentemente disponíveis para absorver perdas e evitar a insolvência e a perda 

de confiança dos depositantes. Já o capital suplementar, mais flexível, serve para 

enquadrar outras formas de capital (sujeito a restrições), uma vez que as 

características do capital podem variar muito entre os sistemas financeiros de 

diversos países (ONO, 2002). 
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3.3 Ponderação de risco segundo a classe 

 
 

Para Mendonça (2004), o método de adequação do capital dos bancos 

presentes no Acordo era inovador, uma vez que a necessidade de manutenção de 

capital pela posse de ativos ou pela realização de operações off balance era 

ponderada pela exposição ao risco de crédito resultante destas posições. Bem por 

isso, os bancos deveriam manter níveis mínimos de capital para cada um dos 

instrumentos de sua carteira de ativos, fossem eles on ou off balance, em função da 

percepção do risco de crédito que os supervisores tivessem de cada um destes 

instrumentos. Estes níveis mínimos de capital seriam uma garantia contra 

insolvência ao assegurar que em situações adversas os bancos teriam um colchão 

amortecedor que lhes garantiria a capacidade de continuar operando. As 

ponderações de risco foram estabelecidas a partir de diferentes categorias de ativos, 

sendo estas criadas a partir das características principais do tomador, que poderia 

ser: soberano, bancário ou empresarial; membro ou não membro da OCDE; 

governos centrais (bancos centrais) ou instituições privadas; e em alguns casos, em 

função dos prazos dos ativos (emissões de curto ou longo prazo). 

A partir da aplicação desses coeficientes de ponderação de riscos, os 

bancos deveriam manter, no mínimo, uma taxa de capital total igual a 8% (do capital 

total). Os ativos considerados seguros, como títulos do governo, teriam peso de 

risco zero (%), ou seja, o banco não teria que manter capital em função das 

posições em títulos do governo em sua carteira. Já os empréstimos tradicionais para 

o setor privado, com ponderação de risco de 100%, exigiriam do banco a 

manutenção de 8% de suporte de capital (MENDONÇA, 2004). 

O capital mínimo relativo pode ser concebido como uma restrição de 

alavancagem e determina a participação relativa de recursos próprios sobre o capital 

total de recursos. Basicamente, o capital mínimo relativo é um amortecedor para 

enfrentar eventual queda no valor dos ativos e ou aumento nos custos operacionais 

do banco. Deve, portanto, ser proporcional aos riscos envolvidos (FURTADO, 2005, 

p. 27).  

Ono (2002) comenta que o Comitê tem reconhecido a importância 

crescente das operações off balance, incorporando-as ao sistema de adequação de 

capital mediante o estabelecimento de uma escala de encargos por meio da qual 
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tais exposições são convertidas em risco de crédito equivalente. Os diferentes 

instrumentos e técnicas, ainda segundo o autor, podem ser divididos em cinco 

categorias abrangentes: 

a) garantias de empréstimo (como garantias bancárias, cartas de crédito 

como garantias para empréstimos e securities) recebem um fator de conversão para 

risco de crédito de 100%; 

b) transações contingenciais (como performance bonds; bid bonds, cartas 

de crédito stand by) recebem um fator de conversão para risco de crédito de 50%; 

c) obrigações de curto prazo, relacionadas a operações comerciais (como 

cobranças e cartas de crédito de importação e exportação) recebem um fator de 

conversão para risco de crédito de 20%; 

d) compromissos com prazos de maturação superiores a um (1) ano 

(como, NIF: linhas de crédito com emissão de notas; e RUF: linhas rotativas para 

subscrição) recebem um fator de conversão para risco de crédito de 50% e Itens 

relacionados a taxas de juros ou câmbio (como swaps, opções e futuro) podem 

utilizar dois métodos para conversão em risco de crédito. Com isso, os bancos não 

estão expostos a risco de crédito pelo valor de face do contrato, mas sim ao risco de 

pagamento no caso de default do contratante. A maioria dos membros do Comitê 

avalia o risco (e o custo decorrente de um default) das operações off balance de tal 

natureza mediante a adição de um fator representativo do potencial de exposição 

pelo prazo até o vencimento do contrato. Em outra abordagem, os fatores de 

conversão dependem do montante nominal de cada contrato, de acordo com o tipo e 

seu vencimento. 

As operações off balance se evidenciam como alternativas para obtenção 

de resultados favoráveis sem a utilização de grandes quantias de capital. Por isso, 

há um questionamento se os custos dessas operações são realmente tão baixos em 

relação aos riscos envolvidos. Especialmente devido ao surgimento de novos 

produtos, há a necessidade do emprego de melhores técnicas de controle e da 

análise de profissionais especializados para dirimir a possibilidade de o banco 

incorrer em sérias dificuldades financeiras (RODRIGUES, 1998 apud ONO, 2002). 

Entre as principais críticas dirigidas ao Acordo estava a ausência de 

tratamento ao risco de mercado. Em resposta, o Comitê elaborou um aditivo ao 

Acordo, estipulando que os bancos devessem manter capital em função de sua 

exposição ao risco de mercado decorrente de posições em aberto de moedas 
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estrangeiras, operações com securities, ações, commodities e opções. Seriam, 

assim, estabelecidas metas de capital (capital charges) para a cobertura destes 

riscos, a serem aplicadas sobre a base consolidada do balanço do banco em nível 

internacional (MENDONÇA, 2004).  

Os bancos passaram, então, a manter capital em função não só da 

exposição ao risco de crédito, como também em razão do risco de mercado, sendo 

este definido como “[...] risco de perdas de posições dentro e fora do balanço em 

função de movimentos nos preços de mercado [...]” (FURTADO, 2005, p. 28).  

Outras críticas ao Acordo recaem sobre as classificações de risco, por 

estarem restritas ao risco de crédito, ante a justificativa de ser esta a principal origem 

de risco para os bancos. Os riscos com derivativos foram incorporados ao Acordo 

somente em 1996 (pela emenda intitulada “Amendment to the capital accord to 

incorporate market risks”, publicada em janeiro de 1996). 

Outra observação alude ao método adotado pelo Comitê, que seria 

demasiado simplista, levando a crer que o risco total de um banco se resumiria à 

soma dos riscos atribuídos para cada categoria quando, na verdade, deveriam 

analisar os ativos individualmente. Além disso, os próprios fatores de ponderação 

(0,10, 20, 50 e 100%) seriam muito arbitrários e não contemplariam todas as 

atividades de um banco (RODRIGUES, 1998). 

 

 

3.3.1 O risco de crédito dos derivativos 

 

Os derivativos, segundo Ono (2002), possuem um custo potencial de 

substituição do fluxo de caixa no caso de inadimplência da contraparte. Para isso, o 

Acordo de 1988, no Anexo 3 e posteriormente na emenda de 1996, determinou a 

adoção de dois métodos, a saber: 

a) método de exposição atual (current exposure): com este método, os 

bancos calculam o custo de reposição de todos os contratos com valor positivo, ou 

seja, o valor de cada contrato registrado a preço de mercado (marcação a mercado), 

apurado, regra geral, no último dia útil do mês. No cálculo é adicionada uma quantia 

correspondente ao potencial futuro de risco de crédito, baseada no valor do 

principal, ponderado de acordo com o prazo de cada operação; 
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b) método de exposição original (original exposure): este método foi 

considerado pelo Comitê como técnica mais simples, comparativamente ao de 

exposição atual, pois não utiliza o valor de mercado em uma determinada data como 

critério de avaliação para a cobertura do risco de crédito potencial. A instituição 

financeira só pode utilizar este método até que a exigência de capital relacionada ao 

risco de mercado seja implementada (ONO, 2002). Ainda, por esse método, o banco 

aplica ao valor do principal de cada instrumento um dos dois conjuntos de fatores de 

conversão, de acordo com a natureza e o prazo de vencimento de cada um. 

Acrescente-se que, no Brasil, o CMN, por meio da Resolução n. 2.399, de 

25 de junho de 1997, revogada pela Resolução n. 2.788, de 30 de novembro de 

2000, determinou que os bancos adotassem o método de exposição atual, 

adaptando-o às características do sistema financeiro brasileiro.  

 

 

3.3.2 O risco de transferência de país 
 

Com relação ao risco de transferência de recursos em âmbito global, o 

Comitê utilizou como metodologia a seleção entre países considerados em boa ou 

em má situação de crédito. Devido à exigência por parte da Comunidade Econômica 

Europeia (CEE), de que os países do bloco fossem tratados de uma mesma forma, o 

Comitê adotou um critério mais abrangente, favorecendo os países-membros da 

OCDE e atribuiu, por exemplo, peso zero para créditos contra governos centrais da 

OCDE. Isto demonstra um corporativismo na atribuição de pesos, desprezando uma 

análise pormenorizada de riscos por país – evidentemente as condições econômicas 

do México são bem diferentes das da Suíça, por exemplo – e entidades a eles 

vinculadas. Por certo, outros aspectos deveriam ser considerados, como o 

econômico (balanço de pagamentos, estabilidade monetária etc.), o financeiro 

(posição de reservas cambiais com capacidade de pagamento), o político 

(estabilidade política e institucional) e mesmo contábeis (as diferentes técnicas 

contábeis vigentes), é o como analisa Ono (2002). 
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3.3.3 O índice de capitalização padrão 
 

Ao determinar uma razão mínima entre o capital e o ativo ponderado pelo 

risco, o Comitê tinha duas opções: eleger um número baixo na expectativa de que 

todo o banco utilizasse de imediato; ou determinar um número mais elevado a ser 

atingido em um prazo estipulado. Por meio de estudos estatísticos realizados nos 

cinquenta maiores bancos norte-americanos, chegou-se a um consenso de que a 

segunda opção seria a escolhida, estabelecendo-se o patamar mínimo de 8% 

(sendo pelo menos a metade composto pelo capital básico), que representava os 

níveis dos bancos mais capitalizados e passíveis de serem atingidos pelos bancos 

internacionalmente ativos ao longo do período de transição (de julho de 1988 até o 

final de 1992). (RODRIGUES, 1998 apud ONO, 2002). 
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4 ASPECTOS DESTACADOS DO ACORDO DE BASILEIA NO BRASIL 

 
 

 
4.1 Introdução 

 

O Acordo de Basileia foi publicado em 1988 e implementado em 1992. No 

Brasil, a sua regulamentação e implementação datam de 17 de agosto 1994, com a 

edição da Resolução n. 2.099, que: (i) estabeleceu ao Sistema Financeiro Nacional 

os valores mínimos de capital e patrimônio líquido ajustado; (ii) introduziu exigência 

de capital mínimo para as instituições financeiras em função do grau de risco de 

suas operações ativas; (iii) fixou o PLE no valor mínimo de 11% do ativo ponderado 

pelo risco; e (iv) determinou a obrigatoriedade da manutenção de patrimônio liquido 

ajustado em valor compatível com o grau de risco das operações ativas.  

Neste capítulo, abordam-se as ações e as estratégias adotadas pelo 

Bacen diante das novas adequações de capital, bem como os principais impactos 

das resoluções e circulares do próprio Bacen e a sua visão de órgão de supervisão e 

regulação bancária. 

 
 
 

4.2 Regulação e supervisão bancária no Brasil  
 
 

A atividade bancária e os mercados financeiros são dinâmicos, evoluindo 

constantemente em resposta a forças competitivas e a alterações nas condições 

políticas e econômicas. A consolidação das linhas de negócios, por exemplo, está 

derrubando as distinções tradicionais entre as instituições financeiras e os tipos de 

serviços que oferecem. Os avanços na tecnologia e nas comunicações resultaram 

em alterações na forma pela qual os bancos e outros participantes do mercado 

conduzem seus negócios. Além disso, a atividade das instituições financeiras 

brasileiras nos mercados internacionais traz uma complexidade adicional a suas 

operações e à natureza de sua participação no Sistema Financeiro Nacional 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

A evolução constante dos mercados financeiros apresenta desafios 

significativos. Os objetivos e as metodologias do processo de supervisão devem 

evoluir para acompanhar as práticas de mercado, de forma que os riscos inerentes 
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ao negócio de fornecer serviços financeiros possam ser mantidos dentro de limites 

prudenciais. O Bacen permanece, assim, constantemente ciente de que a 

estabilidade do sistema financeiro pode ser seriamente ameaçada se permitir que 

deficiências gerenciais, assunção de riscos excessivos ou outras práticas nocivas 

em uma ou mais instituições persistam sem a devida correção (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2002). 

A possibilidade de colapso de um banco comercial que comprometa o 

sistema bancário (como a perda de confiança em um dado banco, que pode resultar 

da observação de que outro banco foi fechado ou enfrentou graves dificuldades) 

pode paralisar a economia como um todo se os mecanismos de proteção criados 

não se mostrarem suficientes para evitar perdas aos depositantes. Assim, se a 

corrida bancária ocorrer, esta segunda manifestação de risco sistêmico 

simplesmente consiste na percepção de que um colapso do sistema bancário 

paralisaria o principal sistema de pagamentos da economia, da transferência de 

titularidade sobre depósitos à vista, mantidos nos bancos comerciais. Neste caso, o 

contágio vai do sistema bancário para o resto da economia, pelo simples fato de que 

praticamente nenhuma operação pode ser liquidada mediante a entrega de papel 

moeda. O eventual fechamento dos bancos comerciais impediria que se 

completasse qualquer outra transação de mercado que não aquelas de valor muito 

pequeno. A paralisação do sistema bancário nos primeiros meses do Plano Collor, 

em 1990, ou a testemunhada na Argentina em seguida ao colapso de 2001 e 

introdução do “corralito” ilustra a redução de atividade econômica que resulta do 

bloqueio do sistema de pagamentos (CARVALHO et al., 2003). 

O contágio é, assim, uma manifestação específica do sistema financeiro 

da noção de externalidade, um tipo de imperfeição de mercado que exige uma 

intervenção corretiva. No caso do sistema financeiro, esta intervenção toma duas 

formas: a criação de redes de segurança, para evitar que choques possam causar 

os problemas sistêmicos descritos, e a definição de regras de regulação e 

supervisão que reforcem a capacidade do sistema de evitar ou absorver choques. 

Esta forma de regulação será chamada de prudencial, indicando que se destina a 

reduzir a exposição do sistema financeiro a riscos que se possam propagar por toda 

a economia. Como a possibilidade de contágio é, ao que tudo indica, exclusiva do 

setor financeiro, a regulação prudencial será igualmente uma exigência praticamente 

única ao setor (CARVALHO et al., 2003). 
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Canuto e Lima (1999) dissertam sobre a atuação do Bacen como 

emprestador de última instância. Nas palavras dos autores: 

[...] além da supervisão e regulação que controle o grau de exposição 
e vulnerabilidade dos bancos, há muito para se considerar 
conveniente a presença de esquemas formais de seguros de 
depósitos para proteger o valor destes e garantir a normalidade no 
sistema de pagamentos. Adicionalmente, há também a atuação do 
banco central como emprestador em última instância. De sua posição 
externa ao sistema bancário, o banco central pode injetar liquidez em 
bancos específicos, mediante empréstimos a estes, e assim conter 
os contágios de falta de liquidez e a ineficiência correspondente em 
termos de falências desprovidas de razões em fundamentos de 
ativos e passivos. Os mercados interbancários de crédito, 
acompanhando a compensação, facilitam a circulação de liquidez em 
tempos normais e também podem ajudar contra o risco sistêmico. 

 

A lição mais importante depreendida das crises financeiras dos anos 1990 

talvez seja a necessidade de a supervisão ser proativa, quer dizer: reconhecendo a 

necessidade de mudanças, os supervisores da maioria dos países do mundo estão 

alterando gradualmente suas políticas e seus procedimentos para se concentrarem 

na capacidade de as instituições administrarem os riscos aos quais estão expostas e 

na adequação do capital necessário para suportá-los (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2002).  

A partir de meados da década de 1990, o Bacen iniciou um processo 

similar para modernizar a sua ação fiscalizadora, guiado pelas recomendações do 

Comitê de Basileia sobre supervisão bancária A propósito, vale destacar algumas 

características importantes do mencionado processo de mudança: a) 

regulamentação de natureza mais prudencial, com parâmetros operacionais amplos 

em lugar de regras detalhadas; b) supervisores com melhores condições para 

avaliar o perfil e a administração de risco de uma instituição; c) supervisores com 

poderes legais ampliados para empreender as ações corretivas (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2002). 

Nas atividades de supervisão direta e indireta, as técnicas e ferramentas 

empregadas pelos inspetores e analistas enfatizam a avaliação dos riscos e seu 

gerenciamento, a qualidade e a eficácia dos controles internos e da atuação da 

auditoria e outros aspectos da administração que afetam a solidez e a viabilidade 

das instituições financeiras. 
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De acordo com Canuto e Lima (1999), os instrumentos da supervisão e 

regulação das instituições financeiras compreendem regras e leis concernentes à 

retenção de ativos em carteira, exigências mínimas de capital em relação aos ativos, 

requisitos de disclosure, credenciamento e exames periódicos, mecanismos de 

proteção a aplicadores e até restrições à concorrência, quando esta é tomada como 

potencialmente indutora de comportamentos de risco moral. As exigências de 

proporções mínimas de capital e ativos líquidos em relação ao tamanho das 

carteiras constituem a ferramenta básica no que tange à gestão da vulnerabilidade 

em relação a riscos. 

Troster (2005) também assevera que a regulamentação do risco bancário 

é uma preocupação antiga, tanto de banqueiros, como de acadêmicos e 

legisladores. O autor anota que Adam Smith, considerado o pai da economia, em 

1776 escreveu que os bancos deveriam ter restrições operacionais. As restrições 

não deveriam ser consideradas uma diminuição na liberdade de atuar das casas 

bancárias, pois cumpriam funções análogas aos muros refratários para prevenir a 

propagação de incêndios. Na época de Adam Smith, a percepção era de que os 

bancos tinham riscos de liquidez e de especulação. A prescrição foi no sentido de 

impor reservas obrigatórias e de estipular tetos às taxas de juros para, dessa forma, 

limitar os riscos bancários. 

Não é demais destacar que a estabilização da economia e o aumento da 

inadimplência nas operações de crédito só agravaram a situação de algumas 

instituições que já apresentavam dificuldades patrimoniais, maquiadas até então 

pelas receitas inflacionárias. Além disso, as profundas mudanças no cenário 

operacional do sistema bancário, decorrentes da globalização da economia e da 

estabilização monetária, conjugadas com o desaparelhamento da supervisão 

bancária para desempenhar a contento suas funções, além da gestão temerária de 

uma parcela considerável de instituições financeiras evidenciaram a incapacidade de 

sobrevivência de parte representativa do sistema bancário, com o consequente 

aumento do risco de uma crise sistêmica (DATZ, 2002). 

Os principais projetos registram a reforma nas regras de acesso ao 

sistema financeiro, a regulamentação dos acordos de compensação, o projeto de 

aprimoramento das regras para atuação de auditores independentes, a participação 

nos estudos relativos ao Novo Acordo de Basileia, além dos projetos na área de 

gerenciamento de riscos, com destaque para a reforma destinada à expansão e ao 
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aprimoramento da Central de Risco de Crédito (CRC), e à incorporação de 

requerimentos de capital para cobertura do risco de mercado em ações e 

commodities (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

 

 

4.3 Visão da supervisão do Banco Central do Brasil 

 

Como mencionado linhas atrás, o Comitê de Basileia tem desenvolvido 

mecanismos de atuação e de troca de informações entre os órgãos supervisores 

nacionais, de forma que o controle do sistema financeiro internacional seja feito a 

partir do controle dos sistemas bancários de cada país. O Comitê também vem 

procurando disseminar padrões qualitativos a serem seguidos pela supervisão 

bancária, inclusive com recomendações sobre a “independência” da própria 

instituição supervisora, mas sem entrar no mérito quanto à localização (dentro ou 

fora do banco central) do órgão supervisor (LUNDBERG, 2000, p. 10). 

Certo é que as dificuldades macroeconômicas de um país afetam a 

solvência e a liquidez do sistema bancário. Ao mesmo tempo, bancos e instituições 

financeiras insolventes põem em risco o melhor funcionamento da economia e da 

política econômica de qualquer governo (DTAZ, 2002). 

Insolvências bancárias em geral são causadas por mau gerenciamento, 

riscos excessivos assumidos, fraudes e alterações inesperadas na conjuntura 

econômica que afetam negativamente o retorno de empréstimos e aplicações. Por 

esta última razão, diz-se que o sistema financeiro é sempre um termômetro bastante 

sensível da economia de um país, pois as mudanças na conjuntura ou no lado real 

da economia afetam a solvência das instituições financeiras, por conta das 

operações com seus clientes e, principalmente, por conta da qualidade de seus 

empréstimos (LUDENBERG, 2000). 

Acrescente-se que a política econômica também é afetada por um 

sistema financeiro frágil e debilitado, principalmente, em razão dos impactos fiscais e 

monetários causados pela quebra dos bancos. Instituições financeiras insolventes 

não respondem coerentemente aos estímulos do mercado e da política econômica, 

em especial da política monetária. A fragilidade do sistema bancário também é um 

obstáculo a uma política monetária contracionista, impedindo a elevação dos juros. 

Estes efeitos causados pelos sistemas bancário e financeiro têm sido uma 
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preocupação crescente em todos os países. Com o aumento exponencial das 

transações econômicas e financeiras internacionais dos últimos anos, a 

preocupação com a estabilidade e a solvência dos sistemas financeiros passou 

também a ser uma questão internacional. Também, com a interdependência 

econômica e financeira dos diversos mercados e países tem aumentado o risco de 

efeito contágio de problemas localizados (LUDENBERG, 2000). 

A principal preocupação é efetivamente com insolvências bancárias, na 

medida em que: 

Não há grandes problemas em relação aos instrumentos da „rede de 
proteção‟ bancária mais tradicionais da supervisão: – licenciamento, 
regulamentação e fiscalização das instituições financeiras. Os 
conflitos e dificuldades ocorrem com relação aos demais 
instrumentos da „rede de proteção‟: a „janela de redesconto‟, os 
mecanismos de intervenção e liquidação de bancos e o seguro de 
depósito. Neste caso, se poderia aplicar a discussão clássica 
aplicável a seguro de depósito: o problema do risco moral 
(LUDENBERG, 2000, p. 10). 

Com isso, todos os países, de uma forma ou de outra, mantêm algum tipo 

de “rede de proteção” para os seus bancos, mas nem todos incluem um mecanismo 

específico de seguro depósito. De um modo geral, “redes de proteção” incluem a 

janela de redesconto do banco central e o mecanismo de seguro depósito. Apesar 

de tais “redes de proteção” serem benéficas, podem trazer alguns problemas, em 

especial os associados ao risco moral, ou seja, o de banqueiros, administradores e 

depositantes serem imprudentes ou desonestos, por não terem que arcar com todas 

as consequências de uma eventual inadimplência do banco (LUDENBERG  2000). 

 

 

4.3.1 Princípios de supervisão do Banco Central do Brasil 

 

Enquanto o Bacen mudava de um modelo de supervisão prescritiva para 

uma abordagem de objetivos baseados em padrões de supervisão prudencial 

ocorria uma evolução paralela em suas políticas básicas. Esses princípios de 

supervisão dão coerência e força às atividades diretas e indiretas do órgão e guiam 

as atividades rotineiras de supervisores, inspetores e analistas.  

Algumas importantes considerações acerca dos princípios de supervisão 

são apresentadas pelo próprio Bacen: 
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a) a supervisão é focada na identificação dos riscos presentes nas 

instituições financeiras e na sua avaliação em relação ao porte e à solidez da 

instituição, na natureza de suas atividades e na efetiva capacidade da administração 

para gerenciar esses riscos de forma que a estabilidade ou a viabilidade da 

instituição não sejam ameaçadas; 

b) as políticas e metodologias de supervisão são de natureza proativa; 

riscos significativos em uma instituição específica ou no sistema financeiro devem 

ser identificados em seu estágio inicial, e medidas preventivas devem ser tomadas 

antes de esses riscos crescerem até um nível que ameace a estabilidade da 

instituição ou do sistema financeiro; 

c) a supervisão é um processo contínuo, no qual atividades são 

executadas de forma coordenada, segundo uma estratégia estabelecida para cada 

instituição, ao longo de um período definido de tempo ou ciclo de supervisão. Esse 

ciclo de atividades se repete e se ajusta constantemente; 

d) as estratégias de supervisão para cada instituição são desenvolvidas 

com base em seu perfil de risco, porte, natureza de suas atividades e qualidade de 

sua administração. Elas determinam a composição e o escopo das atividades 

planejadas para o ciclo de supervisão e devem ser revistas periodicamente e 

modificadas na medida do necessário, à luz de alterações no perfil de risco de uma 

instituição ou das condições do mercado; 

e) as instituições financeiras são supervisionadas em bases consolidadas, 

com o objetivo de avaliar os riscos aos quais os grupos financeiros, inclusive com 

atuação internacional, estão expostos e as práticas gerenciais empregadas para 

manter tais riscos dentro de limites prudentes. A supervisão consolidada é baseada 

no entendimento completo da estrutura e das atividades das instituições e estende-

se além do significado contábil de "consolidação”; 

f) o nível de atenção esperado dos supervisores para cada instituição 

financeira pode variar segundo o grau de risco percebido em qualquer momento 

específico; as estratégias e atividades de supervisão que ajustam o nível de esforço 

dedicado ao risco asseguram que recursos escassos, de tempo e de experiência da 

equipe, sejam empregados de maneira eficiente; 

g) os princípios e as metodologias de supervisão devem ser 

transparentes, integralmente comunicados a todos os participantes do processo de 
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supervisão e aplicados uniformemente a todas as instituições (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2002). 

 

 

 
4.4 A implementação do acordo de Basileia no Brasil e as principais modificações 

ocorridas no Sistema Financeiro Nacional 

 
Após a implementação do Plano Real, a regulamentação prudencial no 

Brasil vivenciou grandes modificações, motivadas pela reestruturação e 

consolidação da indústria bancária, pela necessidade de introdução e 

desenvolvimento de instrumentos para quantificação e monitoramento de riscos, e 

pela busca de adequação a padrões adotados internacionalmente.  

As instituições financeiras que se especializavam em operações de 

curtíssimo prazo com um cenário de elevadas taxas obtinham grandes ganhos nas 

operações de floating e arbitragem entre diferentes indexadores. Os bancos 

desenvolviam instrumentos que lhes possibilitavam obter os benefícios decorrentes 

das ineficiências proporcionadas pela inflação e permitiam a maximização dos 

ganhos pela rapidez com que transferiam dinheiro. 

Nesse período, o Plano Real reduziu acentuadamente a parcela de 

ganhos decorrentes do floating. Com isso, as instituições financeiras nacionais 

precisavam adaptar-se ao novo cenário: buscar massa crítica (volume) para operar 

com spreads reduzidos, conter custos e ganhar economia de escala (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

Afloradas as modificações no cenário econômico interno, o Sistema 

Financeiro Nacional também passou por um processo de globalização e 

internacionalização. Desde o início do Plano Real, mais de cem instituições 

financeiras foram autorizadas a entrar no país ou a expandir as operações já 

existentes. Muitas dessas operações envolveram a aquisição do controle ou a 

participação no capital de instituições existentes, contribuindo de forma decisiva para 

o aumento do nível de competitividade, da oferta de produtos e serviços e do grau 

de tecnologia, com nítidas vantagens para o público. Aqueles bancos que não 

possuíam estrutura ou massa crítica para fazer face ao novo cenário precisaram 

criar soluções alternativas. Nesse contexto de reajustamento do setor financeiro, 
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registrou-se intenso movimento de fusões e incorporações, com algumas instituições 

sendo submetidas a processo de liquidação (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

Todo esse cenário econômico fez com que o Bacen, também impactado 

por essas mudanças, implementasse uma série de medidas para adequar a sua 

estrutura de supervisão às novas necessidades de controle e de monitoramento do 

mercado financeiro e de capitais. O objetivo era dar mais eficiência à administração 

de riscos relacionados às atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, 

com vistas principalmente a redução de conflitos de interesses na gestão de capitais 

de terceiros, defesa de direitos dos clientes e estabelecimento de princípios de 

transparência e boas práticas de governança corporativa. (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2002). 

Os principais normativos editados em conformidade com esses objetivos 

tiveram o escopo de ampliar a liberdade operacional do mercado financeiro e 

incorporar as recomendações estabelecidas pelo Comitê de Supervisão Bancária de 

Basileia, pelo FMI e pelo Banco Mundial, de forma a harmonizar os procedimentos 

de supervisão aplicáveis às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional 

aos padrões internacionalmente recomendados (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2002). 

Apresentadas essas considerações, na seção seguinte, passa-se a 

descrever os principais programas de ajustes do sistema financeiro e seus aspectos 

da regulamentação e supervisão do Acordo de Basileia no sistema bancário 

brasileiro. O propósito é demonstrar as adaptações da Resolução n. 2.099, com as 

suas modificações, as bases de cálculo do patrimônio de referência (PR), do 

patrimônio líquido exigido (PLE), os conceitos de capital e as classificações de risco. 

Os dados utilizados na análise foram extraídos de relatórios e normas 

disponíveis no site do Bacen, cujas informações são sempre atualizadas, dada a 

regularidade que as instituições financeiras devem enviá-las à autoridade 

fiscalizadora.  

Por fim, pretende-se demonstrar a importância dada pelo Brasil às novas 

regras de adequação de capital repassadas pelo Comitê de Basileia a todos os 

mercados financeiros internacionais. 
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4.5 Principais programas de ajustes para o Sistema Financeiro Nacional 

 

Como mencionado antes, a partir de 1994, com o advento do Plano Real, 

iniciou-se um amplo processo de reformas estruturais no setor financeiro, em função 

da perda de receitas de floating pelas empresas do setor, decorrentes da 

estabilização econômica e da queda da inflação. A perda de floating sinalizava que o 

sistema financeiro teria que passar por mudanças significativas para adequar-se à 

nova realidade de estabilização de preços; os bancos, por sua vez, foram obrigados 

a expandir as suas operações de crédito. Com a expansão das operações de crédito 

sem os devidos cuidados quanto à capacidade de pagamento dos tomadores de 

recursos, houve um crescimento expressivo da inadimplência (MORAES, 2003). 

A iminência de uma crise sistêmica, agravada pelo impacto psicológico 

que a intervenção no Banco Econômico gerou na população, mostrou a necessidade 

do lançamento de um programa que permitisse a pronta transferência do controle 

acionário das instituições insolventes, sem prejuízo para depositantes e investidores 

e com o menor custo possível para os contribuintes (PUGA, 1999). 

Em 1995, nascia o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), criado pela Medida 

Provisória n. 1.179, cujo mérito foi permitir a retirada organizada das instituições 

insolventes do mercado financeiro, com o propósito de assegurar a liquidez e a 

solvência do sistema. O Proer contempla a criação de uma linha especial de 

assistência financeira destinada a financiar reorganizações administrativas, 

operacionais e societárias de instituições financeiras que resultem na transferência 

de controle ou na modificação de objeto social para finalidades não privativas de 

instituições financeiras. Além disso, as instituições participantes desse programa 

podem diferir em até dez semestres os gastos com reestruturação, reorganização ou 

modernização, além de ficar temporariamente liberada do atendimento dos limites 

operacionais referentes ao Acordo de Basileia. Os recursos são provenientes dos 

depósitos compulsórios recolhidos pelas próprias instituições integrantes do sistema 

financeiro, não comprometendo o orçamento fiscal (PUGA, 1999). 

A capacidade de fiscalização do Bacen e o papel das empresas de 

auditoria também foram objeto de legislação específica, à luz dos acontecimentos 

que resultaram na adoção do Proer. Nessa esteira, com a Resolução n. 2.211/1995, 

o Bacen aprovou o estatuto e regulamentou o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), 



 
84 

que estabelecia uma garantia de até R$ 20 mil por titular para os depósitos e 

aplicações, nos casos de decretação de intervenção, liquidação extrajudicial, 

falência ou reconhecimento de estado de insolvência da instituição financeira após o 

Plano Real (junho de 1994). A garantia incide sobre diversas aplicações financeiras, 

como CDBs, RDBs, depósitos à vista, a prazo e de poupança e sobre letras de 

câmbio, imobiliárias e hipotecárias. Se o cliente tiver mais do que este montante 

nestas aplicações, só receberá o que tem direito após a liquidação do banco. Mas, 

neste caso, o cliente entra na fila com os demais credores e pode não reaver todo o 

seu dinheiro. Registre-se que os fundos de investimento não são garantidos por este 

seguro porque operam como condomínios de quotistas. Atualmente, o valor é 

garantido até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), limitado ao saldo 

existente. 

Os recursos do FGC advêm do próprio sistema financeiro, com uma 

contribuição mensal de 0,025% do montante dos saldos das contas seguradas. O 

FGC é administrado por um conselho de administração, constituído de três a nove 

membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas naturais residentes no país, 

designadas pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), 

inclusive a que exerce o cargo de presidente. Ainda, em novembro de 1995, a citada 

Resolução n. 2.212 dificultou a constituição de novas instituições financeiras e criou 

incentivos para fusão, incorporação e transferência de controle acionário. Essa 

norma estabeleceu um limite inicial maior de capital para a constituição de novos 

bancos. Nos dois primeiros anos de funcionamento da instituição financeira, o 

patrimônio líquido ajustado terá de corresponder a 32% dos ativos ponderados pelo 

risco (PUGA, 1999). 

Registra-se que, em 2007, o percentual de contribuição mensal passou a 

ser 0,0125%. Com a edição da Resolução n. 3.692, de 26 de março de 2009, fixou-

se o valor em 0,0833%. 

Por força da Medida Provisória n. 1.334, de 13 de março de 1996, 

ampliou-se a responsabilidade das empresas de auditoria contábil ou dos auditores 

contábeis independentes em casos de irregularidades na instituição financeira. A 

legislação estimula que o Bacen seja sempre informado sobre eventuais problemas 

identificados.  

Adicionalmente, a Resolução n. 2.302, de 25 de julho de 1996, a par de 

aumentar as exigências de capital mínimo para a constituição de bancos com 
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dependências no exterior, determinou a consolidação das demonstrações 

financeiras das atividades no Brasil com as demonstrações financeiras do banco em 

outros países, para efeito de cálculo dos limites operacionais do Acordo de Basileia. 

Esta Resolução foi revogada em 21 de dezembro de 1999 pela Resolução n. 2.674. 

Em 31 de maio de 2000, passou a vigorar a Resolução n. 2.723. 

Com a instituição da Inspeção Global Consolidada (IGC), operou-se um 

importante aprimoramento dos procedimentos de fiscalização do Bacen. A partir da 

IGC, os inspetores passaram a verificar todos os módulos (por exemplo, operações 

de crédito, de câmbio, de tesouraria, de leasing, de títulos de renda fixa e variável; 

depósitos; dependências e participação no exterior; auditoria e controles internos; 

gerenciamento de riscos; etc.) de atividade da instituição e do grupo econômico do 

qual faz parte. A IGC analisa ainda a política operacional da instituição, visando 

avaliar sua situação econômico-financeira e o risco global do grupo econômico. A 

inspeção com foco nos negócios e nos riscos assumidos pelos bancos, realizada de 

forma consolidada, mostra-se eficaz na manutenção da solidez do sistema financeiro 

nacional. Aperfeiçoou-se ainda a legislação prudencial, de modo a assegurar níveis 

adequados de capitalização e de exposição ao risco por parte das instituições 

financeiras, em consonância com os padrões internacionais propostos pelo Comitê 

de Supervisão Bancária de Basileia (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

Em maio de 1997, o CMN criou o Sistema Central de Risco de Crédito 

(Resolução n. 2.390). A medida determinava que as instituições financeiras 

deveriam identificar e informar o Bacen sobre clientes (pessoas físicas e jurídicas) 

com saldo devedor superior a R$ 50 mil. Em 31 de maio de 2000, passou a vigorar a 

Resolução n. 2.724, revogada pela Resolução n. 3,658, de 17 de dezembro de 2008. 

O sistema também permite que as instituições financeiras tenham acesso 

ao saldo devedor de cada cliente com o sistema financeiro, desde que isso seja 

autorizado pelo cliente, prática que contribui para que os bancos possam distinguir 

os tomadores de crédito, além de facilitar a diminuição das taxas de juros das 

operações ativas (PUGA, 1999). 

Segundo Dtaz (2002), no âmbito dos princípios essenciais de supervisão 

bancária, os bancos públicos devem ter o mesmo tratamento dado aos bancos 

privados. No caso brasileiro, este princípio nunca foi cumprido, tornando os bancos 

estaduais o maior foco de instabilidade e ineficiência de todo o sistema financeiro 

pátrio, com consequências negativas para a condução das políticas monetária e 
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fiscal. Para aplacar essas consequências nocivas à saúde do sistema financeiro, 

criou-se o Programa de Incentivo à Reestruturação do Sistema Financeiro Público 

Estadual (PROES), fruto da Medida Provisória n. 1.556, regulamentada pela 

Resolução n. 2.365/1997 e Circular n. 2.742, de 28 de fevereiro de 1997. O 

programa teve o objetivo de incentivar a redução da presença do setor público 

estadual na atividade bancária, eliminando esse foco de ineficiência. Para atingir 

este propósito, a medida provisória facultou à União adquirir o controle da instituição 

financeira, exclusivamente para privatizá-la ou extingui-la; financiar a extinção ou 

transformação da instituição financeira em não financeira, quando realizada por seu 

controlador; financiar os ajustes prévios imprescindíveis para a privatização da 

instituição; adquirir créditos contratuais que a instituição financeira detenha contra 

seu controlador e entidades por este controlada e refinanciar os créditos assim 

adquiridos; financiar, em caráter excepcional, parcialmente programa de 

saneamento da instituição financeira, com a consequente capitalização e 

modificação do seu processo de gestão. 

 
 

4.5.1 Adoção do Acordo de Basileia – Resolução n. 2.099/1994 

 
No Brasil, o Acordo de Basileia foi admitido em 1994, com a Resolução n. 

2.099, nominada “Brasileia”, em razão de algumas de suas adaptações. Um 

segundo passo importante na integração foi a regulamentação do risco de juros, em 

1999 (TROSTER, 2005). 

Da ementa da citada Resolução n. 2.099, regulamentada em 17 de 

agosto de 1994, extrai-se o seguinte:  

Aprova Regulamentos que dispõem sobre 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. 

É dizer: estabelece limites mínimos de Capital Realizado e Patrimônio 

Líquido para as instituições financeiras, com o objetivo de enquadrar o mercado 

financeiro brasileiro aos padrões de solvência e liquidez internacionais.  
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A Resolução n. 2.099 possui quatro anexos: (1) o Anexo I contém o 

regulamento que disciplina a autorização para funcionamento, transferência de 

controle societário e reorganização das instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Bacen; (2) o Anexo II, relativo à autorização para 

reorganização, que especifica os novos limites mínimos de capital e patrimônio 

líquido para o funcionamento das instituições financeiras autorizadas a funcionar 

pelo ; (3) o Anexo III disciplina a instalação e o funcionamento das dependências 

das instituições financeiras autorizadas pelo Bacen; e (4) o Anexo IV fixa as novas 

regras de determinação do Patrimônio de Referência (PR). 

Saliente-se que a Resolução n. 2.099 veio para estabelecer limites 

mínimos de capital para a constituição de um banco, além de limites adicionais que 

variavam de acordo com o grau de risco dos ativos, a saber: limite de R$ 7 milhões 

de capital realizado e patrimônio líquido, para os bancos comerciais; limite de R$ 6 

milhões, para os bancos de investimento e de desenvolvimento e sociedades de 

crédito imobiliário; e limite de R$ 3 milhões, para as financeiras. No caso de bancos 

múltiplos, o somatório dos valores correspondentes das carteiras foi reduzido em 

20%. Para as instituições estrangeiras, o limite mínimo de capital era 100% superior 

ao limite fixado para as instituições nacionais (exigência abolida em novembro de 

1995).  

À Resolução n. 2.099 seguiu-se a Resolução n. 2.212 e depois a 

Resolução n. 3.040. Atualmente, está em vigor a Resolução n. 4.122, de 2 de agosto 

de 2012. 

O Quadro 2, apresentado a seguir, relaciona e resume os propósitos fixados 

pela regulamentação de regência.  
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Quadro 2 – Regulação prudencial brasileira sobre requerimento de capital 

 

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2001, p. 3). 

 

As seções seguintes descrevem as classificações instituídas por 

intermédio de resoluções e circulares regulamentadas pelo Bacen, consoante as 

recomendações estabelecidas pelo Acordo de Basileia, de 1988, que determinaram 

às instituições financeiras em funcionamento no país o modelo de adequação de 

capital, com a manutenção de nível mínimo de capital, compatível com o grau de 

risco de crédito.  

 

 

4.5.2 O risco de crédito dos ativos 

 

De acordo com Ono (2002), o fato de não haver no Brasil um sistema de 

classificações (rating) de ativos bem desenvolvidos, a determinação da ponderação 

de risco coube ao Bacen, com base nas recomendações do Acordo de Basileia de 

1988.  
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O anexo IV da Resolução n. 2.099 estabeleceu tipos de risco com 

distintos fatores de ponderação estabelecidos da seguinte forma: 

a) fator de ponderação 0% - risco nulo: aplicado a títulos públicos 

federais, títulos garantidos pelo Tesouro Nacional e títulos privados (CDB, LC, LI, 

LH); reservas em moedas estrangeiras depositadas no Bacen, recursos em caixa e 

reservas no Bacen, aplicações com operações compromissadas; 

b) fator de ponderação 20% - risco reduzido: atribuído a créditos 

tributários, aplicações em ouro, recursos em moeda estrangeira e depósitos 

bancários de livre movimentação mantidos em bancos; 

c) fator de ponderação 50% - risco reduzido: atribuído a aplicações no 

mercado interbancário, títulos estaduais e municipais, financiamentos habitacionais 

e câmbio para exportações; 

d) fator de ponderação 100% - risco normal: atribuído às operações de 

crédito, aplicações em ações, debêntures e operações vinculadas à bolsa de 

valores, de mercadorias e futuros, como títulos da dívida agrária, obrigações da 

Eletrobrás e outros; 

e) fator de ponderação - risco de 300% para créditos tributários oriundos 

de pagamento antecipado de imposto de renda e contribuição social (Circular n. 

2.916). 

As adaptações aos Acordos de Basileia, comenta Lundberg (1999), 

resultaram em importantes alterações: a primeira alude ao aumento da exigência de 

capital e patrimônio líquido mínimos para o funcionamento das instituições 

financeiras; a segunda  tem que ver com a forma de acompanhamento dos limites 

de alavancagem operacional. 

Na prática, o tradicional limite de endividamento foi substituído por uma 

limitação às operações ativas, ponderadas por risco. Às instituições financeiras 

cumpre manter um patrimônio líquido ajustado (PLA) no valor equivalente a 11% 

(onze por cento) de seu ativo ponderado por risco (FURTADO, 2005). 

Ainda, a Resolução n. 2.099 iniciou uma equação de requerimento de 

capital mínimo que é alterada e complementada por outras.  

As resoluções e circulares que seguem representam exigências mais 

rigorosas e têm o objetivo de aperfeiçoar e dar maior segurança ao sistema bancário 

nacional por meio de alterações do índice de alavancagem e do nível de risco dos 

ativos. Além disso, inserem outros componentes, como a exigência de capital 
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mínimo, para fazer frente ao risco de crédito das operações de swap e riscos de 

mercado. 

 

Os conceitos apresentados pela Resolução n. 2.099 eram os seguintes: 

PLE = patrimônio líquido exigido em função do risco das operações 

ativas; 

Apr = Ativo ponderado pelo risco = total do produto dos títulos do Ativo 

Circulante e Realizável a Longo Prazo (Código 1.0.0.00.00-7 do COSIF) pelos 

fatores de risco correspondentes + produto do Ativo Permanente (Código 

2.0.0.00.00-4 do COSIF) pelo fator de risco correspondente + produto dos títulos de 

Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas (Código 3.0.1.00.00-4 do COSIF) 

pelos fatores de risco correspondentes. 

A Resolução n. 2.139, publicada em dezembro de 1994, incorpora um 

componente à expressão de cálculo de PLE, por força da Resolução n. 2.099:  

Sw = valor total das operações de swaps 

 

 

4.5.3 O risco de crédito de derivativos 

 

O Bacen, para se adequar aos novos padrões de supervisão bancária do 

BIS, no que tange ao controle dos riscos de crédito das operações de swaps, por 

meio da a Resolução n. 2.399 e das Circulares n. 2.770 e n. 2.771, alterou dois 

fatores da expressão anterior: o fator aplicável ao risco de crédito das operações de 

swap (Sw) passou de 0,15 para 0,16; o fator aplicado sobre os ativos ponderados 

pelos fatores de risco (Apr) passou de 0,08 para 0,10. Esta mesma Resolução insere 

uma nova sistemática para o cálculo do RDCi (risco de crédito da i-ésima operação 

de swap) (DUARTE JUNIOR; LÉLIS, 2002). 

Anota-se que a mencionada resolução e também as circulares foram 

revogadas, respectivamente, pela Resolução n. 2.788, de 30 de novembro de 2000, 

pela Circular n. 336, de 12 de setembro de 2007, e pela Circular n. 3.082. de 30 de 

janeiro de 2002. 

Novamente, em novembro de 1997, esses dois fatores são modificados 

pela Circular n. 2.784, quando se amplia o valor de fator de risco de crédito – para 

11%, ajustável até 31 de dezembro de 1998, e o fator aplicável ao risco de crédito 
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das operações de swap para 0,20. Em substituição, em 12 de setembro de 2007 

passou a vigorar a Circular n. 3.360. 

No Brasil, as operações com derivativos de crédito foram regulamentadas 

pela Resolução n. 2.933/2002 e pela Circular n. 3.106/2002. Estas normas definem 

quais instituições podem comprar ou vender proteção contra risco de crédito, 

permitindo a negociação de dois tipos de derivativos de crédito: os credit default 

swaps (swap de crédito) e os swaps de taxa de retorno total. Esses contratos de 

swap de crédito preveem a transferência do risco da contraparte transferidora para a 

receptora, que assume a obrigação de comprar os créditos referenciados ou, 

simplesmente, de pagar determinado valor caso ocorra um evento de deterioração 

de crédito.  

Enquanto isso, o swap de taxa de retorno total prevê que, para um 

determinado ativo de referência, todo o fluxo de pagamentos dele originado será 

repassado da contraparte transferidora para a receptora, a qual devolverá à primeira 

o custo de captação dos recursos aplicados no ativo de referência. Caso esse ativo 

não seja honrado, toda a depreciação incorrida será paga pela contraparte receptora 

à transferidora.   

 

 

4.5.4 O risco cambial 

 

A Resolução n. 2.606/1999 incorporou mais um elemento à sistemática de 

cálculo do PLE. Este normativo passou a exigir um capital mínimo para fazer frente 

ao risco das operações referenciadas em câmbio e das aplicações em ouro. Além de 

inserir uma expressão para o cálculo deste requerimento, estabeleceu que o total da 

exposição em ouro e em ativos e passivos passíveis de serem corrigidos pelo 

câmbio não pode ser superior a 60% do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), definido 

pela Resolução n. 2.543/1998 (DUARTE JUNIOR; LÉLIS, 2002).   

 

 

4.5.5 Créditos tributários 

 

A Circular n. 2.916/1999 alterou o fator de risco aplicado a créditos 

tributários. Este tipo de ativo deixou de receber um fator de ponderação de 20% 



 
92 

(definido pela Resolução n. 2.099), o qual aumentou para 300%. Esses créditos 

passaram a representar o ativo de maior risco de crédito para os bancos. 

 

 

4.5.6 O risco de liquidez 

 

O Bacen, por meio da Resolução n. 2.804/2000, estabeleceu que as 

instituições financeiras e demais instituições por ele autorizadas a funcionar 

deveriam manter sistemas de controle estruturados em consonância com seus perfis 

operacionais, periodicamente reavaliados. 

Em síntese, o normativo estabeleceu procedimentos para a manutenção 

de sistemas de controle que permitam o acompanhamento permanente das 

posições assumidas nos mercados financeiras e de capitais, de forma a evidenciar o 

risco de liquidez no desenvolvimento de suas atividades. O texto publicado em 

fevereiro de 2000, pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, contém 

orientações para a correta administração desse tipo de risco, bem como os 

procedimentos adotados em países com maior tradição nos mercados financeiros, 

especialmente Estados Unidos, Reino Unido e Canadá (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2002). 

 

 

4.5.7 O patrimônio de referência  

 

Foi com a edição da Resolução n. 2.837, de 30 de maio de 2001, que se 

definiu como Patrimônio de Referência (PR), para fins de apuração dos limites 

operacionais, o somatório dos níveis a seguir discriminados:  

I - nível I: representado pelo patrimônio líquido, acrescido do saldo das 

contas de resultado credoras, e deduzido do saldo das contas de resultado 

devedoras, excluídas as reservas de reavaliação, as reservas para contingências e 

as reservas especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios não distribuídos e 

deduzidos os valores referentes a ações preferenciais cumulativas e a ações 

preferenciais resgatáveis;  

II - nível II: representado pelas reservas de reavaliação, reservas para 

contingências, reservas especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios não 
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distribuídos, ações preferenciais cumulativas, ações preferenciais resgatáveis, 

dívidas subordinadas e instrumentos híbridos de capital e dívida. 

O montante do nível II de PR ficaria limitado ao valor do nível I, com o 

valor das reservas limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do PR. O montante das 

dívidas subordinadas, acrescido do valor das ações preferenciais resgatáveis, com 

prazo original de vencimento seja inferior a dez anos, ficaria limitado a 50% 

(cinquenta por cento) do valor do nível I.  

A Resolução n. 2.844/2001 estabeleceu parâmetros de diversificação de 

risco, fixando em 25% do PLA o limite por cliente, a ser observado pelas instituições 

na contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil, e na 

prestação de garantias, bem como em relação aos créditos decorrentes de 

operações com derivativos. 

O Patrimônio de referência sofreu revisões e atualizações, por força da 

Resolução n. 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, e recentemente pela Resolução n. 

4.192, de 01 de março de 2013. 

Com esses estudos, que levaram em conta procedimentos adotados 

internacionalmente, concluiu-se ser desejável, do ponto de vista prudencial, o 

monitoramento mais preciso de grandes exposições, envolvendo controles sobre 

exposições individuais que, embora não ultrapassem o limite de 25%, são indicativas 

de concentração de risco (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2002). 

 . 

 

4.5.8 O índice de capital 

 

O índice de capital, denominado no Brasil de “índice de Basileia”, 

representa a relação entre o capital do banco e a exigência de patrimônio líquido 

para cobertura dos riscos envolvidos nas operações bancárias. Também chamado 

de índice de solvabilidade, seu piso foi estabelecido pelo Bacen em 11%, portanto, 

superior à exigência de 8% estabelecida pelo Acordo de Basileia. 
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Expressão de Cálculo: 

Índice de Basileia = PR * 11% 

PLE 

Onde: 

PR = Patrimônio de Referência 

PLE = Patrimônio Líquido Exigido 

 

O conceito de capital emanado do Acordo, na verdade foi enunciado para 

dar vazão ao “[...] preceito de que a robustez do sistema está relacionada ao 

tamanho do capital das instituições, de modo a estabelecer uma relação entre o 

capital mínimo das instituições financeiras e as contas do ativo de tais instituições” 

(TONETO; GREMAUD, 1994 apud ONO, 2002, p. 9).  

Ressalta-se que a necessidade mínima de capital é o principal objeto do 

Acordo de Basileia de 1988 e permanece no Novo Acordo. 

 

 

4.5.9 O índice de imobilização 

 

O índice de imobilização mede a relação entre o ativo permanente da 

instituição financeira e o seu Patrimônio de Referência. Trata-se de um quociente 

que revela qual a porcentagem de imobilização dos recursos próprios. Tal exigência 

não foi prevista no âmbito do Acordo de Basileia, entretanto, por ser uma medida de 

liquidez, tem relação com solvabilidade e indica um importante aspecto da estrutura 

de capital de um banco (ONO, 2002). 
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5  O NOVO ACORDO DE CAPITAL: BASILEIA II 

 

 

5.1 AS DISCUSSÕES SOBRE O ACORDO DE BASILEIA DE 1988 E A 

TRANSIÇÃO PARA A NOVA ADEQUAÇÃO DE CAPITAL: Basileia II 

 

No âmbito do Comitê de Basileia, as discussões apontavam para a 

necessidade de adoção de um novo referencial, que refletisse de forma mais precisa 

o modo como os bancos avaliam seus riscos e alocam internamente o capital.  

Assim, em junho de 1999, o Comitê apresentou uma proposta de 

reformulação das regras de ponderação de risco do Acordo de 1988 – A New Capital 

Adequacy Framework –, com vistas a conter o comportamento irresponsável dos 

bancos na concessão de empréstimos. Esta proposta foi lançada para discussão, 

aos supervisores dos países-membros e também às instituições representativas dos 

bancos, como, por exemplo, o Institute of International Finance (IIF), que congrega 

mais de trezentas instituições financeiras. 

Uma das discussões abordou as consequências do aumento da 

concentração bancária promovida pelo Acordo de Basileia I, conforme relatam 

Toneto e Gremaud (1994, p. 58):  

Esta concentração já fora, inclusive, um objetivo de política durante 
os governos militares, mas isto foi modificado na Constituição de 
1988, onde se buscou a ampliação da concorrência no mercado 
financeiro. Na verdade, o estabelecimento deste capital mínimo, além 
de oligopolizar as empresas existentes, se constitui em uma barreira 
à entrada de novas empresas nesta atividade, o que deve gerar 
sobrelucros e acabar por retirar importantes graus de eficiência do 
mercado financeiro [...], deve-se ressaltar que o aumento das 
entidades bancárias e a oligopolização do sistema não possuem, 
necessariamente relação com a sua estabilidade. 

Com relação às modificações ocorridas no sistema financeiro brasileiro, 

com a elevação de capital mínimo ao acordo firmado no Brasil, resultando em fusões 

bancárias ou o próprio fechamento delas, observa Troster (1994, p. 59):  

A grande crítica que pode ser tecida em relação à Resolução 2.099 é 
relativa ao exagero na elevação do capital mínimo necessário para o 
funcionamento das empresas [...] o estabelecimento de tal nível de 
capital mínimo acarretará a necessidade de fortes ajustes em mais 
de 40% das instituições financeiras, em um prazo bastante curto, 
sendo provável que várias delas venham a fechar ou se fundir [...]. 
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No que tange às mudanças na estrutura de riscos e às fragilidades do 

sistema vigente, o Comitê se propôs a revisar o Acordo de 1988 ante as seguintes 

justificativas: 

[...] as ponderações de risco exigidas pelo Acordo de 1988 não 
estimulam ou mesmo reconhecem o uso e o amplo desenvolvimento 
de métodos internos de avaliação de riscos e uma vez que são fixas 
por classe de ativos acabam por incentivar a realização de 
operações de arbitragem de capital; e, por fim, o Acordo de 1988 não 
admite a utilização das várias técnicas utilizadas para a mitigação do 
risco de crédito, tais como as garantias para o cálculo do capital 
mínimo [...] (MENDONÇA, 2004). 

As grandes instituições tentavam explicitamente quantificar seus riscos de 

crédito, de mercado e de operação por meio da estimação de distribuições de 

probabilidade de perda para várias posições de risco (CANUTO; LIMA, 1999).  

Ainda, de acordo com Canuto e Lima (1999), a modificação mais radical 

do Comitê de Basileia nas emendas apresentadas em abril de 1995 foi a proposta 

de permitir o uso de modelos in-house desenvolvidos pelos próprios bancos, para 

mensurar os riscos de mercado, como alternativa em relação ao arcabouço 

padronizado de mensuração proposto originalmente. Na avaliação dos autores: 

As emendas significaram a aceitação das críticas e uma profunda 
mudança de orientação. Os supervisores passariam a afastar-se da 
mensuração direta de riscos, voltando-se agora para o 
estabelecimento de parâmetros de riscos – intervalos de confiança, 
períodos de dados para estimativa de volatilidade, períodos de 
validade de resultados – e para a auditoria e validação (ou não) dos 
próprios controles internos de risco bancário. Para completar, os 
supervisores aplicariam um „fator de conservadorismo‟ às estimativas 
de capital mínimo adequado oferecidas pelos bancos, em proporção 
inversa ao grau de precisão probabilística da estimativa do VAR 
efetuada pelo banco em particular [...] (CANUTO; LIMA, 1999, p. 59). 

Em 1994, Andrew Large, presidente do Comitê de Investimentos e 

Securities do Reino Unido, referindo-se às transformações nas instituições 

financeiras, afirmou que: 

[...] ao longo dos últimos cinco, dez anos, as iniciativas de 
desregulamentação em vários países, combinadas com largos 
avanços nas capacidades de computação e nas tecnologias de 
comunicação, criaram um gênero totalmente novo de intermediário 
financeiro. Este adotou a teoria de gestão de risco financeiro que 
aplica a teoria de portfólio à faixa de riscos associada aos negócios 
com securities. [...] A principal característica desse enfoque é a 

busca dos elementos comuns de risco onde quer que possam estar 
em um portfólio e gerenciá-los de modo centralizado. Estas 
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empresas não mais respeitam as fronteiras tradicionais entre 
mercados ou as velhas fronteiras institucionais entre atividades 
bancárias, securities e seguros. Elas estão no ramo da pura e 
simples gestão de riscos, operando em grande escala e sobre uma 
base verdadeiramente global (DALE, 1996, p. 4 apud CANUTO; 

LIMA, 1999, p. 60). 

Diante das percebidas limitações sobre o Acordo de Basileia de 1988, 

Canuto e Lima (1999) afirmaram que, da regulação substantiva à regulação 

procedimental, dadas as primeiras propostas de harmonização regulatórias da 

atividade bancária formuladas pelo Comitê, a adoção generalizada de critérios 

comuns de ponderação dos ativos e de capital mínimo foi efetivamente o primeiro 

movimento na tentativa de regulação bancária em escala global. Os inúmeros 

avanços tecnológicos em computação e telecomunicações, bem como os 

desdobramentos teóricos (principalmente em modelos de precificação de opções) 

contribuíram para a proliferação de produtos financeiros cada vez mais complexos. 

A excessiva proteção bancária imposta pelo Acordo de Basileia teve 

efeito inverso ao desejado, levando o setor bancário a uma maior exposição a 

problemas de risco moral, pela falta de acuidade na concessão de empréstimos, 

dada a certeza da obtenção de recursos do Bacen. As garantias implícitas ou 

explícitas dadas pelo Bacen e pelo governo aos contratos feitos no setor bancário e 

também a alta variabilidade da taxa de juros aumentam o risco de inadimplência dos 

empréstimos concedidos pelo setor bancário (PEREIRA, 2003). 

Apesar do reconhecimento dos avanços trazidos pela implementação do 

Acordo de 1988, diferentes participantes dos sistemas financeiros, em especial 

agências reguladoras e supervisoras, como anota Mendonça (2004, p. 61): 

[...] mostraram-se preocupados e insatisfeitos com a efetividade do 
sistema de ponderações fixas, cada vez mais conflituosas com o 
crescente grau de sofisticação dos modelos internos para avaliação 
de riscos, desenvolvidos em especial pelos grandes bancos que 
operam em nível internacional. Do ponto de vista dos 
administradores de risco dos bancos, a adequação de capital 
estabelecida pelo Acordo não reflete, necessariamente, a capacidade 
de absorção de perdas não esperadas, além de nem sempre serem 
estas ponderações fixas bons indicadores dos riscos assumidos, em 
especial ao não considerarem riscos importantes como de taxas de 
juros ou operacionais [...]. 

Enfim, diante dos diversos estudos e críticas, surge, então, um novo 

Acordo de Capital, chamado de Basileia II, com a determinação de contemplar 
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outros aspectos, como o risco operacional, os controles internos e a transparência 

das instituições financeiras. 

 
 

5.2 A EVOLUÇÃO DO ACORDO: do Basileia I ao Basileia II 

 
A percepção do BIS apontou no sentido de aprimorar o controle 

prudencial do sistema bancário em âmbito mundial, requisitando que autoridades 

nacionais de supervisão devessem apoiar a adoção de procedimentos semelhantes 

nos sistemas bancários domésticos. Porém, reconheceu que esses sistemas são 

limitados e exigem uma maior transparência e rapidez na divulgação das 

informações essenciais (core disclousure) pelos bancos com o propósito de tornar a 

supervisão bancária mais efetiva (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS 

1998). 

As crises financeiras que assolaram os países periféricos nos anos 

1997/1998 revelaram, mais uma vez, as dificuldades enfrentadas na regulamentação 

das atividades dos bancos internacionais. Essas crises tiveram impactos menos 

adversos sobre essas instituições do que a crise da dívida externa latino-americana 

de 1982, devido, em grande medida, à adoção de regras de adequação de capital do 

Acordo de Basileia de 1988, pelos países do G-10, que resultaram em uma maior 

capitalização do sistema e, por conseguinte, uma maior capacidade de resistência 

às crises (FREITAS; PRATES, 2001). 

Ono (2002) também analisa que, após as mencionadas crises, o mercado 

financeiro internacional tomou uma nova consciência dos riscos aos quais os 

diversos sistemas bancários estavam expostos e isto colocou em discussão a 

necessidade de novas recomendações a serem repassadas aos bancos centrais, 

sugerindo melhorias nos controles de risco definidas pelo Comitê de Basileia. 

Furtado (2005, p. 64) relata que, em junho de 2004, o documento 

“Convergência Internacional de Mensuração de Capital e Padrões de Capital”, 

conhecido como Basileia II, revisou o Acordo de 1988 com o intuito de: 

[...] desenvolver uma estrutura que fortaleça ainda mais a solidez e a 
estabilidade do sistema bancário internacional e, ao mesmo tempo, 
mantenha consistência suficiente para que o regulamento de 
adequação do capital não seja uma fonte significativa de 
desigualdade competitiva entre os bancos internacionalmente ativos. 
O Comitê acredita que a Estrutura revisada promoverá a adoção de 
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práticas de administração de riscos mais sólidas pelo setor bancário, 
e considera esse um dos seus mais importantes benefícios. O 
Comitê observa que, em seus comentários sobre as propostas, os 
bancos e as demais partes envolvidas receberam bem o conceito e o 
fundamento lógico do método dos três pilares (exigências de capital 
mínimo, revisão de supervisão e disciplina de mercado) que a 
Estrutura revisada utilizou como referência. De forma geral, eles 
expressaram seu apoio em aprimorar a regulamentação de capital 
considerando as mudanças nas práticas bancárias e de 
administração de riscos e ao mesmo tempo preservar os benefícios 
de uma estrutura que pode ser aplicada de modo uniforme em 
âmbito nacional.  

O Novo Acordo de Capital de Basileia foi aplicado sobre um consolidado-

base a bancos internacionalmente ativos, como meio de conservar a integridade de 

capital de bancos com subsidiárias. O escopo da aplicação do Acordo era incluir e 

assegurar a integridade de capital, sobre as bases consolidadas, mantendo 

companhias que tenham riscos de capturas dentro do todo o grupo bancário. Grupos 

bancários, a propósito, ocupam-se predominantemente de atividades bancárias; em 

alguns países, um grupo bancário pode ser registrado como um banco (BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2001).  

Ainda, como um dos principais objetivos da supervisão é a proteção de 

depositantes, é essencial assegurar capital suficiente para que esteja prontamente 

disponível aos clientes depositantes. Por conta disso, os supervisores deveriam 

testar os bancos para verificar se estavam apropriadamente capitalizados sobre uma 

base autônoma (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2001). 

As justificativas apresentadas pelo Comitê para a revisão do Acordo de 

1988, segundo Mendonça (2004), foram basicamente as seguintes: as ponderações 

de risco exigidas não estimulavam nem reconheciam o uso e o amplo 

desenvolvimento de métodos internos de avaliação de riscos e, uma vez fixados por 

classe de ativos, acabavam por incentivar a realização de operações de arbitragem 

de capital; e o Acordo de 1988 não admitia a utilização das várias técnicas para a 

mitigação do risco de crédito, como as garantias para cálculo do capital mínimo.  

Em suma, as principais mudanças procedidas no Acordo de 1988 

apontaram para: (i) fim da padronização generalizada, que passou a ter um enfoque 

mais flexível, dando ênfase às metodologias de gerenciamento de risco dos bancos; 

(ii) alteração na supervisão das autoridades bancárias; (iii) fortalecimento da 

disciplina de mercado; (iv) novo alinhamento para avaliação dos principais 

elementos da adequação de capital e minimização dos riscos bancários; e (v) 
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incentivos aos bancos para aumentar as suas capacidades de mensuração e de 

administração dos riscos. 

O Comitê propôs, assim, um novo sistema baseado em três pilares, que 

teriam a função não só de aumentar os níveis de segurança e de solidez dos 

sistemas financeiros, mas também enfatizar o papel do processo gestor de revisão e 

disciplina de mercado, como complementos essenciais à exigência de capital 

mínimo (ONO, 2002). 

 
 

 

5.3 O NOVO ACORDO DE CAPITAL: Basileia II 

 

O novo Acordo de Capital, lançado em 1999, consignou as propostas 

apresentadas e necessárias ao ajuste e aprimoramento do Acordo de 1988, como 

apresentado nos capítulos anteriores.  

O novo Acordo, descrito na sua última versão no documento da 

“Convergência Internacional de Mensuração de Capital e Padrões de Capital” de 

junho de 2004, nominado Basileia II, foi formulado pelo BIS. O documento está 

organizado em quatro partes. A primeira parte, escopo da sua aplicação, apresenta 

as exigências de capital aplicáveis a um grupo bancário. A segunda parte trata do 

cálculo das exigências de capital mínimo para risco de crédito e risco operacional, 

bem como determinadas questões a respeito de registros de negociações. A terceira 

e quarta partes descrevem as expectativas das atividades de revisão de supervisão 

e da disciplina de mercado, respectivamente.  

Mendonça (2004) relata que os mercados financeiros passaram por várias 

transformações desde a publicação e a implementação do Acordo de 1988, que vão 

desde a preocupação com a forma de atuação das instituições bancárias e 

financeiras, com o desenvolvimento de métodos de avaliação e administração dos 

riscos, até a organização e o funcionamento dos mercados. 

Ciente da necessidade de mudanças na estrutura de riscos, haja vista as 

fragilidades do sistema vigente, o Comitê, então, propôs-se a revisar o Acordo de 

1998, procurando desenvolver: 

[...] um sistema que [fosse] mais longe no sentido de fortalecer a 
solidez e estabilidade do sistema bancário internacional, mantendo a 
consistência suficiente de que a regulação de capital não seria fonte 
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de desequilíbrio competitivo entre os bancos ativos 
internacionalmente (BCBS, 2003, p. 1 apud FURTADO, 2005, p. 66). 

Troster (2005) citado por Furtado (2005, p. 66) que o novo Acordo visa:  

[...] oferecer princípios e técnicas de medida de adequação de capital 
a banqueiros e supervisores. É uma proposta inovadora e em muitos 
aspectos muito superior à versão anterior. É mais flexível realista e 
abrangente que a versão anterior. Aproxima o capital econômico do 
capital regulatório, é mais sensível a risco e tem embutido incentivos 
a melhorar os controles de risco e usos de riscos nos bancos. 

Na avaliação de Ito (2004, p. 66):  

O principal objetivo do comitê ao emitir o Novo Acordo de Capital foi 
de fortalecer a estabilidade e solidez do sistema bancário 
internacional através de uma regulamentação para a suficiência de 
capital que não gere desigualdades competitivas entre os bancos 
internacionais. O Novo Acordo está estruturado na captura, 
tratamento, interpretação e gestão dos riscos de crédito e 
operacional, de forma consolidada, exceto as seguradoras 
controladas. As companhias seguradoras estão sobre supervisão e 
jurisdição de outra entidade, no entanto, o Comitê sugere a adoção 
para as controladas [...]. 

A nova estrutura do Acordo da Basileia contou com um período destinado 

a discussões e consultas, iniciado em 1999, e acabou gerando três versões. A 

primeira (CP1) objetivava receber comentários de acadêmicos e de agentes do 

mercado. A partir destes comentários, a segunda versão foi publicada em janeiro de 

2001, o (CP2), quando se abriu uma nova rodada de comentários até maio do 

mesmo ano. A inclusão dos comentários levou à publicação da terceira versão, o 

(CP3), em julho de 2003, seguindo-se um novo período de consultas (FURTADO, 

2005, p. 67). 

A nova estrutura do Acordo de 2004 é fruto desse longo processo. Não 

obstante, o período entre a publicação do novo Acordo e a sua vigência mostrou a 

necessidade de os novos procedimentos se incorporarem à legislação nacional de 

cada um dos países, bem como a necessária fase de implementação (MENDONÇA, 

2004). 

O novo Acordo já previa critérios distintos para o cálculo da classificação 

interna de risco relacionados a distintos aspectos como exposição dos bancos na 

concessão de crédito varejista (retail exposures), participação em project finance e 

em relação aos valores mobiliários (equity exposure). No que se refere ao crédito de 

varejo, o Comitê reconheceu a necessidade de se considerar o risco específico 
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associado ao portfólio composto por inúmeras pequenas operações com pessoas 

físicas e com empresas. Neste caso, a exposição ao risco associado a um único 

devedor é pequena. Portanto, o Comitê aceitou a diferenciação entre varejo e 

atacado já praticada pelos bancos. No entanto, propostas quanto ao requerimento 

de capital relativo às exposições nos projects finance e com ações, dadas a 

especificidade e a complexidade envolvidas, foram postergadas pelo Comitê 

(PRATES; FREITAS, 2001).  

 

 

5.3.1 Os três pilares fundamentais do Basileia II 

 

5.3.1.1 PRIMEIRO PILAR: requerimentos de capital mínimo 

 

 

O primeiro pilar trata do requerimento de capital mínimo e oferece uma 

matriz de classificação de crédito externo contra os quais certos níveis de capital 

precisam ser mantidos. No que se refere ao risco soberano, a avaliação das 

agências de rating é considerada melhor do que o critério anterior. Os bancos são 

estimulados a utilizar os rating externos, pelo menos até que passem a adotar seus 

rating internos, sujeitos à aprovação das autoridades domésticas de supervisão 

(FURTADO, 2005, p. 69). 

A taxa de capital mínima foi mantida, não podendo ser menor do que 8%, 

assim como a definição de capital (níveis 1, 2 e 3). As inovações aludem aos riscos 

abarcados e às formas de mensuração dos riscos e de cálculo do capital mínimo a 

ser mantido. Adicionalmente aos riscos considerados no cálculo da taxa de capital, 

dos riscos de crédito e de mercado, já consignados no Acordo original, introduziu-se 

o risco operacional. Quanto à mensuração destes riscos, outros critérios foram 

estabelecidos: (a) três formas de cálculo do risco de crédito – o método padronizado 

e os modelos básicos e avançado internos de avaliação de risco –; (b) três formas 

de cálculo do risco operacional – método indicador básico, método indicador 

padronizado e método de mensuração avançada (AMA) –; (c) o risco de mercado 

continuou adotando a mesma forma de cálculo, uma vez que já incluía a 

possibilidade de uso de modelos internos de avaliação de riscos (MENDONÇA, 

2004). 
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A revisão do Acordo, em rigor, trouxe uma nova metodologia de 

mensuração, análise e administração de risco de crédito (risco de alguém não pagar 

o banco) e operacional (risco de perdas provocadas por um erro de funcionário, 

falha nos computadores ou fraude), enquanto que o risco de mercado permaneceu 

inalterado. 

 

 

5.3.1.2 SEGUNDO PILAR: processo de revisão da supervisão da adequação 

de capital 

 

O segundo pilar refere aos métodos de supervisão e favorece o estilo de 

supervisão britânico de revisão contínua. Isso incluiu a flexibilidade de exigir uma 

reserva de capital além do nível mínimo de 8%, de acordo com o grau de 

sofisticação das relações e a capacidade de o banco estabelecer um padrão de 

controle interno. Realça, ademais, os princípios essenciais de revisão de supervisão, 

de orientação de administração de riscos e de responsabilidade e transparência de 

supervisão produzidos pelo Comitê a respeito de riscos bancários, aí incluída a 

orientação relacionada, entre outros, ao tratamento do risco de taxa de juros no 

registro bancário; ao risco de crédito (teste de estresse, definição de 

inadimplemento, risco residual e risco de concentração de crédito); ao risco 

operacional; à cooperação e à comunicação transnacionais aprimoradas e 

securitização (FURTADO, 2005, p. 76). 

A respeito dos princípios que estruturam os mecanismos de revisão da 

supervisão, ensina Mendonça (2004): 

a) os bancos devem desenvolver processos para avaliar se sua 

adequação de capital é compatível com o perfil de riscos assumidos e estratégias 

adotadas para manter os níveis de capital; 

b) os supervisores devem examinar e analisar as avaliações e as 

estratégias de adequação de capital estabelecidas pelos bancos, bem como a 

capacidade de monitorar e garantir a manutenção do índice de capital estipulado 

pelas regras vigentes. Cabe também a estas autoridades tomar as medidas 

necessárias e adequadas quando o comportamento do(s) banco(s) não se mostrar 

satisfatório; 
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c) as autoridades devem exigir que os bancos operem acima dos índices 

mínimos de capital; 

d) os supervisores devem intervir precocemente a fim de evitar que o 

capital fique abaixo do necessário para suportar os riscos assumidos pelo banco, 

exigindo uma ação rápida se o capital não se mantiver ou não for restaurado. 

A propósito, a necessidade de mecanismos que possibilitem a revisão da 

supervisão é assim explicitada pelo retrocitado autor: 

[...] complementar a adequação dos requerimentos mínimos de 
capital não simplesmente à exposição dos bancos aos riscos de 
crédito, de mercado e operacional, mas à leitura e à adequação que 
os bancos fazem destes, explicita-se a lógica do novo conjunto de 
regras, que não correm atrás dos procedimentos adotados pelo 
mercado, mas sim procuram caminhar ao lado. Esta seria a lógica 
por trás do movimento de aproximação das regras às práticas do 
mercado (MENDONÇA, 2004, p. 35). 

A partir de 1999, o Comitê começou a debater a formulação de um novo 

acordo, atualizado e mais amplo. Em junho de 2004, é publicado o novo Acordo de 

Basileia, ou Acordo de Basileia revisado, intitulado Convergência Internacional de 

Mensuração e Padrões de Capital (SALDANHA, 2012, p. 21). 

Aos bancos cumpre então adotar políticas, sistemas e controles internos 

eficazes para identificar, mensurar, monitorar e controlar as suas “concentrações de 

risco de crédito”; além disso, devem concentrar, explicitamente, a extensão de suas 

concentrações de risco de crédito em sua avaliação de adequação de capital no 

segundo pilar. Essas políticas devem abranger as diferentes formas de 

concentrações de risco de crédito às quais um banco pode estar exposto, aí 

incluídas:  

a) exposições significativas para uma contraparte individual ou um grupo 

de contrapartes relacionadas. Em muitas jurisdições, as autoridades de supervisão 

definem um limite para as exposições denominadas de “limite de exposição ampla”. 

Os bancos também podem estabelecer um limite total para a administração e 

controlar todas as suas amplas exposições como um grupo;  

b) exposições de crédito para contrapartes do mesmo setor econômico ou 

região geográfica;  

c) exposições de crédito para contrapartes cujo desempenho financeiro 

depende da mesma atividade;  
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d) exposições de crédito indiretas decorrentes das atividades de 

gerenciamento de risco de crédito de um banco (por exemplo, exposição a um único 

tipo de caução ou proteção de crédito fornecida por uma única contraparte). 

(FURTADO, 2005, p. 77).    

O mencionado documento “Convergência Internacional de Mensuração 

de Capital e Padrões de Capital” destaca a responsabilidade das autoridades de 

supervisão quanto ao dever de transparência: 

A supervisão de bancos não é uma ciência exata e, portanto, os 
elementos discricionários dentro do processo de revisão de 
supervisão são inevitáveis. As autoridades de supervisão devem ter 
o cuidado de cumprir suas obrigações de uma forma transparente e 
responsável [...], tornar públicos os critérios a serem usados na 
revisão das avaliações do capital interno dos bancos. Se uma 
autoridade de supervisão decidir estabelecer uma meta de índice ou 
um índice de precipitação ou estabelecer categorias de capital 
superiores ao mínimo regulamentar, os fatores que podem ser 
considerados ao fazer isso devem estar disponíveis ao público. 
Quando as exigências de capital forem estabelecidas acima do 
mínimo para um banco individual, a autoridade de supervisão deve 
explicar para o banco as características do risco específico que 
resultou na exigência e qualquer medida corretiva necessária (BIS, 

2004, p. 196 apud FURTADO, 2005, p. 77-78). 

No contexto da supervisão bancária, atribui-se ao supervisor a 

responsabilidade de avaliar como os bancos estão estimulando a adequação de 

suas necessidades de capital em relação aos riscos assumidos. A importância de os 

administradores dos bancos desenvolverem um eficiente gerenciamento de risco e 

um processo interno de mensuração de capital de acordo com o perfil de risco de 

sua instituição.  

Vale mencionar que o segundo pilar também trata do exame de risco de 

taxas de juros nos registros bancários. Às autoridades de fiscalização cumpre 

examinar os sistemas internos de mensuração de risco de taxa de juros dos bancos, 

a fim de constatar ou não se as instituições estão mantendo capital correspondente 

ao nível destes riscos.  

A Circular n. 3.365, de 12 de setembro de 2007, dispõe sobre a 

mensuração de risco de taxas de juros das operações não classificadas na carteira 

de negociação. Estas operações pertencem a outro tipo de carteira, chamada 

de banking book e não  compõem o valor alocado para o índice de capital do Acordo 

de Basileia, mesmo assim, devem ser frequentemente monitorados. 
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O Comitê, no entanto, reconhece que a implementação desta proposta 

exigirá um rígido treinamento dos supervisores bancários. 

 

 

5.3.1.3 TERCEIRO PILAR: fortalecimento da disciplina de mercado 

 

O terceiro pilar fundamental do Basileia II é uma tentativa de incluir nessa 

complexa equação a disciplina de mercado, que se traduz em conceder aos 

participantes – acionistas e clientes – informações suficientes para viabilizar uma 

avaliação da gestão dos riscos efetuados pelos bancos e seus níveis de adequação 

de capital. Esse aspecto foi objeto de um documento complementar divulgado em 

janeiro de 2000 - A new capital adequacy framework: Pillar 3 Market Discipline 

(BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2000), que aprofunda a discussão 

de algumas propostas de fortalecimento do papel do mercado no monitoramento da 

adequação de capital, aí incluídas a transparência e a comparabilidade das 

informações. 

Em rigor, o terceiro pilar objetivou:  

[...] complementar as exigências de capital mínimo (Pilar 1) e o 
processo de revisão de supervisão (Pilar 2). O Comitê encoraja a 
disciplina de mercado desenvolvendo um conjunto de exigências de 
divulgação que permitirá aos participantes do mercado avaliar as 
informações essenciais contidas no escopo da aplicação, no capital, 
nas exposições ao risco, nos processos de avaliação de risco e, 
ainda, na adequação de capital da instituição. O Comitê acredita que 
essas divulgações tenham uma relevância especial na Estrutura, em 
que a confiança nas metodologias internas fornece aos bancos um 
poder maior de decisão na avaliação das exigências de capital (BIS, 

2004, p. 196 apud FURTADO, 2005, p. 77-78). 

Segundo Ono (2002), a concepção que emerge do terceiro pilar do 

Acordo de Basileia II é aumentar a transparência e impelir os bancos a uma melhor 

administração dos riscos. Para tanto, foram definidas algumas recomendações e 

exigências de divulgação: (i) de ordem quantitativa, como o valor do capital de níveis 

1, 2 e 3 e a distribuição das exposições de crédito por vencimento, setor, país, etc.; 

(ii) de ordem qualitativa, como a política de avaliação dos ativos e passivos, os 

provisionamentos, as estratégias e as práticas na administração de risco de crédito, 

entre outras. 
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Para o Comitê, em paralelo aos demais pilares, a disciplina de mercado 

tem o condão de reforçar os propósitos da regulação do capital e outros esforços 

fiscalizadores na promoção de segurança e solidez de bancos e sistemas 

financeiros (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2013).  

O Comitê de Basileia considera que a segurança e a rigidez do sistema 

financeiro, em um mundo dinâmico e complexo, só podem ser obtidas com a 

combinação de supervisão, disciplina de mercado e efetiva administração interna 

dos bancos. De acordo com esta visão, a racionalidade do novo Acordo se apoia na 

necessidade de construir um arcabouço de regulamentações com maior flexibilidade 

e sensibilidade aos riscos, mais adequado às constantes transformações dos 

mercados financeiros e das práticas de supervisão e gestão (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, 2006). 

O Acordo de Basileia II prevê a possibilidade de adoção de métodos 

internos de avaliação de risco (abordagem IRB), dentro do escopo do terceiro pilar 

(capital). Para que a divulgação das metodologias internas seja um requisito de 

aprovação, as instituições financeiras devem divulgar suas técnicas de avaliação e 

diminuição dos riscos de crédito e de securitização de ativos, visando fornecer ao 

mercado a relação entre o perfil de risco e a sua solidez.  

Dessa maneira, supõe-se que os custos com a coleta e divulgação dos 

dados não devam ser excessivos devido à possibilidade de serem disponibilizadas 

em mídia eletrônica e ao fato de muitas informações já serem coletadas para fins 

internos. O Comitê tem consciência que muitas das informações solicitadas seriam 

utilizadas pela administração interna, mas tem o cuidado de solicitar informações 

pertinentes a uma plena operação da disciplina de mercado, sem comprometer a 

competição no setor com informações confidenciais (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 2004). 

Em face da diversidade de abrangências e do poder das entidades de 

fiscalização, há uma disposição para a formulação de recomendações mais fortes 

quando constatadas divulgações que não sejam fidedignas ou corretas. Para evitá-

las, o Comitê tem estabelecido parcerias com autoridades contábeis, como o 

International Accounting Standard Commitee (IASC), visando à promoção de maior 

consistência contábil das estruturas de divulgação.  

O processo de melhoria das recomendações do terceiro pilar está 

embasado no princípio de que: 
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Os bancos devem ter uma política formal aprovada pelo conselho de 
administração. Essa política deve descrever o objetivo e a estratégia 
do banco em relação à divulgação pública das informações sobre 
sua posição e desempenho financeiro. Além disso, os bancos devem 
implementar um processo de avaliação da adequação de suas 
divulgações, inclusive a freqüência da divulgação (BCBS, 2001 apud 

FURTADO, 2005, p. 80). 

Nesse sentido, estabeleceu-se, em conjunto com o segundo pilar, um 

aprimoramento das formas de avaliação dos riscos e do capital (ONO, 2002). As 

divulgações são definidas em categorias básicas, que enviam informações 

fundamentais a qualquer instituição, e são relevantes na medida em que a sua 

interpretação errônea, omissão ou imprecisão pode influenciar a avaliação e a 

decisão de um cliente ou usuário. Para as divulgações que não são obrigatórias, em 

se tratando de exigências contábeis ou de outras exigências, a administração pode 

optar por fornecer as informações do terceiro pilar por outros meios consistentes 

com as exigências das autoridades nacionais de supervisão (website da internet 

acessível ao público ou relatórios regulamentares públicos arquivados nas 

autoridades de supervisão bancária). (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 2004). 

A periodicidade das divulgações estabelecidas no terceiro pilar é 

semestral, salvo exceções. As divulgações qualitativas, que fornecem um resumo 

geral dos objetivos e das políticas de administração de riscos de um banco e o 

sistema de relatórios e definições, podem ser publicadas anualmente. 

Reconhecendo a sensibilidade aumentada de risco da estrutura e a tendência geral 

em relação à emissão mais frequente de relatórios no âmbito de mercados de 

capital, os grandes bancos internacionalmente ativos e outros bancos importantes 

devem divulgar, trimestralmente, os seus índices de adequação de capital total e do 

nível 1, e seus componentes (incluindo o capital do nível 1, o capital total e o capital 

exigido total). Em todos os casos, os bancos devem publicar as informações 

relevantes assim que for possível e, no mínimo, nos prazos estabelecidos por 

exigências similares contidas nas leis nacionais (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 2004). 

Com efeito, os riscos bancários essenciais aludem a: risco de crédito, 

risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de participação patrimonial no registro 

bancário e risco operacional. Daí se extrai a relevância das divulgações relacionadas 
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à diminuição de risco de crédito e securitização de ativo, as quais alteram o perfil de 

risco da instituição. (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2004). 

Ainda, para cada área de risco (por exemplo, risco de crédito, mercado, 

operacional, risco de taxa de juros, participação patrimonial), os bancos devem 

descrever seus objetivos e políticas de administração de riscos, incluindo:  

a) estratégias e os processos; b) estrutura e a organização da área 
de gestão de risco operacional; c) escopo e natureza dos relatórios 
de risco operacional e sistemas de mensurações; d) políticas de 
hedge e/ou mitigação de risco operacional; e e) estratégias e 
processos para monitoramento da contínua eficácia de hedges e 
mitigantes (BARROSO; LUSTOSA; MORAES, [s.d.], p. 5). 

As avaliações de risco a que os bancos estão expostos e as técnicas que 

utilizam para identificar, mensurar, monitorar e controlar estes riscos são importantes 

para os participantes do mercado na medida em que podem orientar as avaliações 

de suas instituições.  

 

 

5.4 Resultados e impactos do Acordo de Basileia II 

 

O Acordo de Basileia II recebeu diversos comentários e críticas, mas 

houve um período de regulamentação das instituições financeiras internacionais, 

que começou em 2006 e se estendeu até 2008 (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 2004). 

No Brasil, a adequação dos bancos à nova regra de provisão (Resolução 

n. 2.682) baseou-se na filosofia de risco de crédito proposta no Acordo de Basileia II. 

Não obstante o Bacen aprimorar a qualidade das informações recebidas através da 

Central de Risco de Crédito, a adoção do conceito de risco operacional trazido pelo 

novo Acordo demandou um tempo maior para os bancos se adequarem, enfatizando 

a importância de eficientes sistemas de controles internos a fim de minimizar esses 

mesmos riscos. 

Canuto (2002) já anotou que uma punição pesada à exposição a riscos 

também se aplicaria no caso de títulos de dívida soberana. Tomando-se como 

referência os ratings, países como Chile, Malásia, Tailândia e África do Sul seriam 

beneficiados com queda dos requisitos de capital regulatório para seus títulos nas 

carteiras bancárias. Brasil, México, Turquia e outros, por seu turno, sofreriam 
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aumentos na carga regulatória associada a seus títulos, com a subida em relação 

aos 8%, mais significativa no caso das "abordagens IRB". Particularmente, no caso 

dos grandes bancos internacionalmente ativos, o desejo que perpassa o Acordo de 

Basileia II foi claramente afastar as ligações perigosas e comprometedoras com o 

risco.  

A nova alocação de capital inclui riscos de mercado, de crédito e 

operacional. Na interpretação de Troster (2005), citado por Furtado (2005, p. 84): 

Atualmente, o capital de um banco brasileiro deve corresponder a 
11% do total de ativos ponderados e existem algumas deduções 
adicionais para risco de mercado e de crédito de swaps. No resto do 
mundo a ponderação é de 8%. Na Nova Basiléia os 8% são 
mantidos, e os ativos serão ponderados pelo risco, bem como haverá 
deduções de capital para riscos de mercado e riscos operacionais. 
Os bancos poderão usar modelos padrões, ou desenvolver modelos 
de terceiros, para os riscos de mercado, de crédito e operacional. O 
papel do banco central será de aferir a qualidade desses modelos e 
dos controles, bem como de assessorar as instituições bancárias 
sobre um uso criterioso do risco. No Brasil, o novo acordo é um 
avanço significante e deve ter três efeitos importantes: primeiro vai 
incentivar os bancos brasileiros a adotarem critérios mais objetivos 
no cálculo do risco; segundo criará um padrão de relacionamento 
com os órgãos supervisores com perfil de parceiro; e último 
posicionará um relacionamento com o mercado mais transparente. 
Resumidamente, haverá um tratamento mais objetivo e transparente 
do risco). 

Paulo Sérgio, diretor de fiscalização do Bacen e representante do país em 

discussões extraoficiais do Acordo de Basileia II, na Suíça, à época, afirmava que o 

novo Acordo regulamentaria as transações financeiras internacionais, com impacto 

na área de tecnologia de informação (TI) dos 15 maiores bancos do Brasil. Na sua 

opinião: 

Os bancos brasileiros (e também os que operam aqui) têm um nível 
de tecnologia extremamente sofisticado. Sabemos muito bem como 
lidar com mudanças. Por outro lado, o acordo diz respeito a arquivos, 
registros, cadastros de crédito, informações de cinco ou sete anos 
para trás. E é justamente isso que irá demandar um esforço maior de 
ajuste [...], o impacto é que eles vão ter de trabalhar em cima de uma 
base de dados histórica, para poder aplicar a nova metodologia, que 
é mais segura. Entre os 15 maiores bancos, acredito que terão de 
seguir as novas normas para continuarem competitivos. E aí talvez 
precisem de uma mudança na área de TI. O alinhamento com o 
Basiléia II, para os grandes bancos, é uma questão de competição 
no mercado internacional. (FURTADO, 2005, p. 84). 
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A seção seguinte trata das adaptações do Bacen, necessárias ao sistema 

financeiro brasileiro em decorrência da Convergência Internacional de Mensuração 

de Capital e Padrões de Capital, Basileia II, de 2004. 

 

 

5.5 Adaptações das recomendações do acordo de Basileia II no Brasil 

 

De acordo com o Relatório da Regulamentação do Sistema Financeiro 

Nacional, sobre as adaptações da regulação prudencial no segundo semestre de 

2004, merece destaque a edição do Comunicado n. 12.746, de 9 de dezembro de 

2004, que estabeleceu o cronograma a ser observado na adaptação do Sistema 

Financeiro Nacional às recomendações emanadas do Comitê de Basileia para 

supervisão bancária, consubstanciadas no documento “Convergência Internacional 

de Mensuração e Padrões de Capital: uma Estrutura Revisada”, ou “Basileia II”.  

Os procedimentos para a implementação da nova estrutura de capital - 

Basileia II, levam em conta as condições, as peculiaridades e o estágio de 

desenvolvimento do mercado brasileiro, valendo ressaltar que as recomendações 

contidas no Pilar 2 (Processos de Supervisão) e no Pilar 3 (Transparência e 

Disciplina de Mercado) devem ser aplicadas a todas as instituições do Sistema 

Financeiro Nacional (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2004). 

As diretrizes para requerimento de capital, para fazer frente ao risco de 

crédito, estabelecidas no primeiro pilar são assim resumidas, consoante se extrai do 

que ficou consignado no Comunicado n. 12.746, de 9 de dezembro de 2004:                          

a) o Bacen não utilizará rating divulgados pelas agências externas de 

classificação de risco de crédito para fins de apuração do requerimento de capital; 

b) a abordagem padrão simplificada deverá ser aplicada à maioria das 

instituições financeiras. Esta abordagem consiste em um aprimoramento da 

abordagem até então adotada mediante a incorporação de elementos que, a 

exemplo dos instrumentos específicos para mitigação de risco de crédito, 

possibilitam uma melhor adequação do requerimento de capital às características 

das exposições, considerando as demandas do Bacen relativamente às suas 

atribuições de órgão supervisor e à melhor alocação de recursos pelas instituições 

financeiras menores, com a consequente revisão dos fatores de ponderação de risco 
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de crédito determinados pela tabela anexa à Resolução n. 2.099, de 17 de agosto de 

1994; 

c) às instituições de maior porte, com atuação internacional e participação 

significativa no SFN, será facultada a utilização de abordagem avançada, com base 

em sistema interno de classificação de risco, após período de transição a ser 

estabelecido pelo Bacen, em que deverá ser adotada a abordagem padrão 

simplificada e, posteriormente, a abordagem fundamental (ou básica) de 

classificação interna de riscos. 

Ainda, as decisões tomadas pelo Bacen no Comunicado n. 12.746 sobre 

os procedimentos de adaptação do país ao Basileia II, foram as seguintes: 

a) sobre a nova parcela de requerimento de capital para cobrir riscos 

operacionais, previstas igualmente no primeiro pilar, estão em andamento estudos e 

testes que auxiliarão o Bacen a identificar a melhor forma de aplicação e a 

metodologia mais adequada ao SFN. A expectativa é de que as instituições elegíveis 

à utilização da abordagem avançada, com base em sistema interno de classificação 

de risco de crédito, tornem elegíveis à utilização de abordagens avançadas de 

mensuração do risco operacional; 

b) em complementação, para a total aplicação das recomendações 

contidas na Emenda ao Acordo de Basileia de 1988, publicada em 1996, que não foi 

alterada por Basileia II, os requerimentos de capital para risco de mercado serão 

expandidos com vistas a incluir as exposições ainda não contempladas e permitida a 

utilização de modelos internos para as instituições que cumprirem os critérios de 

elegibilidade a serem divulgados; 

c) as regras e os critérios referentes à implementação do Acordo de 

Basileia II serão os mesmos para instituições de capital nacional ou estrangeiro. 

Nesse sentido, os requisitos e as exigências para validação de sistemas internos de 

classificação de risco de crédito, risco de mercado e risco operacional, serão os 

mesmos para todas as instituições que operem no Brasil. 

Apesar de as ações descritas se voltarem exclusivamente ao primeiro 

pilar, cada uma contará com ações equivalentes no âmbito do segundo pilar 

(processos de supervisão) e terceiro pilar (transparência e disciplina de mercado). 
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5.6 BASILEIA 2.5: uma adaptação do acordo  

 

Com início em julho de 2009 e como parte do pacote Basileia 2.5, o 

Comitê revisou a estrutura para o risco de mercado. Como resultado, emitiu um 

documento consultivo que objetivava a revisão da exigência de capital para a 

carteira de trading, ou seja, exclusiva para negociação das instituições financeiras. O 

propósito era avaliar exaustivamente a abordagem regulamentar para o risco de 

mercado, como também os pontos fracos na mensuração de risco realizada pelos 

modelos internos e padrão para a cobertura do risco de mercado, contribuindo, 

desse modo, para que o setor bancário se tornasse mais sólido (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE BANCOS, 2012).. 

 As mudanças aumentaram substancialmente as exigências de capital 

para as atividades de negociação, particularmente para as securitizações e os 

produtos estruturados de crédito, reconhecendo as perdas substanciais incorridas 

pelos bancos durante a crise financeira. Para o risco de mercado passou a ser 

considerada a parcela Stressed VaR (sVaR), o var estressado, com parâmetros de 

cálculos também fornecidos pelo Bacen. O Basileia 2.5 baseou-se largamente na 

estrutura e nas definições regulatórias existentes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

BANCOS, 2012). 

A partir de janeiro 2012 entrou em vigor no Brasil o Basileia 2.5, que é 

uma adaptação de Basileia 2. E, conforme avaliação feita em 2013 pelo Comitê, em 

relação à aderência do Brasil às normas, esta data está em conformidade com o 

calendário acordado globalmente. 

Com relação às práticas de remuneração, o Basileia 2,5 estipula 

melhorias na divulgação de informações de forma mais clara completa e oportuna, 

sobre as suas práticas de compensação para facilitar o entendimento de todas as 

partes interessadas, incluindo, em particular, os acionistas.  
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6 O ACORDO DE BASILEIA III 

 
  

A crise internacional de 2008 revelou os problemas relativos à 

desregulamentação financeira. A demanda por uma reformulação do arcabouço 

regulatório vigente foi imediata. As respostas foram condicionadas diretamente pela 

interpretação dos fatores geradores da crise pelo Comitê de Basileia. O seguinte 

parágrafo resume a leitura do Comitê sobre a crise e sua relação com o setor 

bancário: 

A profundidade ea gravidade da crise foram amplificados por 
deficiências no setor bancário, como a alavancagem excessiva e, o 
capital insuficiente e de baixa qualidade, e buffers insuficientes de 
liquidez.  A crise foi agravada por um processo de desalavancagem 
dos agentes e a interligação de instituições financeiras sistemicamente 
importantes. Em resposta, as reformas do Comitê procurou melhorar a 
capacidade do setor bancário para absorver choques decorrentes de 
estresse financeiro e econômico, qualquer que seja a fonte, reduzindo 
assim o risco de comprometer o setor financeiro para a economia real 
[Tradução nossa].2  

 

O ambiente de taxas de juros excessivamente baixas e condições 

financeiras demasiado acomodatícias levou ao forte crescimento da alavancagem 

nas economias maduras, beneficiado também pelo desenvolvimento de inovações 

financeiras que, em tese, diluiriam o risco inerente à intermediação. Nesse ambiente, 

instituições financeiras, bancárias e não bancárias passaram a operar com maior 

tolerância a risco e procuraram obter retornos elevados, o que levou à constituição 

de exposições consideráveis ao mercado hipotecário americano, incluindo 

segmentos com fundamentos de crédito mais frágeis (CALOMIRIS, 2008 apud 

MESQUITA; TORÓS, 2010).  

Após uma gestação relativamente longa, a crise subprime eclodiu em 

junho de 2007, quando veio a público que fundos de hedge com investimentos em 

ativos lastreados por hipotecas nesse segmento haviam sofrido pesadas perdas. Em 

julho daquele ano, agências de avaliação de crédito rebaixaram ativos lastreados em 

                                                
2
 No original: “The depth and severity of the crisis were amplified by weaknesses in the banking sector 

such as excessive leverage, inadequate and low-quality capital, and insufficient liquidity buffers. The 
crisis was exacerbated by a procyclical deleveraging process and the interconnectedness of 
systemically important financial institutions. In response, the Committee‟s reforms seek to improve the 
banking sector‟s ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the 
source, thus reducing the risk of spill over from the financial sector to the real economy”. 
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hipotecas residenciais nos Estados Unidos (EUA). Em agosto, os problemas do 

banco alemão IKB mostraram a disseminação da crise entre as economias maduras, 

e intensificaram o processo de desalavancagem. Mais importante, a partir daquele 

momento os mercados interbancários nessas economias passaram a exibir sinais de 

estresse, com baixa liquidez e maior aversão ao risco. Isto se deveu, em boa parte, 

a um problema de assimetria de informações diante da intensa incerteza sobre a 

magnitude da exposição das distintas instituições ao mercado hipotecário 

americano, com os bancos demonstrando grande relutância em prover liquidez aos 

seus contrapartes, mesmo os habituais. A crise ganhou visibilidade e intensidade em 

setembro, com a corrida ao Northern Rock. Em 2008, este banco transferiu os seus 

ativos para o governo britânico (MESQUITA; TORÓS, 2010, p. 5).  

No centro da crise, o impacto das dificuldades dos sistemas financeiros 

das economias emergentes foi inicialmente mitigado com uma flexibilização da 

política monetária com a adoção de mecanismos inovadores ou tradicionais na 

provisão de liquidez para as instituições financeiras e com a revitalização dos 

mercados interbancários. Nesse cenário, ainda que existissem dificuldades no 

funcionamento do crédito interbancário, a atividade nos mercados de capitais 

continuou e os fluxos de capitais para economias emergentes foram preservados. 

(MESQUITA; TORÓS, 2010, p. 5). 

No Brasil, a combinação de fatores estruturais, como a dependência de 

fontes de financiamento relativamente concentradas e conjunturais, como o aperto 

de liquidez em dólares em contexto de forte expansão creditícia, deixou instituições 

de menor porte vulneráveis a uma constrição de liquidez também em moeda 

nacional. A isto se somou uma “fuga para a segurança”, isto é, para ativos com 

garantia explícita ou implícita do governo federal, de títulos privados, que atingiu o 

financiamento dos bancos privados de menor porte e registrou retiradas de fundos 

de investimentos com carteira mais diversificada. Finalmente, o aumento da 

volatilidade de preços de ativos, notadamente ações e taxa de câmbio, possibilitou 

um expressivo crescimento das margens requeridas pela BMF&BOVESPA – que 

saltou de R$ 72 bilhões, em média, em agosto, para R$ 93,6 bilhões, em dezembro 

(MESQUITA; TORÓS, 2010, p. 8). 

A partir do colapso da Lehman Brothers, o aumento da aversão ao risco 

levou à concentração de depósitos nas instituições maiores. Assim, entre agosto de 

2008 e janeiro de 2009, enquanto os depósitos totais cresciam cerca de 13%, os 
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depósitos em instituições de grande porte aumentaram 20%. Os depósitos em 

bancos médios e pequenos tiveram quedas de 11% e 23%, respectivamente 

(MESQUITA; TORÓS, 2010, p. 12); 

Nesse contexto, o Bacen e o CMN adotaram uma série de medidas de 

gestão de liquidez em resposta à natureza cambiante dos problemas no sistema. 

Com o tempo, quando ficou mais intensa a segmentação do mercado entre 

instituições de pequeno e grande porte, as medidas foram adquirindo um caráter 

mais focado. As iniciativas do Bacen contemplaram três áreas: recolhimento 

compulsório, operações com o Fundo Garantidor de Crédito e redesconto 

(MESQUITA; TORÓS, 2010, p. 13). 

Uma avaliação apresentada pelo Comitê de Basileia dá conta que a crise 

de 2008 não foi gestada pelo setor bancário. A primeira percepção é de que a 

profundidade e a gravidade dos problemas se ampliaram por uma fraqueza, quer 

dizer: o setor bancário apenas propagou a crise. A segunda é que a alavancagem 

excessiva, o capital de baixa qualidade e a baixa margem de liquidez contribuíram 

para a fragilidade bancária. Por fim, a crise atingiu instituições relevantes, o que 

permite caracterizá-la como crise sistêmica. (MARTINS, 2012). 

Esses pontos, quando tomados em conjunto, evidenciaram a necessidade 

de aperfeiçoamento do arcabouço regulatório desenhado no Acordo de Basileia II e 

não para a sua alteração. Assim, considerando-se que a crise não foi gerada dentro 

do setor bancário, mas sim teve um caráter sistêmico, o sinal foi de que os moldes 

regulatórios estavam na direção certa, porém seria necessário tornar mais rígida a 

regulação existente, conforme explicitado no próprio documento: “The Basel 

Committee is raising the resilience of the banking sector by strengthening the 

regulatory capital framework, building on the three pillars of the Basel II framework.” 

(MARTINS, 2012). 

Constatada a necessidade de mudança, o Comitê de Basileia apresentou, 

então, uma série de proposições, agrupadas em medidas micro e macroprudenciais, 

que constituem o terceiro Acordo.  

Aqui, as propostas do Acordo de Basileia III serão divididas em medidas 

que propõem alterações no marco existente e medidas novas, que foram 

contempladas pela primeira vez. 
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6.1 Alterações nas regulamentações vigentes 

 
O Acordo de Basileia III reconhece a ampla difusão de seus antecessores 

e deixa seu foco sobre bancos internacionalmente ativos para atuar sobre um 

escopo maior: a totalidade do sistema bancário. Esta mudança é refletida 

diretamente no título de um dos dois documentos base no novo acordo, o Basel III: A 

global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. A 

abordagem é reforçada pelo texto dos documentos, que algumas vezes diferencia o 

caso de bancos internacionalmente ativos, tornando claro que o novo acordo se 

destina a um grupo maior de instituições (MARTINS, 2012).  

O primeiro grupo de alterações propostas pelo Acordo de Basileia III diz 

respeito à ampliação da “qualidade” do capital regulatório e sinaliza a necessidade 

de se manter montantes de capital de maior “qualidade”. Esta “qualidade” está 

diretamente ligada à capacidade de absorção de perdas pelos bancos, por isso o 

foco sobre a base de capital social da empresa. Outra abordagem em linha com o 

sistema bancário é o melhor controle de liquidez, escopo também levantado na crise 

financeira (MARTINS, 2012). 

No artigo, intitulado “Basel III and responding to the recente Financial 

Crisis: progress made by the Basel Committee in relation to the need for increased 

bank capital and increased quality of loss absorbing capital”, Ojo (2010) menciona 

que problemas com modelos de risco de crédito interno do Acordo de Basileia II (que 

se relacionam com o fato de a implementação de tais modelos de risco de crédito 

internos dos bancos serem muito sensíveis para cálculo do capital regulamentar, 

gerando efeitos pro-cíclicos) foram constatados durante a crise financeira de 2008, 

como particularmente exemplificado pelo caso Northern Rock [Tradução nossa].3 

Um assunto importante que vários órgãos e organismos de normalização 

internacionais têm procurado debater se relaciona com a questão dos efeitos pró-

cíclicos gerados pelo Acordo de Basileia II (Consequências da necessidade de 

novas alterações ao Acordo) e incluem os esforços realizados pelo Banco Central 

Europeu, como evidenciado no seu relatório, intitulado “Revisão da Estabilidade 

Financeira”. (OJO, 2010). 

                                                
3
 No original: “However problems with Basel II internal credit risk models (which relate to the fact such 

banks‟ internal credit risk models were overly sensitive in their implementation9 for the calculation of 
regulatory capital, and generated pro cyclical effects) were realised during the recent Financial Crisis – 
as particularly exemplified by the case of Northern Rock.” 
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A formatação do Acordo de Basileia III define capital principal (common 

equity Tier 1) formado basicamente pela soma do capital social da empresa – 

constituído por ações ordinárias, no caso de sociedades anônimas (joint-stock 

companies), excluindo mecanismos de cumulatividade de dividendos –, e pelos 

lucros retidos. O capital adicional (additional Tier 1), por sua vez, seria formado 

basicamente por instrumentos híbridos de capital e dívida. Estas duas categorias, 

somadas, formariam o capital de nível 1. O capital de nível 2 é composto por dívidas 

subordinadas, respeitando os limites já definidos no marco de Basileia II. 

Em relação à exposição de risco de contraparte, a metodologia adotada 

foi alterada para incluir novos pesos, mais elevados Além disso, adicionaram-se 

medidas que elevam os requerimentos de capital para operações no trading book, 

operações classificadas pelos bancos exclusivamente para negociação, além de 

reconhecer instrumentos fora do balanço (off balance sheet vehicles) na apuração 

destes requerimentos. As medidas mais complexas se dirigiram aos bancos que 

utilizam a avaliação interna para risco de crédito, seja ela básica ou avançada. 

Em relação à diminuição da dependência de agências externas de rating, 

como indicado no parágrafo abaixo: 

 
Finalmente, o Comitê avaliou uma série de medidas para mitigar a 
dependência de ratings externos na estrutura de Basileia II. As 

medidas incluem requisitos para que os bancos realizem suas 
próprias avaliações internas de posições em títulos externamente 
avaliados, eliminem certos cliff effects associados a práticas de 

mitigação de risco de crédito e incorporem elementos-chave do 
código de conduta para Agências de Rating de Crédito IOSCO em 
critérios de elegibilidade do Comitê para utilização dos ratings 

externos à estrutura de capital. O Comitê também está conduzindo 
uma revisão mais profunda do enquadramento dos títulos, incluindo a 
sua dependência dos ratings externos [Tradução nossa]. (BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2010, p. 4).4  

 

Vale ressaltar que, no Brasil, não é permitida a avaliação de agências 

externas de rating. 

                                                
4
 No original: “Finally, the Committee assessed a number of measures to mitigate the reliance on 

external ratings of the Basel II framework. The measures include requirements for banks to perform 
their own internal assessments of externally rated securitisation exposures, the elimination of certain 
“cliff effects” associated with credit risk mitigation practices, and the incorporation of key elements of 
the IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies into the Committee‟s eligibility 
criteria for the use of external ratings in the capital framework. The Committee also is conducting a 
more fundamental review of the securitisation framework, including its reliance on external ratings.”  
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A melhoria no gerenciamento do risco de liquidez também faz parte das 

alterações que constituem o núcleo de mudanças propostas em relação ao que já 

vigorava no Acordo de Basileia II. A elevação dos requerimentos de capital e o salto 

de qualidade no capital regulatório visam, em conjunto, adequar as provisões 

exigidas dos bancos, aumentar a capacidade de absorção de perdas e, 

consequentemente, evitar o risco sistêmico. Estes três objetivos são reforçados 

também por uma série de medidas adicionais, ausentes nos acordos precedentes. 

 

 

6.2 Alterações propostas pelo novo acordo – Basileia III 

 
O Acordo de Basileia III inclui medidas inéditas e também resgata outras 

já utilizadas pelos reguladores no período considerado pré-Basileia. Por exemplo, 

entre outras medidas, foram requeridos documentos adicionais de manutenção de 

capital, para criar uma espécie de colchão de solvência. 

 O Quadro 3, a seguir, sintetiza as principais características do Acordo de 

Basileia III.  

 

 

Quadro 3 - Acordo de Basileia III: principais características 

Objetivos 

• Melhorar a capacidade dos bancos de absorver choques decorrentes de 
estresses financeiro e econômico, qualquer que seja a fonte causadora 

• Aprimorar as práticas de gestão e governança de riscos 

• Fortalecer a transparência e as práticas de disclosure 

 

Escopo 

• Microprudencial: resiliência da instituição em períodos de estresse 

• Macroprudencial: risco de abrangência sistêmica, que atinge o setor, 

 bem como sua amplificação decorrente de pró-ciclicalidade 

 
Abordagem 

• Aumento da qualidade e do requerimento de capital 

• Maior cobertura de riscos, especialmente no mercado de capitais 

• Definição de um nível de alavancagem equilibrado 

• Colchões de capital construídos em períodos de crescimento para serem 
aplicados em períodos de estresse 

• Padrões mínimos para gestão de liquidez: no curto prazo (curto período de 
estresse); no longo prazo (funding) 

• Padrões de supervisão e práticas de disclosure mais rigorosos 

 Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (2013, p. 5). 
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O Quadro 4, a seguir, evidencia os principais conceitos discutidos no 

âmbito do Acordo de Basileia III. 

 

Quadro 4 - Principais conceitos discutidos em Basileia III 

  
• Nível 1 consiste principalmente de ações ordinárias e 
lucros 

   Acumulados 

Nova definição de capital e maior 
transparência 

• Acrescenta, continua ou modifica limitações nas várias 
deduções do Nível 1 – enfatiza a qualidade do capital 

• Elimina gradativamente os instrumentos híbridos de 
capital 

• Eliminação do capital Nível 3 

  
 

Novas proteções contracíclicas 

• Capital de conservação: absorção de perdas no setor 
bancário em um ambiente de estresse financeiro e 
econômico 

 

• Capital contracíclico: extensão do capital de 
conservação durante períodos de crescimento de crédito 
associado ao 

 acúmulo de risco sistêmico. 

  

Introdução de índice de 
alavancagem 

• Bancos não devem emprestar mais de 33 vezes o seu 
capital 

• O objetivo é limitar a alavancagem do setor 
bancário e introduzir garantias adicionais contra o 
risco de modelo e de mensuração. 

 Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (2013, p. 8). 
 

 

Em relação à capacidade de absorção de perdas e à manutenção de 

níveis de capital mais elevados e de maior qualidade, o Acordo de Basileia III propõe 

a exigência de uma margem adicional de capital, chamada de capital de 

conservação (capital conservation buffer), com o objetivo de garantir justamente a 

absorção de perdas em períodos de revés. O capital de conservação deve ser 

constituído por um adicional de 2,5% do ativo ponderado pelo risco do capital 

principal (common equity Tier 1), denominado colchão de conservação de capital. 

Ressalta-se que é um adicional, logo, o capital principal deve cobrir primeiramente o 

limite de 4,5% dos ativos ponderados pelo risco (APR) exigido, mais 2,5% do APR 

referente ao capital de conservação, totalizando 7,0%. As deduções individuais de 

maior impacto se referem aos créditos tributários e ao phase out dos instrumentos 
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de captação subordinados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS 

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2013).  

O Comitê sugere que a variável de ajuste para constituição do capital de 

conservação seja os lucros retidos. Em outras palavras, sugere-se que os bancos 

reduzam a distribuição de lucros por meio do pagamento de dividendos a seus 

acionistas e bônus a seus funcionários, acumulando-os em seu capital de modo a 

constituir um colchão que possa absorver perdas em situações extremas. Coloca 

também a possibilidade de novas emissões de ações. Além disso, o documento 

estabelece limites para a distribuição de lucros que variam de acordo com o 

percentual do capital principal observado, caso não seja suficiente para cobrir os 

7,0% exigidos Com esta medida, no final do processo de implementação do Acordo 

de Basileia III, os bancos passam a observar um capital regulatório mínimo não mais 

de 8%, mas 10,5%, como se verifica no Quadro 5 (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 2010).  

Em complemento, será exigida também a manutenção de um colchão de 

capital contracíclico (countercyclical buffer). A percepção do Comitê é a de que as 

perdas dos bancos, após um período de boom de crédito, em uma situação crítica, 

podem ser significativas (MARTINS, 2012). 

Por capital contracíclico, a propósito, entende-se uma espécie de valor 

adicional ao capital de conservação, que varia segundo a situação macroeconômica 

do mercado de crédito, compondo parte das chamadas de medidas 

macroprudenciais. Com isso, a necessidade de capital regulatório dos bancos irá 

variar entre 10,5% e 13,0% (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS 

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2013).  

No Quadro 5, pode-se visualizar os percentuais de exigência de capitais. 

 

Quadro 5 - Exigência de capital e colchões (buffers) 

 

 Fonte: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (2014, p. 6).  
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Com o objetivo de restringir a alavancagem no setor bancário, um fator 

que pode desestabilizar o sistema financeiro global e da economia, o Acordo de 

Basileia III cuidou de criar um índice de alavancagem.  Este indicador é apurado 

pela divisão do valor do Nível I do Patrimônio de Referência (numerador) pelo valor 

da exposição total (denominador). A partir de 1º de janeiro de 2018, está prevista a 

exigência de um valor mínimo para o índice de alavancagem, inicialmente fixado em 

3% (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS 

FINANCEIRO E DE CAPITAIS, [s.d.]). 

O Quadro 6, a seguir, apresenta o cronograma de implantação do Acordo 

de Basileia III 

 

Quadro 6 - Cronograma de implantação do Acordo de Basileia III - BIS e Banco 
Central do Brasil 

 

 

Fonte: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (2014, p. 7).  

 

Os problemas de liquidez vivenciados por alguns bancos na crise 

financeira de 2008 desencadearam a percepção de que a solvência das instituições 

é fundamental, mas só isso não é suficiente. Esta percepção fez com que o Comitê 
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resgatasse elementos da regulação bancária pré-Basileia e adicionasse aos 

instrumentos de controle da solvência das instituições, mecanismos de controle da 

liquidez (MENDONÇA et al., 2011).  

Essas medidas foram desenvolvidas para alcançar dois objetivos distintos 

e complementares: (i) com a LCR, busca-se promover a liquidez de curto prazo, 

garantindo que haja ativos líquidos suficientes no portfólio da instituição para um 

cenário de estresse agudo de um mês completo; e (ii) com a NSFR, orientada para o 

longo prazo, a intenção é promover a resiliência bancária mediante a criação de 

incentivos para que os bancos convivam com fontes mais estáveis de financiamento. 

Seu horizonte de tempo é de um ano (LEITE; REIS, 2013). 

Em conjunto com esses índices de liquidez, são descritas medidas cujo 

objetivo é auxiliar o monitoramento do supervisor. Estas medidas, de um modo 

geral, ampliam a responsabilidade do regulador, o que acaba por reforçar o primeiro 

pilar do Acordo de Basileia II, sem, contudo, abrir mão da disciplina de mercado. 

 

 

6.3 Implantação do acordo de Basileia III no Brasil 

 

No Brasil, a implantação do Acordo de Basileia III teve como marco inicial 

o Comunicado n. 20.615 do Bacen, em 17 fevereiro de 2011. Referido comunicado 

divulgou orientações preliminares e apresentou o cronograma de implementação 

das recomendações do Comitê de Basileia para supervisão bancária, no que tange à 

estrutura de capital de requerimentos de liquidez. 

O comunicado em comento, que trata da nova definição de capital, o 

patrimônio de referência (PR), está em conformidade com as propostas de Basileia 

II. O PR, detalhado na Resolução n. 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, permaneceu 

com dois níveis: nível I e nível II.  O nível I é composto de duas parcelas: capital 

principal (common equity tier 1) e capital  adicional (additional tier 1), como 

elementos que demonstrem capacidade efetiva de absorver perdas durante o 

funcionamento da instituição financeira. O nível II contempla elementos capazes de 

absorver perdas em caso de ser constatada a inviabilidade de funcionamento da 

instituição.  

A Figura 3, seguinte, ilustra os novos parâmetros de definição de capital, 

consoante o Acordo de Basileia III.  
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Figura 3 - Definição de capital 

Capital Principal/ Common Equity Tier 1 

Açoes e lucros - deduções 

 Adicional Nível 1 /Additional Tier 1  

Going concern – capacidade da IF absorver perdas em funcionamento  

Capital Principal + Novos Instrumentos habilitados ao Tier 1 (Dívida 
Subordinada mais conservadores) 

 Capital Total 

Gone concern – em processo de encerramento da IF 

Tier 1 + Novos Instrumentos habilitados ao Tier 2 (Dívidas 
Subordinadas) 

Fonte: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (2014, p. 4). 

 

 

O Comunicado n. 20.615 também apresenta alterações nos 

requerimentos de capital de risco de crédito de contraparte, item de cálculo do 

capital de risco de crédito, tanto para a abordagem padronizada como para as 

abordagens baseadas em classificações internas de risco. Conforme mencionado 

anteriormente, esta foi uma das fragilidades apontadas na crise de 2008, revista no 

Acordo de Basileia III.    

Em relação ao risco de liquidez, o Comunicado n. 20.615 define dois 

índices na mensuração de liquidez: um de curto prazo e outro de longo prazo. O 

índice de liquidez de curto prazo – Liquidity Coverage Ratio (LCR) – tem como 

finalidade evidenciar os recursos de alta liquidez de uma instituição para resistir a 

um cenário de estresse financeiro agudo com duração de um mês.  Este índice será 

o resultado da divisão do estoque de ativos de alta liquidez pelas saídas líquidas, no 

prazo de até 30 dias. Os valores que compõem o numerador e o denominador do 

índice serão ajustados de acordo como os fatores de ponderação previstos no 

documento do Acordo de Basileia III. O comportamento das saídas de depósitos 

será considerado em função do tipo de garantia dada à operação, do tipo de cliente 

e do seu grau de relacionamento com o banco. 
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                     Estoque de ativos de alta liquidez                  
        LCR =  ------------------------------------------------------                
                     Saídas líquidas no prazo de até 30 dias                
 

 

O índice de liquidez de longo prazo – Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

objetiva incentivar as instituições a financiarem suas atividades com fontes mais 

estáveis de captação. Este índice será o resultado da divisão do total de captações 

estáveis disponíveis pelo total de captações estáveis necessárias. O NSFR é 

composto pelos valores integrantes dos níveis I e II do patrimônio de referência 

e pelas obrigações com vencimento efetivo igual ou superior a um ano. O 

denominador é a soma dos ativos que não possuem liquidez imediata e das 

exposições off balance, multiplicado por um fator que represente a sua potencial 

necessidade de captação – Required Stable Funding (RSF).  

 

 

                      Total de captações estáveis disponíveis                 
       NSFR =  -------------------------------------------------------                 
                      Total de captações estáveis necessárias                 
 

 

Na Figura 4, a seguir, pode-se visualizar o cronograma completo, 

apresentado em 2011, para adequação dos bancos brasileiros, consoante o Acordo 

de Basileia III. 
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Figura 4 - Adequação do Acordo de Basileia III: Cronograma de implantação 
 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E  
DE CAPITAIS (2013). 

  

 

Autoridades do Comitê de Basileia e do Bacen demonstraram a intenção 

de monitorar a evolução dos índices de liquidez com o intuito de avaliar os seus 

efeitos nos mercados financeiros e de assegurar a sua correta especificação e 

adaptação à realidade local. 

Em relação à alocação do risco operacional, o novo Acordo estabelece os 

requisitos mínimos para utilização de abordagem avançada, baseada em modelo 

interno, no cálculo da parcela relativa ao risco operacional (essa circular foi objeto da 

Audiência Pública n. 39, no período de 29 de dezembro de 2011 a 28 de março de 

2012) e aguardava as mudanças de terminologia referentes a Basileia III. 

Mesmo com a circular, editada em 2011, sobre os principais pontos 

tratados no novo Acordo, foi em março de 2013 que o Bacen divulgou um grupo de 

normas para adequação ao Basileia III. A vigência destas normas data de outubro 

de 2013. 

A Lei n. 12.838, de 9 de julho de 2013, estabeleceu critérios para que o 

Bacen determine a extinção do saldo devedor de instrumentos autorizados a compor 

o PR ou a conversão desses instrumentos em ações do seu emitente. Esses 

critérios delimitam as circunstâncias em que o Bacen adotará tais procedimentos, 
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com vistas a viabilizar a continuidade da instituição e mitigar riscos relevantes para o 

regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2013b, p. 43). 

As circulares, relacionadas no Quadro 7, tratam da divulgação de 

informações relativas à gestão de riscos.  

As contribuições recebidas na Audiência Pública n. 42, de 3 de setembro 

de 2013, foram importantes para aprimorar os requisitos de divulgação de 

informações relativas à gestão de riscos, à apuração do montante de ativos 

ponderados pelo risco e à adequação do PR, anteriormente disciplinados pela 

Circular n. 3.477, de 24 de dezembro de 2009. Tal divulgação consiste no chamado 

Pilar 3 (terceiro pilar) da estrutura de capital recomendada pelo Comitê de Basileia e 

compreende a disciplina de mercado e divulgação de informações direcionadas ao 

público em geral. 

 

 

Quadro 7 – Normas de orientação para implantação do Acordo de Basileia III  

NORMAS DESCRIÇÃO 

 Resolução n. 4.192 
Metodologia para apuração do Patrimônio de referência (PR) 
 

 Resolução n. 4.193 
Requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência, de Nível 
I e de Capital Principal e estabelecimento do Adicional de 
Capital Principal 

 Resolução n. 4.194 
Metodologia simplificada para a apuração do PR, Nível I, 
Capital principal para cooperativas de crédito (RWARPS) 

 Resolução n. 4.195 
Elaboração e remessa de balancete patrimonial analítico 
conglomerado prudencial 

Circular n. 3.634 
Procedimentos para o cálculo do RWA - exposições sujeitas à 
variação de taxa de juros, em reais, prefixadas (requerimento 
de capital calculado mediante RWAJUR1) 

Circular n. 3.635 
Procedimentos para o cálculo do RWA exposições sujeitas à 
variação de taxa de juros, em moeda estrangeira, prefixadas 
(requerimento de capital calculado mediante RWAJUR 

Circular n. 3.636 
Procedimentos para o cálculo do RWA - exposições sujeitas à 
variação de taxa dos cupons de índices de preço (requerimento 
de capital calculado mediante RWAJUR3) 

Circular n. 3.637 
Procedimentos para o cálculo do RWA - exposições sujeitas à 
variação de taxa dos cupons de taxa de juros (requerimento de 
capital calculado mediante RWAJUR4) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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(continuação) 

Circular n. 3.638 
Procedimentos para o cálculo do RWA - exposições sujeitas à 
variação do preço de ações (requerimento de capital calculado 
mediante RWAACS) 

Circular n. 3.639  
Procedimentos para o cálculo do RWA - exposições sujeitas à 
variação do preço de commodities (requerimento de capital 
calculado mediante RWACOM) 

Circular n. 3.640 
Procedimentos para o cálculo do RWA relativa ao cálculo do 
capital requerido para o risco operacional mediante RWAOPAD 

Circular n. 3.641 
Procedimentos para o cálculo do RWA exposições em ouro, 
em moeda estrangeira e em ativos sujeitas à variação cambial 
(requerimento de capital calculado mediante RWACAM) 

Circular n. 3.642 
Classificação de operações na carteira de negociação e 
remessa de informações para as cooperativas que apuram o 
montante dos RWA na forma simplificada (RWARPS) 

Circular n. 3.643 
Procedimentos para o cálculo do montante dos RWA na forma 
simplificada (RWARPS) 

Circular n. 3.644 
Procedimentos para o cálculo do RWA - exposições ao risco de 
crédito (requerimento de capital calculado mediante 
RWACPAD) 

Circular n. 3.645 

Valores dos parâmetros a serem usados pelas instituições 
financeiras no cálculo de RWAJUR1, RWAJUR2, RWAJUR3, 
RWAJUR4 dos ativos ponderados pelo risco.  
 

Circular n. 3.646 
Requisitos mínimos e procedimentos para o cálculo, por 
modelos internos de risco de mercado, da parcela RWAMINT 

Circular n. 3.647 
Estabelece os requisitos mínimos para a utilização de 
abordagem avançada, baseada em modelo interno, no cálculo 
da parcela relativa ao risco operacional (RWAOAMA) 

Circular n. 3.648 

Estabelece os requisitos mínimos para o cálculo da parcela 
relativa às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do 
requerimento de capital mediante sistemas internos de 
classificação do risco de crédito (abordagens IRB) (RWACIRB) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Em 31 de outubro de 2013, o Bacen divulgou mas uma série de 

regulamentações em relação ao Acordo de Basileia III, valendo lembrar que muitas 

são alterações ou complementações do grupo de normas de março de 2013. É o 

que se apresenta no Quadro 8, a seguir. 
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Quadro 8 – Normas de orientação complementar à implantação do Acordo de 
Basileia III  

NORMAS DESCRIÇÃO 

Circular n. 3.673 
Altera a Circular n. 3.648, de 4 de março de 2013, que estabelece 
os requisitos mínimos ara o cálculo da parcela RWACIRB do 
montante RWA, relativa às exposições  

Circular n. 3.674 Altera dispositivos da Circular n. 3.646, de 4 de março de 2013. 

Circular n. 3.675  
Altera e revoga dispositivos da Circular n. 3.640, de 4 de março de 
2013. 

Circular n. 3.676 Altera dispositivos da Circular n. 3.647, de 4 de março de 2013. 

Circular n. 3.677 Altera dispositivos da Circular n. 3.638, de 4 de março de 2013. 

Circular n. 3.678 
Dispõe sobre a divulgação de informações referentes à gestão de 
riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco 
(RWA) e à apuração do Patrimônio de Referência (PR). 

Circular n. 3.679 

Altera a Circular n. 3.644, de 4 de março de 2013, que estabelece 
os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados 
por risco (RWA) referente às exposições ao risco de crédito 
sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante 
abordagem padronizada (RWAcpad). 

Resolução n. 4.274 

Altera a Resolução n. 4.170, de 20 de dezembro de 2012, que 
estabelece as condições para a contratação dos financiamentos 
passíveis de subvenção econômica de que tratam as Leis n. 
12.096, de 24 de novembro de 2009, e n. 12.409, de 25 de maio 
de 2011. 

Resolução n. 4.275 

Altera a Resolução n. 3.792, de 24 de setembro de 2009, que 
dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores 
dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência 
complementar. 

Resolução n. 4.276 
Altera condições do Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro) e atualiza as faixas de renda para 
classificação de produtores rurais. 

Resolução n. 4.277 
Estabelece requisitos mínimos e ajustes prudenciais a serem 
observados no processo de apreçamento de instrumentos 
financeiros avaliados pelo valor de mercado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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(continuação) 

Resolução n. 4.278 
Altera e revoga disposições da Resolução n. 4.192, de 1º de 
março de 2013, que dispõe sobre a metodologia para apuração do 
Patrimônio de Referência (PR). 

Resolução n. 4.279 

 Dispõe sobre critérios para a extinção do saldo devedor de 
instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar e o 
Nível II do Patrimônio de Referência (PR) das instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e para a conversão desses instrumentos 
em ações da instituição emitente, bem como altera as disposições 
da Resolução n. 4.122, de 2 de agosto de 2012. 

Resolução n. 4.280 

Dispõe sobre a elaboração, a divulgação e a remessa de 
Demonstrações Contábeis consolidadas do Conglomerado 
Prudencial ao Banco Central do Brasil e revoga a Resolução n. 
4.195, de 1º de março de 2013. 

Resolução n. 4.281 

Altera dispositivos da Resolução nº 4.193, de 1º de março de 
2013, que dispõe sobre a apuração dos requerimentos mínimos de 
Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e 
institui o Adicional de Capital Principal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Em suma, a Circular n. 3.678, dispõe sobre a divulgação de informações 

referentes à gestão de riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo 

risco (RWA) e à apuração do Patrimônio de Referência (PR).  

A Resolução n. 4.277 contempla requisitos mínimos e ajustes prudenciais 

que devem ser observados no processo de apreçamento de instrumentos 

financeiros avaliados pelo valor de mercado. Ainda, introduz tais requisitos, 

especialmente no caso de produtos complexos, ilíquidos e sob condições de 

estresse. As novas regras estabelecem que os sistemas e os controles relacionados 

aos processos de apreçamento devem observar critérios rigorosos de prudência e 

confiabilidade, conforme a metodologia de apreçamento empregada. 

 A Resolução n. 4.279 dispõe sobre critérios para a extinção do saldo 

devedor de instrumentos autorizados a compor o capital complementar e o Nível II 

do Patrimônio de Referência (PR). 
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Por fim, a Resolução n. 4.280 trata da divulgação e remessa de 

demonstrações contábeis consolidadas. 

Em dezembro de 2013, o BIS publicou um estudo de consistência (RCAP) 

das regras brasileiras de Basileia. Neste documento, o Brasil recebeu grau máximo 

na avaliação dos 14 componentes, demonstrando que o país tem aderência quanto 

às normas regulatórias de capital. Em três componentes, o BIS considerou as regras 

em grande parte atendidas, Largely Compliant com diferenças, mas sem impacto 

material relevante. Quanto às abordagens risco de crédito padronizado, 

amortecedores de capital e Pilar 2 (supervisão de processo de avaliação), foram 

avaliadas como compatíveis em grande parte. Para abordagem padronizada de risco 

de crédito, a equipe de avaliação considera que: (i) os desvios são, em sua maioria, 

potencialmente, de natureza material; (ii) o atual tratamento brasileiro gera 

exigências de capital mais elevadas para algumas das classes de ativos, em média, 

mas pode ser revertida em um cenário de estresse. Na margem de capital e Pilar 2, 

os desvios foram avaliados atualmente como “imaterial” e recomenda o 

acompanhamento. Os demais componentes foram avaliados com “em 

conformidade” com as normas. (BASEL COMMITTEE ON BANKING 

SUPERVISION, 2013) 

Saliente-se que, em algumas áreas, as normas brasileiras diferem das 

normas de Basileia em razão das circunstâncias locais. Por exemplo, as normas 

brasileiras não fazem referência específica às notações de crédito externas, rating. 

Além disso, para o risco de mercado, o Bacen implementou uma abordagem-

modelo, no lugar do método padrão de Basileia, por conta de spreads mais elevados 

e diferentes níveis de volatilidade. A abordagem é conceitualmente um híbrido entre 

o método padrão de Basileia e a abordagem Basel modelado, em que o Banco 

Central fixa os parâmetros. A abordagem ao risco de mercado é prudente. A equipe 

de avaliação concluiu que o sistema brasileiro, mesmo com as normas adaptadas às 

circunstâncias locais, alcança um efeito prático semelhante, porém mais 

conservador (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2013, p. 3). 

No Quadro 9, apresentado a seguir, pode-se visualizar o resumo dos 

graus de avaliação no que tange à aderência do Brasil ao Acordo de Basileia.  

. 
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Quadro 9 – Principais componentes da estrutura de capital de Basileia 

COMPONENTE GRADE 

Grau geral C 

Âmbito de aplicação C 

Cálculo dos requisitos mínimos de capital e disposições transitórias C 

Pilar 1: Requisitos mínimos de capital 

Definição do capital C 

Risco de crédito: método padrão LC 

Risco de crédito: abordagem baseada em avaliações internas C 

Quadro securitização C 

Contraparte nos padrões de risco de crédito modelo padrão C 

Risco de mercado: o método padrão de cálculo C 

Risco de mercado: modelos internos C 

Risco operacional: Abordagem do indicador básico e do método padrão C 

Risco operacional: medição avançada C 

Buffers de capital (conservação e contracíclico) LC 

G-SIB (Global Systemically Important Bank) requisitos adicionais de perda  Não há 

Pilar 2: Processo de supervisão 

Enquadramento legal e regulamentar para o processo de revisão fiscal e 
para a tomada de ações de supervisão LC 

Pilar 3: Disciplina de mercado 

Os requisitos de divulgação C 
Fonte: Adaptado de BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (2013, p. 10). 
Notas: “C” = em conformidade; “LC” em Largely Compliant (maior parte em conformidade). 
 

 

A equipe de avaliação recomendou o monitoramento e a análise dos 

progressos realizados pelo Brasil, bem como as iniciativas adotadas para melhorar a 

consistência na implementação de áreas nos componentes indicados (quadro 

anterior). 

Em relação à identificação de normas de aderência e ao ritmo das 

publicações pertinentes, o Quadro 10, a seguir, apresenta o seguinte histórico e 

respectivas datas. 

 

 

 

 

 

 



 
133 

Quadro 10 – Plano de aderência das regulamentações dos Acordos de Basileia 
ao sistema financeiro brasileiro 
Visão geral de adoção de padrões de capital

Regulamento Basileia III
Data de emissão

pelo Banco 
Transposta para a regulamentação brasileiraData de emissão no BrasilSituação

Junho de 2006 Normalizada se aproxima em 2007.
Normalizada se aproxima

a partir de 2007

Regulamentos IRB publicados em 8 de março de 2012
IRB a partir de dezembro

de 2012

Melhorias para o quadro de Basileia Julho de 2009 01 de janeiro de 2012 4

Orientações para o cálculo de capital

para risco incremento na carteira de

negociação

Julho de 2009

1

Var estressado implementado 01 de janeiro de 2012

Regulamentos de avaliação de risco de

mercado publicados em 31 de outubro

de 2013.

Quadro de avaliação de

risco de mercado se

aplica a partir de 1 Julho

de 2014.

Requisitos Pilar 3 de divulgação de

remuneração
Julho de 2011

1

Composição dos requisitos de divulgação 

de capital
Junho de 2012

Regulamentos finais publicado em 31

de Outubro de 2013 e entrar em vigor

em 30 de junho de 2014

30 de junho de 2014

3

01 outubro de 2013

Julho de 2012 01 outubro de 2013

Julho de 2012 01 de julho de 2014

Junho de 2011

(Versão 

Consolidada)

4

4

4

4

Tratamento de financiamento ao comércio 

no âmbito do quadro Basiléia

3

4

Basel II : Convergência Internacional de

Mensuração e Padrões de Capital : Uma

Estrutura Revisada Quadro de avaliação de

risco de mercado a partir

de 1 Julho de 2014.

Quadro de avaliação de risco de

Mercado publicado em 31 de outubro

de 2013.

Número e código de cores: 1 = projeto de regulamento não publicado; 2 = projeto de regulamento publicado; 3 = regra final

publicado; 4 = final regra em vigor. Para regras que são devidos para a implementação em 30 de junho de 2012, o seguinte

código de cores é usado: Verde = implementação concluída; Amarelo = implementação no processo; vermelho = nenhuma 

Regulamentos finais publicado em 1 e

04 de março de 2013 e entrou em vigor

em 1 de Outubro de 2013.
Versão Um quadro regulamentar global

para os bancos mais resistentes e

bancários sistemas de revista : Basileia III

01 outubro de 2013

Julho de 2009

Regulamentos finais publicado em 1 e

04 de março de 2013 e entrou em vigor

em 1 de Outubro de 2013.

Regulamentos finais publicado em 1 e

04 de março de 2013 e entrou em vigor

em 1 de Outubro de 2013.

Os requisitos de capital para exposições

bancárias para contrapartes centrais

Tratamento Reguladora de ajustes de

avaliação passivos de derivativos

Regulamento publicado em 31 de

outubro e entrará em vigor em 1 de

Julho de 2014

Outubro de 2011

Basileia II

Basel 2,5

Revisões para o quadro de risco de

mercado de Basileia II

Basileia III

Regulamentos adicionais emitidas em

31 de outubro e entrou em vigor a partir

de 1 de Novembro e de Janeiro de

2014.

 
Fonte: Adaptado de BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, (2013, p. 45). 

 
 

O Brasil está em estágio avançado no quesito implementação das regras 

de Basileia, valendo lembrar que a maior parte das normas já vigora para bancos.  

Porém, existem atrasos quanto a: regras de disclosure, Pilar 3, e de ajustes no valor 

de instrumentos financeiros, endereçadas na Circular 3.678 e na Resolução n. 

4.277, que entrarão em vigor nos meses de junho e julho de 2014, respectivamente; 

regras de capital incremental no Trading Book, carteira de negociação (ainda em 

discussão em nível internacional);  e requerimentos de disclosure de remuneração. 
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7 GESTÃO DA LIQUIDEZ 
 
 

 

A propósito do termo “liquidez”, de início, vale destacar a definição 

inserida na Resolução n. 4.090, de 24 de maio de 2012, do Bacen: 

 
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, define-se risco de liquidez 
como:  
I - a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar 
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes 
e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem 
afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas 
significativas; e  
II - a possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de 
mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação 
ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 
descontinuidade no mercado.  
 

A gestão do risco de liquidez, definida como um dos pontos importantes 

de alteração no Acordo de Basileia III, conta um histórico de regulamentação no 

Brasil que data de 2000. Em dezembro de 2013, o Comitê de Basileia divulgou a sua 

avaliação sobre a regulamentação brasileira, 

Em termos de risco de liquidez, a regulamentação brasileira é mais 

normativa do que o Acordo de Basileia II, exigindo políticas e estratégias 

documentadas, com diferentes horizontes temporais e uma frequência mínima de 

avaliação. Planos de contingência e testes de estresse também são considerados 

necessários. 

 

 

7.1 Risco de liquidez 

 

O risco de liquidez, segundo Jorion (2003), pode ser classificado em dois 

tipos: risco de liquidez de financiamento e risco de liquidez dos ativos. O primeiro 

tipo de risco, conhecido como risco de fluxo de caixa, refere-se à incapacidade de a 

instituição honrar pagamentos, o que pode ocasionar uma liquidação antecipada, 

transformando perdas escriturais em perdas reais. O segundo risco mencionado 

ocorre quando uma transação não pode ser efetuada aos preços que prevalecem no 

mercado, em razão do tamanho da posição quando comparada ao volume 

normalmente transacionado. O autor aponta como uma das alternativas para 
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controlar o risco de financiamento o planejamento adequado das necessidades de 

fluxo de caixa, que podem ser monitoradas para múltiplas situações: descasamentos 

de fluxos de caixa, diversificação e estratégias para levantar novos recursos 

destinados a suprir repentinas insuficiências de caixa. 

Carneiro (2008) afirma que os bancos transformam passivos de alta 

liquidez em ativos com prazos fixos e gerenciando esses fluxos de forma a não 

serem surpreendidos com problemas de caixa, “mas este descasamento estrutural 

raramente é evidenciado”. 

 

 

7.2 Regulamentação do gerenciamento da liquidez no Brasil  

 

No Brasil, a regulamentação do gerenciamento de liquidez do setor 

bancário teve início com a edição da Resolução n. 2.804, divulgada em 2000.  

As premissas básicas para um adequado gerenciamento da liquidez 

contidas na mencionada resolução e competem aos bancos realizar são: 

 análises econômico-financeiras que permitam avaliar o impacto dos 

diferentes cenários na condição de liquidez de seus fluxos de caixa, levando em 

consideração, fatores internos e externos; 

 avaliações voltadas à identificação de mecanismos e instrumentos que 

permitam a obtenção dos recursos necessários à reversão de posições que 

coloquem em risco a situação econômico-financeira da instituição, englobando as 

alternativas de liquidez disponíveis nos mercados financeiro e de capitais; 

 testes de avaliação periódicos dos sistemas de controles implantados, 

incluindo testes de estresse, testes de aderência e quaisquer outros que permitam a 

identificação de problemas que, de alguma forma, possam comprometer o equilíbrio 

econômico financeiro da instituição. 

A Circular n. 3.393, de 3 de julho de 2008, que entrou em vigor na mesma 

data de sua publicação, estabelece procedimentos para remessa de informações 

sobre o controle do risco de liquidez de que trata a Resolução n. 2.804/2000. 

Com essas regulamentações, distintas informações passaram a ser 

enviadas ao Bacen, como posições sobre os ativos financeiros, inclusive o montante 

não utilizado das linhas de crédito contratadas, não canceláveis incondicional e 

unilateralmente, de que a instituição for beneficiária; previsões de recebimentos das 
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posições em derivativos, decorrentes do seu vencimento; posições sobre os 

passivos financeiros, inclusive o montante não utilizado das linhas de crédito 

concedidas e os demais compromissos relativos à prestação de aval, fiança, 

coobrigação, contratos de cessão de ou qualquer outra modalidade de garantia 

pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros; as previsões de 

pagamentos, se houver, das posições em derivativos, decorrentes do seu 

vencimento, ajuste ou exercício; e o resultado da realização dos testes de estresse e 

informações sobre o plano de contingência (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2009). 

A Resolução n. 4.090, de 24 de maio de 2012, que entrou em vigor em 1º 

de janeiro de 2013 e revogou a Resoluçâo n. 2.804, de 21 de dezembro de 2000, 

dispõe de forma mais detalhada sobre a estrutura do gerenciamento do risco de 

liquidez. O escopo da Resolução n. 4.090 é definir uma estrutura de gerenciamento 

do risco de liquidez capaz de identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos 

associados a cada instituição e ao conglomerado financeiro, conforme definido no 

Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). 

De acordo com o artigo 5º da citada resolução, a estrutura de 

gerenciamento do risco de liquidez deve prever, no mínimo: 

 

I - políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de liquidez 
claramente documentadas, que estabeleçam limites operacionais e 
procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de liquidez 
nos níveis estabelecidos pela administração da instituição;  
II - processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a 
exposição ao risco de liquidez em diferentes horizontes de tempo, 
inclusive intradia, contemplando, no mínimo, a avaliação diária das 
operações com prazos de liquidação inferiores a 90 (noventa) dias;  
III - avaliação, com periodicidade mínima anual, dos processos de 
que trata o inciso II;  
IV - políticas e estratégias de captação que proporcionem 
diversificação adequada das fontes de recursos e dos prazos de 
vencimento;  
V - plano de contingência de liquidez, regularmente atualizado, que 
estabeleça responsabilidades e procedimentos para enfrentar 
situações de estresse de liquidez;  
VI - realização periódica de testes de estresse com cenários de curto 
e de longo prazo, idiossincráticos e sistêmicos, cujos resultados 
devem ser considerados ao estabelecer ou rever as políticas, as 
estratégias, os limites e o plano de contingência de liquidez; e  
VII - avaliação do risco de liquidez como parte do processo de 
aprovação de novos produtos, assim como da compatibilidade destes 
com os procedimentos e controles existentes.  
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Ainda, o gerenciamento do risco de liquidez requerido pelo Bacen deve 

considerar todas as operações praticadas nos mercados financeiro e de capitais, 

assim como possíveis exposições contingentes ou inesperadas, tais como as 

advindas de serviços de liquidação, prestação de avais e garantias, e linhas de 

crédito contratadas e não utilizadas, consoante Resolução n. 4.090. 

 

 
7.3 Aspectos relevantes no gerenciamento da liquidez 

 
 
Existem alguns pontos importantes a serem observados quando se 

analisa a liquidez de um banco e um deles é a concentração de captação por cliente. 

Este fator gera grande impacto na liquidez de uma instituição financeira, uma vez 

que o seu negócio principal é realizar a captação de recursos (dinheiro) e repassá-

los a outro cliente por meio de empréstimos. 

Na conta de ativo, especificamente na rubrica de empréstimos, o 

percentual máximo de 25% sobre o total do patrimônio da instituição é o montante 

que deve ser alocado para um mesmo grupo econômico. Para as contas do passivo, 

não existe nenhuma regulamentação similar.   

A Tabela 1, seguinte, é ilustrativa das informações disponibilizadas no site 

do Bacen, relativamente à concentração de recursos (depósitos) de bancos 

nacionais. 

 

 

Tabela 1: Concentração de depósitos 

R$ mil

Instituição Depositos 10 maiores clientes Total de depósitos
Percentual de participação 

/Total depósitos

Banco BVA 1.481.944,49  4.479.634,71  33,08%

Banco Cruzeiro do Sul 2.968.793,00  6.046.412,00  49,10%

Banco Indusval 288.007,34  1.660.344,72  17,35%

Banco Itau Unibanco 246.973.486,00  437.113.081,00  56,50%

Banco Máxima 174.990,31  302.635,37  57,82%

Banco Panamericano 3.434.983,00  5.229.254,00  65,67%

Banco Santander 53.547.390,00  169.377.903,00  31,61%

Fonte: Banco Central do Brasil (2012)

Concentração de depósitos no 4 trimestre de 2011
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Outro ponto importante e que merece observação cuidadosa na análise 

de liquidez é o descasamento de prazos. Um exemplo está nos Certificados de 

Depósitos Bancários (CDBs), a maior fonte de captação de bancos comerciais, já 

que o valor depositado por um cliente será utilizado para emprestar a outro. Sendo 

assim, apesar de a aplicação possuir uma data de vencimento, o cliente pode 

realizar o resgate a qualquer momento. Ademais, os bancos acenam com a 

possibilidade de desconto na taxa negociada quando o valor é antecipado à data de 

vencimento, mas o banco deve pagar imediatamente quando solicitado. Em razão 

de o resgate ocorrer em qualquer data e não haver obrigatoriedade de término do 

prazo acordado inicialmente, a classificação baseada no vencimento fica 

comprometida e, consequentemente, pode induzir a erro no caso do cálculo dos 

indicadores de liquidez, uma vez que a realidade do comportamento da carteira de 

captação difere dos registros das operações. Uma solução conservadora seria 

considerar toda a carteira de depósitos como de curto prazo, mas esta, também não 

é a resposta para representar a realidade das captações nas instituições financeiras. 

 

 
 

7.4 O risco de liquidez no acordo de Basileia III 
 

No Brasil. a implantação do Acordo de Basileia III iniciou em abril de 

2011, com a publicação do Comunicado n. 20.615 do Bacen. 

Em relação ao risco de liquidez, dois são os índices de mensuração da 

liquidez: um de curto prazo e outro de longo prazo.  Não obstante a abordagem feita 

no capítulo nominado Basileia III, não é demais lembrar que o índice de liquidez de 

curto prazo – Liquidity Coverage Ratio (LCR) – objetiva evidenciar os recursos de 

alta liquidez de uma instituição para resistir a um cenário de estresse financeiro 

agudo com duração de um mês.  O propósito do índice de liquidez de longo prazo – 

Net Stable Funding Ratio – (NSFR), por sua vez, é incentivar as instituições a 

financiarem as suas atividades com fontes mais estáveis de captação.  

No que tange ao LCR, em janeiro de 2013, o Comitê de supervisão 

bancária de Basileia divulgou documento, intitulado “Basel III: The Liquidity 

Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools”, no qual estabelece a revisão 

deste indicador. O documento apresenta a métrica revisada para o cálculo do 
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indicador e cronograma de implantação, a partir de janeiro de 2015, conforme ilustra 

a Tabela 2, a seguir. 

 

 

Tabela 2 – Cronograma de implantação do indicador LCR 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (2013, p. 24). 

 

 

Acrescente-se que o Bacen pretende alterar o leiaute do Demonstrativo 

de Risco de Liquidez (DRL) e o objetivo é incluir as informações necessárias para o 

cálculo do futuro índice. Para esse fim, está realizando estudo com vistas a:  

1. identificar as alterações necessárias no documento para comportar as 

informações para o cálculo do LCR; 

2. elaborar as instruções de preenchimento de forma clara e objetiva, 

minimizando os problemas de compreensão dos conceitos e das 

métricas, bem como a diversidade de interpretação das informações 

solicitadas; 

3. apresentar à indústria bancária os conceitos e as métricas que 

envolvem o cálculo do LCR e receber suas dúvidas e sugestões para a 

elaboração das instruções de preenchimento do DRL. 

 

Para esse desiderato, o Bacen promoveu, em sua sede, no dia 6 de 

fevereiro de 2013, uma reunião para a apresentação da métrica revisada do LCR 

(LCR = ativos líquidos / fluxo de caixa estressado), do leiaute e das instruções de 

preenchimento do documento a ser utilizado na coleta de informações do referido 

estudo. 

O “Estudo de impacto para o novo leiaute do Demonstrativo de Risco de 

Liquidez” conta com a participação de 24 instituições/conglomerados financeiros. 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL. [s.d.]). 
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7.5 Desafios do risco de liquidez 
 

Mesmo depois do impacto provocado pela crise de 2008, observou-se 

uma insuficiência de regulação prudencial para risco de liquidez em âmbito global, 

sobretudo em países desenvolvidos. Nesse contexto, o Comitê de Basileia de 

Supervisão Bancária publicou o Liquidity Risk Management and Supervisory 

Challenges.  

A Ernest Young desenvolveu uma pesquisa em nível global com nove 

bancos brasileiros, que detêm, juntos, 73% dos ativos do mercado brasileiro. O 

objetivo foi analisar os principais desafios na gestão de liquidez no mercado local e 

comparar com o estudo realizado em âmbito mundial. Os dados registram que 89% 

destas instituições já haviam estabelecido uma agenda com o comprimento A 

pesquisa também evidenciou que o maior grau de priorização da gestão de risco de 

liquidez registrou um percentual de 28,3%: em segundo lugar, estão o risco de 

crédito e o risco de mercado, com 24.5%, o risco operacional apresentou o 

percentual de 22,6% (EY, 2013). 

Na pesquisa realizada, no âmbito internacional, a Ernest Young aponta 

que os bancos britânicos julgam ter as instituições com maior aderência às 

exigências da legislação do Acordo de Basileia III, já que adotam regras mais rígidas 

solicitadas pelo Financial Services Authority (FSA). O número de instituições 

financeiras voltadas para a priorização da gestão do risco de liquidez chega a 60%. 

Em países como França e Suíça o percentual é de 11% e 29%, respectivamente 

(EY, 2013). 

No mercado financeiro brasileiro, 89% dos bancos entende que a gestão 

de risco é apropriada para fins gerenciais. No entanto, o fato de no Brasil alguns 

instrumentos de captação terem possibilidade de resgate imediato, mesmo quando o 

vencimento é de longo prazo, a implantação dos indicadores propostos pelo Acordo 

de Basileia III provocariam a necessidade de rever o modelo de captação. Com 

efeito, 57,1% dos bancos acreditam que existe esta necessidade (EY, 2013). 

A estrutura de gerenciamento de riscos de liquidez contempla:  

- políticas e estratégias documentadas em que define limites e 

procedimentos relacionados à manutenção da exposição ao risco de liquidez em 

níveis estabelecidos pela instituição; 
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- processos diários de identificação, avaliação, monitoramento e controle 

da exposição ao risco de liquidez que contemplem a avaliação diária de operações 

com prazo de liquidação inferior a 90 dias; 

- plano de contingência de liquidez atualizado, com a definição de 

responsabilidades e procedimentos relacionados a situações de estresse de 

liquidez; 

- avaliação do risco de liquidez como parte do processo de aprovação de 

novos produtos; 

- testes de estresse com cenários de curto e longo prazo a serem 

considerados no estabelecimento, revisão de políticas, estratégias, limites e plano 

de contingência de liquidez; 

- políticas e estratégias de captação que proporcionam a diversificação 

adequada das fontes e prazos de vencimento; 

- descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez, 

evidenciada anualmente por meio de relatório com acesso público; 

- testes anuais de avaliação dos sistemas que compõem os processos 

diários de identificação, avaliação, monitoramento e controle da exposição ao risco 

de liquidez (EY, 2013). 

No Brasil, 56% dos bancos pesquisados estão melhorando a estrutura de 

risco de liquidez para cumprimento de requisitos regulatórios e apenas 22% para 

otimização da gestão; o restante afirmou que tanto os requisitos regulatórios como a 

otimização da gestão atuam como fator motivador (EY, 2013). 

Metade das instituições apontou a necessidade de criação de uma equipe 

multidisciplinar para o projeto de implantação da gestão do risco de liquidez. Neste 

cenário, 50% possuem uma equipe associada ao projeto, em segundo lugar, 25% 

têm apenas pessoas sintonizadas com gestão de riscos. Os 25% restantes dividem-

se em equipe direcionada à gestão de ativos e passivos (12.5%) e à gestão de 

finanças e controladoria (12.5%). (EY, 2013). 

No Reino Unido, em razão da atuação do FSA, os bancos são mais 

propensos a considerar que finalizaram o projeto de implantação do gerenciamento 

de liquidez. Os outros bancos europeus afirmam que 75% está concluído, enquanto 

os bancos suíços apresentam um avanço menor. A mesma pesquisa registrou que 

46,2% dos bancos brasileiros finalizariam o projeto até o fim de 2013. (EY, 2013). 
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No Brasil, as discussões sobre o LCR são recentes. Os temas mais 

discutidos pelos bancos na Febraban até a finalização deste trabalho, ainda 

carecem de consenso, apresentando pontos de preocupações: no âmbito de ativos 

de alta liquidez, numerador do LCR -  compulsórios, títulos privados: critérios de 

liquidez, a ações e títulos de outros países x uso de rating (no Brasil não se permite 

a utilização de rating de agências classificadoras); no âmbito das saídas liquidas, o 

denominador do índice - cláusula de vedação a resgate nos CDBs (em situação de 

crise), critérios de estabilidade dos depósitos (reduzir filtros requeridos), 

segmentação dos clientes pequenas e médias empresas (PMEs) e Corporate 

(adequação a Basileia), critério para definição de margem em momento de estresse, 

dificuldade de filtro por numero de produtos e tipo de cliente, depósitos operacionais 

(considerar produtos usados na gestão de caixa das empresas) e depósitos 

captados de cooperativas filiadas - critérios de segregação entre emissões e 

depósitos dos acionistas (cooperativas associadas). (EY, 2013). 

 

 

7.6 Cenário atual brasileiro de liquidez 

 

O relatório de estabilidade financeira publicado pelo Bacen em março de 

2014 informa que mesmo diante do cenário de redução na liquidez global, manteve-

se a avaliação de baixo risco de liquidez e de elevada resiliência do sistema 

bancário brasileiro e que continua o movimento de redução da participação dos 

ativos líquidos na carteira dos bancos, em razão da realocação de mais recursos em 

ativos de crédito na busca por maior rentabilidade. Neste semestre, essa redução se 

intensificou por causa da redução no valor de mercado dos títulos públicos federais, 

decorrente da elevação das taxas de juros (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 

A solvência do sistema bancário permanece em patamar elevado, 

apresentando estabilidade ao longo do segundo semestre de 2013. Em outubro, 

entraram em vigor as normas conhecidas como Basileia III, que adaptam o 

arcabouço regulatório nacional às recomendações mais rígidas do Comitê de 

Supervisão Bancária de Basileia, resultantes dos riscos identificados na crise 

financeira internacional de 2007/2008. As mudanças visam reduzir a probabilidade e 

a severidade de eventuais crises bancárias e seus potenciais reflexos sobre a 

economia real (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 
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Nas simulações de situações de estresse, o sistema bancário brasileiro 

apresentou adequada capacidade de suportar efeitos de choques decorrentes: de 

cenários macroeconômicos adversos; de mudanças abruptas nas taxas de juros, de 

câmbio ou de inadimplência; ou de queda generalizada nos preços dos imóveis 

residenciais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 

O índice de liquidez (IL) do sistema continua em patamar confortável, mas 

reduziu de 1,63 para 1,52 por conta da diminuição dos ativos líquidos, 

concomitantemente ao aumento do fluxo de caixa estressado.  

O Gráfico 1, a seguir, ilustra a evolução dos índices de liquidez 

registrados no período janeiro/2012 a dezembro/2013.  

 

Gráfico 1 - Índice de liquidez 
 

 

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2014, p. 17).  

 

O índice de liquidez (IL) – razão entre a liquidez total (LT) e seu fluxo de 

caixa estressado (FLE), para um horizonte de trinta dias – relaciona o volume de 

recursos líquidos disponíveis para a instituição com o fluxo de desembolso dos trinta 

dias (21 dias úteis) subsequentes em cenário de estresse. O fluxo de caixa 

estressado simula desembolsos em padrões bem acima dos esperados, tendo por 

parâmetro o histórico de crises passadas. Instituições com o IL superior a 1,0 

(100%) possuem ativos líquidos suficientes para suportar esse cenário de estresse. 

Como a metodologia simula um cenário de trinta dias em que os ativos líquidos 
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teriam de ser convertidos em dinheiro, eles são marcados a mercado e/ou sofrem 

ponderação que simula redução de preço no caso de venda forçada. Essa métrica 

de liquidez tem por base os mesmos conceitos subjacentes ao Liquidity Coverage 

Ratio (LCR), índice introduzido pelo Acordo de Basileia III. O LCR tem a sua 

implementação prevista para janeiro de 2015 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2014). 

A propósito, entende-se por fluxo de caixa estressado a estimativa do 

montante de recursos que as instituições necessitariam dispor no horizonte de trinta 

dias, em um cenário de estresse. As análises consideram o perfil dos depósitos, 

perspectivas de resgate antecipado, análise do estresse de mercado, fluxo 

contratado e demais ativos e obrigações: 

(i) perfil dos depósitos: estima o valor necessário para cobrir a 

possibilidade de saque de clientes em depósitos, poupança, operações de box, 

títulos de emissão própria e operações compromissadas sem títulos públicos 

federais (TPFs); 

(ii) resgate antecipado: estimativa do valor necessário para cobrir a 

possibilidade de solicitação de resgate antecipado das posições passivas efetuadas 

com as três maiores contrapartes de mercado; 

(iii) estresse de mercado – cenário de crise: estima o valor necessário 

para cobrir perdas decorrentes do impacto de oscilações de mercado (todos os 

fatores de risco considerados para cálculo de capital) nas posições de ativos líquidos 

ou naquelas que podem gerar saída de recursos da instituição (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2014). 

As perdas, por sua vez, compreendem: (i) chamadas adicionais de 

margem de garantias depositadas em câmaras; (ii) desembolsos em posições de 

mercados derivativos em virtude de pagamentos de ajustes ou liquidação de 

contratos vincendos no horizonte do cenário de estresse; (iii) perda de valor de 

ativos líquidos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014).  

O Gráfico 2, a seguir, apresenta a distribuição de frequência para o índice 

de liquidez no período junho/ 2013 a dezembro/2013. 
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Gráfico 2 - Distribuição de frequência para o índice de liquidez 

 

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2014, p. 17).  

 

Como demonstrado, os valores sobre as barras se referem ao número de 

instituições financeiras (em %) com índice de liquidez pertencente aquele intervalo. 

O baixo risco de liquidez do sistema também é refletido na melhora da 

distribuição de frequência do IL individual, com aumento de 109 para 113 do número 

de instituições financeiras com IL acima ou muito próximo a um, além de 

manutenção em 97% da representatividade em termos de ativos. 

Em suma, o IL voltou a apresentar pequena queda, mas continua em 

patamar confortável, refletindo a elevada liquidez do sistema. Os ativos líquidos 

reduziram-se diante da continuidade do cenário desfavorável para a precificação dos 

TPFs e de saídas de caixa. O aumento nas captações, mesmo superior ao 

crescimento do crédito, não foi suficiente para repor os ativos líquidos e ainda elevou 

as estimativas de resgates em cenário de estresse, o que colaborou para a queda 

do IL.  

Quanto ao crescimento das captações, mantém-se o aumento de 

participação de empréstimos e repasses, de títulos e de poupança, o que é benéfico 

no sentido de amenizar a elevação dos custos e para a estabilidade das captações. 

Acrescenta-se que a menor dependência das operações domésticas em relação ao 

funding externo é um aspecto positivo no cenário de redução da liquidez global 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

 
 

 

Findo o esforço de pesquisa, que objetivou demonstrar a estrutura do 

Sistema Financeiro Nacional e o gerenciamento de liquidez via sistema de 

pagamentos, bem como analisar os efeitos da implementação do Acordo de Basileia 

I e II sobre a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro brasileiro, as 

expectativas futuras e os prévios resultados quanto ao Acordo de Basileia III, agora, 

é o momento de registrar as considerações sobre o estudo então realizado. 

O processo de globalização iniciado em meados da década de 1960 

resultou em diversas transformações no sistema financeiro internacional, como a 

internacionalização bancária, causada pelo crescimento do comércio e dos 

investimentos externos e a formação do euromercado. Essa proliferação dos capitais 

financeiros, que buscavam instalar-se em todos os mercados internacionais, fez com 

que organismos internacionais (como o BIS) voltassem as suas atenções para a 

solidez dos sistemas financeiros nacionais. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o BIS teve e tem um papel 

fundamental no condicionamento da legislação dos Acordos de Basileia. De fato, 

durante a década de 1980, o Comitê buscou o aumento dos controles internos das 

instituições ao recomendar que os bancos observassem as diretrizes uniformes de 

adequação de capital, com critérios apropriados e levando em conta os riscos 

associados nas operações off balance, além de fixar uma meta global em 8% para a 

relação entre o capital e a soma dos ativos e das transações não registradas no 

balanço. Com isso, o Acordo de Basileia I apontou a necessidade de os mercados 

financeiros nacionais formarem um sistema mais abrangente e rigoroso de 

supervisão e regulação das transações bancárias internacionais, reduzindo o risco 

de crises, porém não se livrando delas. 

No Brasil, o processo de internacionalização resultou, sobretudo, em 

medidas de liberalização adotadas pelo governo para viabilizar a capitalização do 

sistema financeiro nacional, dos bancos em especial, que haviam sido fragilizados 

após as crises bancárias do México e da Argentina.  
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Nessa esteira, a partir da década de 1990, o Bacen iniciou um processo 

de modernização nas suas ações fiscalizadoras, que passaram a ser guiadas pelas 

recomendações do Comitê da Basileia. 

De um modo geral, os objetivos e a metodologia de supervisão bancária 

devem estar ajustados ao processo de inovação e expansão dos mercados 

financeiros internacionais. Por exemplo, a concepção de instrumentos de regulação 

que minimizem o risco de que um colapso em determinado banco comercial possa 

comprometer todo o sistema bancário de um país. O propósito é reduzir as chances 

de um processo de contágio, em que a crise localizada em uma instituição bancária 

teria efeitos nocivos sobre todo o sistema bancário de determinado país e, 

consequentemente, de toda a sua economia, valendo acrescentar, em razão da 

internacionalização bancária, a chance de se estender a todo o sistema financeiro 

internacional. 

 A regulação prudencial nesses momentos tem papel essencial, pois se 

destina a reduzir a exposição do sistema financeiro a riscos que possam se 

propagar por toda a economia. A possibilidade de contágio, ao que tudo indica, pode 

não ser exclusiva do sistema financeiro. 

Em relação a controles para evitar possíveis crises sistêmicas, o Bacen 

também reestruturou o Sistema de Pagamentos Brasileiro, mantendo o Sistema 

Financeiro Nacional entre os mais modernos, seguros, eficientes, ágeis e 

transparentes. A propósito, os sistemas de pagamentos têm papel fundamental na 

economia porque viabilizam a realização de todo tipo de transação entre os agentes, 

por conseguinte, a confiança da sociedade nos sistemas de pagamentos permite o 

funcionamento normal da economia. 

Sobre as modificações e as adequações do sistema financeiro ao Acordo 

de Basileia, analisou-se a implementação de novas regulamentações, a partir do 

segundo semestre de 1994. Dessa análise, destaca-se a Resolução n. 2.099, que 

estabeleceu os limites mínimos de Capital Realizado e Patrimônio Líquido para as 

instituições financeiras, com o objetivo de enquadrar o mercado financeiro brasileiro 

aos padrões de solvência e liquidez internacionais e limitar a capacidade de 

alavancagem dos bancos.  

O estudo também revela que os bancos devem ter capital superior a 8% 

dos créditos concedidos, ponderados pelo tipo de tomador. Com as crises 

internacionais, o Bacen, com prudência normativa, majorou esse percentual para 
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11%. Nesse período, iniciou-se um conjunto de alterações nas equações de 

requerimento de capital mínimo, modificada por resoluções e circulares. É 

importante ressaltar que tais alterações, descritas no presente trabalho pelas novas 

fórmulas de cálculo, contemplam exigências cada vez mais rigorosas, que têm como 

objetivo aperfeiçoar e dar maior segurança ao sistema bancário nacional por 

intermédio de alterações do índice de alavancagem e do nível de risco dos ativos, 

consoante as descritas até as divulgações vigentes no primeiro trimestre de 2014. 

No Brasil, os ajustes não ocorreram apenas em consequência das novas 

adequações de capital, mas sim a partir da evidente necessidade de reestruturação, 

reorganização e modernização das instituições financeiras e, também, da relevância 

da capacidade de fiscalização do Bacen. 

A discussão sobre as perspectivas do Acordo de Basileia permite afirmar 

que a proposta de mensuração e a administração de riscos – apesar de terem como 

principal objetivo evitar ou minimizar a concessão indevida de recursos por parte dos 

bancos – pode deteriorar as condições de acesso dos países periféricos ao mercado 

internacional de crédito, com reflexos nas condições de financiamento bancário 

internas destes países.  

Com base no estudo, também se conclui que os impactos do Acordo de 

Basileia sobre o Sistema Financeiro Nacional se traduziram, entre outros, no 

estabelecimento de regras de implantação dos sistemas de controles internos das 

instituições financeiras, que devem estar em conformidade com as atividades 

desenvolvidas e os riscos inerentes às operações, como: realização e divulgação do 

sistema normativo de riscos e testes de segurança nos sistemas; emissão dos 

relatórios para auditorias internas; adoção de programas de treinamento dos 

funcionários com relação a controles internos e cultura organizacional; e regras 

claras para o funcionamento das instituições financeiras e seus novos limites 

mínimos de capital, práticas estas que consubstanciam uma maior fiscalização do 

Bacen sobre o sistema bancário nacional. 

A pesquisa efetuada pela Ernest Young evidenciou diferenças de 

condução dos projetos internos de risco de liquidez entre os bancos estrangeiros e 

locais. Outros fatores apontados como relevantes foram o tamanho das equipes de 

risco direcionadas a este projeto de implantação e melhorias, e também as 

diferenças de origem e diversificação do funding. No Brasil, o resgate deste funding 

pode ocorrer em qualquer data, não havendo a necessidade de respeitar a data final 
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acordada, o que dificulta o gerenciamento adequado do caixa e é um fator 

importante que pode comprometer a liquidez de uma instituição financeira. 

O comparativo com a regulamentação do Reino Unido, Canadá, União 

Europeia e Estados Unidos da América sinaliza que a adotada no Brasil requer 

definições mais detalhadas, pois o Bacen não concluiu os requisitos do indicador de 

curto prazo (LCR) e do indicador de longo prazo (NFRS).  

Em 2013, o próprio Comitê de Basileia realizou um teste de aderência do 

Acordo no Brasil. Nesta pesquisa, foram avaliadas as normas aplicadas ao país e as 

áreas que apresentaram divergências. Durante o processo de análise, em outubro 

de 2013, foram divulgadas novas normas, que alteravam ou complementavam o 

primeiro lote de normativos datados de março de 2013. 

O Brasil, no documento do BIS, apresentou 11 componentes em 

conformidade com o Acordo de Basileia e apenas três receberam a avaliação 

amplamente em compliance, relativamente a abordagem risco de crédito 

padronizado, buffer de capital, Pilar 2 (Supervisão Processo de Avaliação) e 

enquadramento legal regulamentar para o processo de revisão fiscal e para a 

tomada de ações de supervisão. 

Em relação à abordagem padronizada de risco de crédito, o atual 

tratamento brasileiro gera exigências de capital mais elevadas para algumas das 

classes de ativos. A equipe entendeu que os desvios foram avaliados como 

imaterial, ou seja, por não serem significativos podem entrar na rotina de follow up, 

quanto à avaliação de comportamento realizada pelo Comitê. 

 Uma questão apontada é que as normas brasileiras não fazem referência 

às notações de crédito externas, rating. No Brasil, não são utilizadas agências 

classificadoras. Este é um ponto que também está sendo discutido na implantação 

do LCR, indicativo da liquidez de curto prazo, e aplicado aos bancos brasileiros.  

Para o risco de mercado, o Bacen implementou uma abordagem-modelo 

no lugar do método padrão de Basileia, para ter em conta spreads mais elevados e 

diferentes níveis de volatilidade no Brasil. Nesta  abordagem, há um conceito híbrido 

de método padrão de Basileia e Basel modelado, com parâmetros fixados pelo 

Bacen. O resultado aponta que esta abordagem é mais conservadora do que a 

padronizada atualmente no Acordo de Basileia. 

O documento de avaliação também registra que as normas brasileiras 

que seguem as diretrizes do Acordo de Basileia, mesmo adaptadas às condições 
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locais, alcançam um efeito prático semelhante, porém, em geral, mais conservador 

que o sugerido pelo Comitê. 

As normas brasileiras permitem que os bancos migrem para um modelo 

próprio, mas, primeiramente, precisam submeter o pedido ao Bacen e aguardar a 

aprovação. Atualmente, apenas um banco está autorizado a utilizar o modelo próprio 

de valor em risco (VaR) para risco de mercado. Espera-se, no entanto, que em um 

período de dois a três anos os bancos obtenham a aprovação deste tipo de 

modelagem, permitindo uma comparibilidade dos resultados obtidos em relação a 

riscos de crédito no Brasil.  

No cenário internacional, existe uma migração significativa para o modelo 

interno de risco de crédito. A utilização de um modelo próprio por parte das 

instituições financeiras internacionais foi um dos pontos negativos discutidos durante 

e mais largamente após a crise de 2008, por conseguinte, está contemplado nas 

propostas do Acordo de Basileia III.  

Após a divulgação das normas, percebe-se que o país está em estágio 

avançado quanto à implementação das regras de Basileia e a maioria delas já vigora 

nos bancos brasileiros. Os atrasos se devem, contudo, às regras de disclosure, Pilar 

3 e de ajustes no valor de instrumentos financeiros, endereçadas na Circular n. 

3.678 e na Resolução n. 4.277, que entrarão em vigor em junho e julho de 2014, 

respectivamente. Também há atraso na implementação das regras de capital 

incremental: trading book, carteira de negociação – ainda em discussão em nível 

internacional –, e também no requerimento de disclosure de remuneração. 

Sobre o risco de liquidez, a conclusão é que a lesgilação brasileira é mais 

conservadora do que a do Acordo de Basileia. Além dos requisitos implantados no 

Brasil, em confomidade com o Acordo, exigem-se políticas e estratégias 

documentadas, com análises de diferentes horizontes temporais e frequência 

mínima de avaliação, além de planos de contingência e testes de estresse.  

O risco de liquidez foi considerado uma área independente, com 

regulamentos específicos, razão porque se sugeriu novo estudo, exclusivo para este 

tipo de gerenciamento de risco no Brasil. 

Quanto ao indicador LCR de curto prazo, em fase de análise com as 

instituições financeiras, justamente porque ainda se discute a amplitude de seus 

impactos no Brasil, não pôde ser objeto de investigação detalhada neste trabalho. 
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A conclusão geral do estudo realizado pelo BIS permite apresentar uma 

visão positiva do Sistema Financeiro Nacional no cálculo e no controle dos riscos, 

como recomendado pelo Acordo de Basileia, demonstrando eficiência no sistema 

até este ponto. 

No que tange à situação de liquidez, o Brasil apresentou até março deste 

ano uma avaliação de baixo risco de liquidez, segundo análise do Bacen, mesmo 

diante do cenário de redução de liquidez no âmbito global. 

Por fim, deve-se ressaltar que este trabalho de pesquisa trata de um tema 

em progresso e com expectativa de mudanças em função de diversos aspectos que 

têm influenciado a conformação do Acordo de Basileia III, em especial no que diz 

respeito aos seus desdobramentos para a economia brasileira. Por isso a 

recomendação de estudos complementares com vistas a verificar se as novas 

adequações de capital, de indicadores de liquidez e a observância de princípios de 

regulação e supervisão bancárias reduzem os riscos de quebra sistêmica do sistema 

financeiro internacional, e, ademais, apontar os resultados efetivos da implantação 

deste Acordo. 
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