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RESUMO 

 

 

Os bancos em todo o mundo são instituições que desempenham um importante papel nos 
ciclos econômicos. Dada sua forte relação com a economia, são rapidamente afetados por 
crises como podem gerar crises. Crises bancárias são graves e repercutem por todo o mundo, 
em função da globalização. Em razão disso, os riscos do setor bancário devem ser submetidos 
a acompanhamento e controle contínuos. Os Acordos de Basileia para adequação de capital 
deram maior robustez à regulamentação bancária, fazendo com que os bancos atentassem para 
requisitos mínimos de capital e gestão de riscos. Entretanto, um nível mais robusto na 
regulação do setor bancário pode provocar efeitos na rentabilidade dos bancos. Dessa forma, 
foram analisadas informações contábeis do Banco do Brasil S/A, através de índices  
econômico financeiros, além do Índice de Basileia. Paralelamente ao Banco do Brasil, foram 
analisados também seus três maiores concorrentes, além de uma amostra dos dez maiores 
bancos. Os resultados mostraram, por um lado, a solidez e eficiência do BB, por outro, a 
queda em seus indicadores de rentabilidade. Entretanto, os impactos decorrentes de Basileia 
nessa queda não foram conclusivos. 
 
Palavras-chave: bancos, crises, Basileia, Capital, Banco do Brasil, Índices 
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ABSTRACT 

 
 
Banks around the world play an important role in economic cycles. Becouse of its strong 
relationship with the economy, they are quickly affected by crises as they can generate crises. 
Banking crises are serious and reverberate throughout the world, because of globalization. As 
a result, the risks of the banking sector should be continuously monitored and controled. The 
Basel Accords for capital adequacy give weight to banking regulations, leading banks to be 
alert for minimum capital requirements and risk management. However, a more robust level 
in the banking sector regulation may cause effects on the profitability of banks. Thus, the 
financial statements of Banco do Brasil S/A were analyzed through financial economic 
indexes, in addition to the Basel Index. Parallely to Banco do Brasil, were also analyzed its 
three largest competitors and, further, a sample of the top ten banks. The results showed, in 
one hand, Banco do Brasil’s strength and efficiency and, in other hand, the fall of its 
profitability indexes. However, Basel’s impacts on this fall were not conclusive. 
 
Keywords: banks, crisis, Basel, Capital, Banco do Brasil, indexes 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

As grandes transformações na economia mundial levaram os sistemas financeiros a 

um nível de desenvolvimento elevado, em termos de tecnologia, novos produtos e engenharia 

financeira. Os bancos se desenvolveram para atender as demandas desse novo mundo. Nesse 

processo, muitos possibilidades se abrem e, em termos de negócios financeiros, tais 

possibilidades permitem a experimentação de elevadas taxas de retorno. 

A teoria da administração financeira associa o retorno ao risco. Brealey, Myers e 

Marcus (2002, p. 268) mostram que retornos elevados tem em si embutidos prêmios de risco. 

Assim, as janelas de oportunidade que se abrem são janelas de risco.  

Damodaran (2009, p. 25-26), corroborando esse pensamento, afirma que o risco está 

associado à recompensa, de forma que a decisão por uma maior exposição ao risco é motivada 

pela recompensa (retorno) oferecida. O autor discorre também sobre o vínculo entre risco e 

inovação, lembrando que muitas valiosas invenções emergiram da necessidade de eliminação 

do risco. Ao longo das últimas décadas, os mercados financeiros viram o surgimento de 

inovações a uma alta velocidade e, ainda que muitas delas tenham sido concebidas para 

auxiliar investidores a se protegerem contra riscos, há quem as explore como assunção de 

riscos para auferir maiores retornos.  

Questões como estas criam uma demanda para os órgãos supervisores do mercado 

bancário, para que atuem de forma cada vez mais ativa e constante. A ausência de regulação 

nos mercados financeiros e, mais especificamente no setor bancário, pode resultar em 

consequências indesejadas para esse setor, com possibilidade de contaminação para as 

economias como um todo. 

A experiência recente da crise de 2008 mostrou como a ausência de controles de 

riscos pode ser catastrófica. Vieira e Cavalcanti (2010, p. 17) mencionam que papéis com 

ótimos retornos e elevados riscos circularam pelo mundo em muitas negociações, realizando, 

posteriormente, o risco e não o retorno.  

Os bancos trabalham com recursos de terceiros, que podem, em boa parte, ser 

exigidos a qualquer tempo. Isso torna esse tipo de empresa uma categoria bastante peculiar. 

Essa condição pode ser agravada por acontecimentos como falências, má gestão, iliquidez, 

etc., de forma que os governos, através de seus órgãos supervisores, necessitem impor normas 

rígidas ao sistema bancário, para que este demonstre confiança aos agentes poupadores da 
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economia. Paralelamente, os bancos lidam com o surgimento de novos instrumentos 

financeiros, em um mercado cada vez mais competitivo e sem fronteiras, almejando normas 

mais flexíveis para se adaptarem ao novo ambiente  (RODRIGUES, 1998, p. 38). 

A regulação bancaria tem se desenvolvido, no sentido de proteger não somente o 

sistema financeiro, como também as próprias economias, dada a ligação quase que umbilical 

entre os dois sistemas. Frente à maior regulação, os bancos têm nos dispositivos legais 

barreiras ao seu “efeito multiplicador”, necessitando se adaptar ao novo cenário, sem perder 

desempenho econômico-financeiro. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Visando fortalecer os sistemas econômicos e financeiros em termos globais, o 

Comitê de Supervisão Bancária da Basileia estabeleceu processos de regulação bancária, que 

ficaram conhecidos como Acordos de Basileia. Conforme afirma Rodrigues (1998, p. 11), o 

aumento das exigências de capital estabelecido no Acordo foi um dos fatores responsáveis 

pela redução no número de instituições financeiras no Brasil e no mundo.  

O estabelecimento de um requerimento mínimo de capital funciona como um 

limitador ao “efeito multiplicador” exercido pelos bancos. Igualmente, a assunção de riscos 

impacta diretamente o valor de seus ativos, devido à abordagem de ativos ponderados pelo 

risco. Assim, a instituição se confrontará com novos requerimentos de capital. Dessa forma, é 

necessário que essas instituições se adequem à nova realidade.   

Ao se adequarem para atender aos requisitos mínimos de Basileia (no Brasil 

supervisionados pelo Banco Central do Brasil), é possível que os bancos sejam impactados 

em seu retorno financeiro, em função de terem um limitador de alavancagem, assim como de 

riscos.  

O estabelecimento de requerimentos mínimos de capital tende a causar um efeito 

inibidor no apetite a riscos de uma instituição financeira. Primeiramente, porque a opção por 

posições mais arriscadas, visando maior retorno, terá como consequência maior exigência de 

capital. Em segundo lugar, não será apenas o capital de terceiros (recursos captados) que 

estará em risco, mas também o capital próprio, ou seja, os recursos investidos pelos 

acionistas. 

Bertucci, Amaral e Souza (2004, p. 81-82) perceberam, ao avaliar o impacto do 

Acordo de Basiléia, um indicativo de que algumas instituições poderiam estar restringindo 
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crédito em favor do aumento de sua carteira de títulos do governo, de menor risco e que, 

consequentemente, causam menor impacto no capital requerido. Se por um lado os bancos 

estariam administrando seus níveis de capital através da seleção de ativos menos arriscados, 

por outro essa postura poderia interferir em seus resultados. 

Baccheretti (2013, p. 35) cita a discussão recente sobre os impactos crescentes das 

propostas de Basileia sobre os custos dos bancos, dada a maior necessidade de recursos para 

para administração de riscos e processos operacionais. O autor concorda que as novas 

exigências podem se tornar um limitador à oferta de crédito, em virtude dos investimentos 

necessários e dos requerimentos de capital para ativos com maior risco. 

Outra questão envolvida é a possibilidade de criação de vantagens competitivas para 

os grandes conglomerados, que por possuírem melhor estrutura, teriam condições de se 

adaptarem mais rapidamente aos modelos mais complexos possibilitados pelo Acordo de 

Basileia, os quais são mais flexíveis em termos de exigência de capital. Dessa forma, 

poderiam auferir melhores resultados que seus concorrentes de pequeno porte (AMARAL, 

2003, p. 8). 

Diante deste cenário competitivo, em que se confrontam os gerenciamentos de 

riscos, retornos e de capital, a seguinte questão pode ser formulada, sendo destacada como 

objeto de investigação: considerando a implementação de requerimentos mínimos de capital 

proposta pelo Acordo de Basileia, ao qual o Banco Central do Brasil aderiu, é possível 

perceber e avaliar possíveis influências ou mudanças de padrão no desempenho econômico-

financeiro das principais instituições financeiras brasileiras e, especificamente sobre o banco 

líder em ativos no cenário nacional – o Banco do Brasil S/A? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O setor bancário brasileiro conta com grandes instituições, que atuam tanto no país 

como internacionalmente. Tais instituições estão inseridas no mercado globalizado, seja 

através de suas agências no exterior ou de arranjos societários que lhes permitam exercer suas 

atividades além-fronteiras.  

Assim, este setor se mostra muito importante para a economia nacional, não apenas 

por sua representatividade (segundo o IBGE, o setor de intermediação financeira 

correspondeu a 5,6% do PIB brasileiro em 2014), mas também por sua função estratégica de 
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promover o encontro entre tomadores e emprestadores de recursos, o que faz dessas 

instituições intermediários financeiros, conforme afirma Assaf Neto (2012, p. 277-278). 

Por sua atuação internacional, os bancos brasileiros ganham relevância no contexto 

das recomendações do Acordo de Basiléia, que dá maior importância aos bancos 

sistemicamente importantes (ANBIMA, 2010, p. 43), posto que esses podem irradiar os 

efeitos de uma crise em todo o mundo, contaminando os demais mercados. 

Ao se enquadrarem nos requisitos de Basileia, endossados pelo Banco Central do 

Brasil, os bancos necessitam gerenciar o apetite ao risco, sob pena de necessitarem maiores 

aportes de capital, em caso de uma composição de ativos mais arriscados. A questão é que um 

mix de menores riscos oferecerá menores retornos, pois, conforme afirmam Gitman e Madura 

(2003, p. 74-75), a relação entre risco e retorno esperado é positiva (os autores tratam dos 

diversos tipos de risco embutidos em um título), existindo algo conhecido como substituição 

risco-retorno, na qual investidores que aceitam maiores riscos devem ser compensados pela 

expectativa de maiores retornos. 

Sendo os bancos entidades que visam o lucro, atuando em um ambiente de forte 

concorrência, suas estratégias de mercado visam a maximização de seus resultados 

operacionais, através da minimização de seus custos e expansão de suas receitas. Ao tempo 

em que controlam seus custos de captação, os bancos realizam suas aplicações com o objetivo 

de obter o mais alto retorno possível da intermediação, tentando manter estruturas que 

privilegiem ativos mais rentáveis (ASSAF NETO, 2012, p. 284). 

Dessa forma, há um desafio às instituições bancárias, não apenas no Brasil, como em 

todo o planeta, frente à regulação mais rígida imposta pelo Acordo de Basileia e pelos órgãos 

supervisores que a ele aderiram. Caso a regulamentação esteja causando impactos de alguma 

forma sobre os resultados dos bancos no Brasil, as instituições financeiras necessitarão mudar 

sua forma de atuação, visando preservar o retorno aos seus acionistas. De fato, as inovações 

financeiras são constantes nessa indústria, se constituindo em possibilidades que tem as 

instituições financeiras, de encontrarem maneiras diferentes de retorno ao seu patrimônio 

(LEITE; REIS, 2011, p. 17). 

O contexto apresentado suscita a investigação sobre o comportamento das finanças 

das instituições financeiras, sabendo-se dos desafios associados não apenas aos aspectos 

regulamentares como à própria concorrência no setor. A opção por destacar o Banco do Brasil 

S/A se fundamenta no fato de ser este o maior banco em ativos do país, atuando em diversos 

segmentos de mercado com diferentes categorias de risco associadas, dada a sua função 
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pública, por se tratar de uma empresa de capital aberto controlada pela União dos Estados 

Brasileiros. 

Dessa forma, a presente pesquisa se propõe a avaliar as questões abordadas, a partir 

de um estudo de caso com dados econômico-financeiros do Banco do Brasil S/A e de outras 

instituições financeiras que possuam relevância, relativamente à sua atuação no sistema 

bancário brasileiro. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Partindo do contexto da maior complexidade do sistema financeiro global, bem como 

da regulamentação bancária mais rígida a partir do Acordo de Basileia, a presente pesquisa 

terá como principal objetivo a avaliação dos indicadores econômico-financeiros do Banco do 

Brasil, calculados a partir de informações contábeis, pelo período de 10 anos (entre 2005 e 

2014).  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Complementarmente ao objeto central de estudo, outros objetivos específicos serão 

buscados na pesquisa, os quais são: 

§ Revisar a literatura, em termos dos riscos a que se sujeitam os bancos, em sua 
atividade; 

§ Revisar a literatura, em termos dos requisitos mínimos de capital exigidos pelo 
Acordo de Basiléia; 

§ Selecionar um modelo de avaliação de situação econômico-financeira de 
instituições financeiras, a partir de demonstrações contábeis; 

§ Avaliar indicadores econômico financeiros de amostra do setor bancário 
brasileiro, no período compreendido entre 2005 e 2014. 

§ Avaliar indicadores econômico financeiros dos principais concorrentes do Banco 
do Brasil (outros bancos com atuação e porte semelhantes); 

§ Comparar o desempenho do Banco do Brasil S/A com os de seus pares (bancos de 
perfil mais próximo) e com o desempenho do mercado (amostra de bancos 
nacionais); 

§ Averiguar indícios de possíveis impactos da regulamentação bancária no 
desempenho econômico-financeiro do Banco do Brasil e/ou seus concorrentes. 

 



 6 

Através de tais objetivos, a pesquisa tentará obter subsídios para responder à questão 

central (problema da pesquisa) levantada anteriormente, não tendo a pretensão de obter 

respostas conclusivas, mas de raciocinar sobre a questão, procurando evidências que a 

justifiquem. 

1.3.3 Limitações e Estrutura do Trabalho 

As limitações dessa pesquisa estão associadas ao fato de que a avaliação de 

indicadores baseada em dados do passado pode demonstrar um padrão de comportamento ou 

até mesmo uma tendência, porém isto não se repetirá necessariamente no futuro. As 

estratégias corporativas dos bancos avaliados não são conhecidas e este é um fator primordial 

para seu desempenho. Também não são disponibilizadas informações detalhadas sobre fluxos 

de caixa futuros, para uma análise financeira que permitisse realizar projeções. 

Outra limitação está relacionada ao período de transição vivenciado pelos bancos 

frente às demandas do Acordo de Basiléia, no Brasil requeridas pelos normativos do Banco 

Central do Brasil. O cronograma de implantação dos requerimentos de capital está em 

andamento, devendo ser finalizado até 2019. Em função disso, o que se viu até o presente 

momento no desempenho do setor financeiro pode ser severamente modificado, devido aos 

requisitos mínimos a serem adotados. 

Finalmente, admite-se que são muitos os fatores que podem influenciar o 

desempenho econômico-financeiro de uma instituição bancária, de forma que as 

recomendações do Acordo de Basileia podem não ser o fator de maior impacto, ou até 

mesmo, não exercerem impactos relevantes nas variações dos indicadores econômico-

financeiros das instituições financeiras. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. Apos a introdução, o segundo 

capitulo é dedicado à revisão da literatura associada ao tema. O capítulo três aborda os 

aspectos metodológicos adotados na pesquisa. No capitulo quatro, será realizado o estudo de 

caso sobre o Banco do Brasil S/A, apresentando os resultados sobre os indicadores 

econômico-financeiros selecionados, relativamente à própria instituição, bem como dados do 

mercado bancário. O quinto capítulo apresenta as conclusões obtidas após a análise das 

informações estruturadas.  
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO TEÓRICA 

2.1 BANCOS E ECONOMIA 

É relevante a participação das instituições financeiras em qualquer economia 

nacional e, em tempos de globalização, não seria exagerado dizer de sua importância para a 

economia global. Costa (2005, p. 58) relaciona o papel dos bancos com os ciclos econômicos, 

afirmando que o desejo em emprestar dessas instituições é um fator chave, pois “enquanto o 

excesso de crédito gera superinvestimento, a diminuição do crédito aumenta a amplitude da 

queda no ciclo econômico, fazendo com que os bancos amplifiquem a amplitude das 

mudanças nos ciclos econômicos.” Assim, os bancos desempenham um papel preponderante 

na geração dos ciclos econômicos por meio do financiamento da inovação e da destruição do 

crédito em crises (WHITE1, 2002 apud COSTA, 2005, p. 57).  

O impacto da influência dos bancos nos ciclos econômicos se tornou maior, 

comparativamente ao observado no passado, na medida em que o mundo passou por 

transformações associadas à globalização, à liberalização e às melhorias nas comunicações e 

tecnologias de informação. Consequentemente, houve maior interdependência entre os 

mercados financeiros e maior sujeição a crises financeiras, ataques especulativos e contágio, 

de forma que o mau funcionamento do sistema financeiro tende a produzir consequências 

negativas para a economia real (COSTA, 2005, p. 58). 

Securato e Securato (2009, p. 60) discorrem sobre a importância dos intermediários 

financeiros nas economias modernas, em função de exercerem o papel de facilitar a circulação 

de moeda pelo sistema econômico. Isso ocorre na medida em que se interpõem entre 

poupadores e investidores, facilitando o acesso dos investidores aos recursos dos poupadores. 

Stanford (1981, p. 60) destaca a importância dos bancos entre os intermediários financeiros, 

em especial os bancos comerciais, dada a sua característica de captar depósitos à vista, que 

formam uma importante parcela da oferta monetária. Por isso, os bancos comerciais se 

distinguem das demais instituições e intermediários financeiros, tendo poderes únicos de 

criação de moeda escritural.   

A partir de uma visão de unidades econômicas em uma economia, os investidores e 

poupadores podem ser também classificados como unidades superavitárias e unidades 

deficitárias, respectivamente. O encontro entre essas diferentes unidades com objetivo de 
                                                
1 WHITE, William. Financial Cycles and Stability. Bank of France’s International Monetary Seminar, May 31st, 
2002. 
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concessão de empréstimos caracterizaria um financiamento direto (GURLEY; SHAW2, 1956 

apud STANFORD, 1981, p.55).  

Um modelo baseado em financiamentos diretos apresenta algumas desvantagens, 

como a assimetria nos planos de financiamento, além de custos, riscos e incertezas para 

ambos os tipos de unidades. Nesse contexto, os bancos desempenham o papel de pôr em 

contato unidades superavitárias e deficitárias, constituindo-se nas empresas mais importantes 

no processo de financiamento indireto. Essas empresas podem tanto criar instrumentos de 

crédito especializados como conceder empréstimos a vários prazos de maturidade, visando 

atender às conveniências das unidades deficitárias. Devido a esta habilidade em ajustar seus 

empréstimos, bancos têm condições de satisfazer a uma ampla variedade de circunstâncias, 

que se apresentam como “significativas vantagens para as unidades deficitárias que preferem, 

nestas, bases o processo de financiamento indireto ao direto” (STANFORD, 1981, p. 55-59). 

Nesse processo, chamado de intermediação financeira, os bancos tomam emprestado 

o excesso de moeda dos agentes superavitários, mediante o pagamento de uma taxa de juros 

de aplicação, emprestando esses recursos aos agentes deficitários, recebendo por isso uma 

taxa de juros de empréstimo (SECURATO e SECURATO, 2009, p. 60). O mesmo conceito é 

apresentado por Stanford (1981, p. 58-59), que completa dizendo que os intermediários 

financeiros obtêm lucro ao emprestar a uma taxa superior à taxa que tomam emprestado. 

Dessa forma, segundo o autor, “o fato de que estão em condições de obter um lucro líquido 

positivo, depois de pagar suas despesas, implica, claramente, na prestação de serviços à 

comunidade que está disposta a remunerá-los por isto.”  

A  

Figura 1 ilustra simplificadamente o processo de intermediação financeira exercido 

pelos bancos: 

 

Figura 1 – Processo de Intermediação Financeira 

 

                                                
2 GURLEY, J. C.; SHAW, E. Financial Intermediaries and the Saving-Investment Process. The Journal of 
Finance. 1956, XI, p. 257-266. 
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Fonte: SECURATO e SECURATO (2009, p. 60) 

 

Reed e Gill (1995, p. 1-9) fornecem uma lista mais completa das funções dos bancos 

comerciais, que compreende as atividades de intermediação financeira já abordadas. Segundo 

os autores, as principais funções dos bancos comerciais são:   

§ Criar moeda: o poder do sistema bancário para criação e destruição de moeda 
possui grande significado econômico, na medida em que o crédito bancário 
viabiliza a expansão da capacidade produtiva, evitando que as unidades 
produtivas necessitem manter elevados níveis de capital de giro. Ressalte-se que o 
exercício desta função dos bancos comerciais ocorre em cooperação com os 
Bancos Centrais, que regulam a oferta de moeda, de forma que sejam evitados 
desequilíbrios capazes de provocar inflação ou deflação; 

§ Proporcionar mecanismos de pagamento: esta função consiste em possibilitar a 
transferência de fundos, seja por meio de cheques, utilização de cartões ou ainda 
outras formas de transferências eletrônicas; 

§ Agregar poupanças: mediante o pagamento de juros, os bancos tem a capacidade 
de reunir recursos dos poupadores e os disponibilizar para fins econômica e 
socialmente desejáveis, sejam eles utilizados por empresas na expansão de sua 
capacidade produtiva ou por consumidores para aquisição de bens e serviços; 

§ Estender o crédito: principal função dos bancos comerciais, o empréstimo 
bancário possibilita o financiamento de atividades em todos os setores da 
economia, além de facilitar o consumo por meio do crédito ao consumidor; 

§ Prover facilidades para o financiamento do comércio exterior: trata de 
arranjos para transações comerciais em diferentes moedas, além da emissão de 
cartas de crédito comerciais e serviços a turistas; 

§ Prestar serviços fiduciários: envolve a administração de recursos de terceiros e 
sua distribuição, conforme estabelecido em contrato. Além disso, outros serviços 
são prestados a corporações, como administração de planos de pensão, 
participação em lucros e atuação como agente fiduciário em operações de emissão 
e resgate de ações e títulos; 

§ Guardar valores: tais serviços vão desde o aluguel de cofres de segurança para 
guarda de valores pessoais até a atividade de custódia de títulos e valores 
mobiliários; 

§ Prestar serviços de corretagem: tratam-se de serviços para compra e venda de 
valores mobiliários para clientes.  

 

Não obstante a diversificação dos serviços bancários, seu principal negócio é a 

intermediação financeira, pois nesse processo ocorre a formação do spread bancário, sobre o 

qual Perdigão (1983, p. 24-25) fornece a seguinte definição: 

O conceito de spread, no setor financeiro, equivale ao de mark-up, no setor real da 
economia, e é determinado, aqui, pela diferença entre a taxa média ponderada de 



 10 

aplicação e a taxa média ponderada de captação dos recursos que compõem, 
respectivamente, o ativo e o passivo do balanço consolidado de determinado 
conglomerado financeiro. 

Dessa forma, conforme afirmam Securato e Securato (2009, p. 60), o spread “é a 

remuneração do intermediário financeiro pelo seu trabalho de intermediação financeira.” O 

spread pode ser compreendido também como sendo a diferença entre a receita de juros e a 

despesa com juros de um banco (REED; GILL, 1995, p. 239). Essa diferença, conforme 

explica Assaf Neto (2012, p. 278), deve ser suficiente para cobrir os diversos dispêndios da 

instituição e produzir um resultado final que remunere de forma adequada o capital investido, 

como demonstrado a seguir na Figura 2.  

Figura 2 – Representação do Spread 

 
Fonte: ASSAF NETO (2012, p. 278) 

 

2.2 RISCOS NA ATIVIDADE BANCÁRIA 

As diversas transformações experimentadas pelo setor bancário ao longo das últimas 

décadas chamam à atenção para os riscos implícitos em suas atividades. A concentração no 

setor, o surgimento dos bancos múltiplos, a formação de grandes conglomerados, a ocorrência 

de fusões e aquisições, as crises e falências no setor são alguns pontos que tem afetado não 

somente o setor financeiro, mas a economia de uma forma geral e, portanto, merecem atenção 

dos órgãos reguladores.  

 

2.2.1 Concentração e formação de Conglomerados Financeiros 

Perdigão (1983, p. 23-43) discorre sobre a concentração e a conglomeração ocorridas 

no mercado bancário brasileiro, a partir de 1965, motivadas pela Lei 4.728/65, que criou 

diversas outras instituições de intermediação financeira. De acordo com o autor, isso se 

configurou, no Brasil, como um incentivo governamental para que as empresas do setor 

="+"

Spread'

Taxa$de$Juros$paga$pelo$
banco$na$captação$de$

recursos$

Despesas$Operacionais$
Depósitos$Compulsórios$
Impostos$
Inadimplência$
Margem$de$Lucro$

Taxa$de$
Juros$

cobrada$
pelo$banco$



 11 

financeiro alcançassem porte e solidez compatíveis com a economia nacional, resultando em 

maior concentração no setor e, consequentemente, suposta realização de ganhos decorrentes 

de economias de escala. O conceito de concentração pode ser dado como sendo uma espécie 

de crescimento vertical, no qual a empresa eleva sua parcela de mercado, através de sua 

especialização em um único segmento. Por outro lado, a conglomeração é caracterizada por 

um crescimento horizontal, no qual as empresas visam a diversificação de suas atividades, 

através da formação de conglomerados com empresas de outros segmentos, através de fusões, 

aquisições e expansões. O objetivo final das empresas será sempre atingir a maximização do 

lucro em dado horizonte de tempo. 

Assaf Neto (2012, p. 288-289) afirma que durante os anos 70 e 80, diversas 

instituições financeiras enfrentaram problemas conjunturais e de estrutura organizacional, 

como os bancos de investimento que, sem condições de captar por prazos mais longos – 

devido à conjuntura econômica do período, estavam inaptos a prover o sistema produtivo da 

economia de recursos de longo prazo. Como resposta a tais dificuldades, os anos 80 

presenciaram a consolidação dos conglomerados financeiros, impelidos pela política de 

incentivo a fusões adotada na década anterior. Assim, dificuldades de captação e proximidade 

operacional de atuação uniram bastante os conglomerados, de forma que se confundissem, em 

uma única instituição, diversas especialidades financeiras. Era o surgimento natural dos 

bancos múltiplos, entretanto ainda seriam necessários seu reconhecimento e regulamentação 

pelas autoridades monetárias, pois a segregação formal das atividades bancárias ainda 

impunha algumas restrições ao funcionamento do setor financeiro, dificultando a canalização 

de recursos entre instituições do mesmo grupo. 

 Em 1988, através da Resolução 1.524/88 do Banco Central do Brasil (BACEN), por 

decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), foram formalmente criados os bancos 

múltiplos (SECURATO e SECURATO, 2009, p. 62). Os aludidos bancos surgiram da união 

de instituições financeiras do mesmo grupo, com personalidade jurídica própria, tendo uma 

única publicação de balanço consolidado, além de centralizarem o caixa, o que contribui para 

a redução de custos operacionais. Assaf Neto (2012, p. 289) menciona que “o projeto do 

banco múltiplo prevê sua formação com base nas atividades de quatro instituições: Banco 

Comercial, Banco de Investimento, Sociedade Financeira e Sociedade de Crédito 

Imobiliário.” Securato e Securato (2009, p. 62) dão uma visão das carteiras com as quais os 

bancos múltiplos estão autorizados a operar: carteira comercial, carteira de investimentos, 

carteira de crédito imobiliário, carteira de aceite e carteira de leasing. A existência de um 
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banco múltiplo é configurada pela operação com, no mínimo, duas das carteiras mencionadas, 

sendo obrigatório que uma delas seja carteira comercial ou carteira de investimentos. 

Não obstante a diversificação de atividades – demonstrada através da formação de 

conglomerados e do surgimento dos bancos múltiplos – seja um fator que contribui para a 

redução da exposição global ao risco comercial (PERDIGÃO, 1983, p. 41-43), é conhecido 

que  a atividade bancária está sujeita também a outras categorias de risco, que serão abordadas 

adiante. 

 

2.2.2 Crises Bancárias e Insolvência 

Crises bancárias são motivo de preocupação aos reguladores em todo o mundo. 

Sobretudo em momentos de instabilidade econômica, dada a sua relação com a economia, tais 

crises podem se expandir inicialmente para todo o setor financeiro e, posteriormente, podem 

se irradiar para outros setores.  

Vieira e Cavalcanti (2010, p. 3), com base no trabalho de Barnhill e Souto (20083), 

descrevem o processo pelo qual as crises bancárias podem afetar todo o sistema financeiro, 

sob determinadas condições econômicas: 

Em particular, durante esses períodos de instabilidade econômica, com a redução do 
nível de consumo das famílias, cresce o número de empréstimos não saldados pelas 
empresas, o que implica em um aumento do risco e da volatilidade no mercado. 
Nessa etapa, segundo Barnhill & Souto (2008), os efeitos da crise bancária 
começam a se tornar mais generalizados por todo sistema de intermediação 
financeira, com os bancos sendo afetados por outros fatores vinculados ao risco de 
mercado, aumentando, desta forma, o número de bancos afetados pela crise, levando 
a um problema sistêmico no mercado financeiro.  

Após as consequências imediatas no sistema financeiro, uma crise bancária pode se 

difundir por outros setores da economia, em função da retração no volume de crédito 

disponível. Consequentemente, pode haver redução no investimento e no consumo, o que 

possivelmente conduziria empresas solventes por um caminho de falência. Os efeitos podem 

ser ainda mais agressivos para a economia, caso o sistema de pagamentos seja afetado. Isto 

porque “falhas no sistema bancário reduzem a confiança dos agentes econômicos nas 

instituições financeiras, reduzindo, assim, a poupança doméstica e do fluxo de capital em 

                                                
3 BARNHILL, T.; M. R. SOUTO. Stochastic Volatilities and Correlations, Extreme Values and Modeling the 
Financial and Economic Environment under which Brazilian Banks Operate. IMF Working Paper, 2007. 
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larga escala” (DEMIRGÜÇ-KUNT; DETRAGIACHE, 19984 apud VIERA; CAVALCANTI, 

2010, p.3).   

Com relação à conexão existente entre o sistema bancário e a economia, sendo já 

brevemente abordado o impacto que uma crise bancária pode causar a todo sistema 

econômico,  nota-se que aspectos macroeconômicos podem resultar em crises no sistema 

bancário, como afirma Janot (2001, p. 5). O autor cita que, embora haja alguma controvérsia 

sobre as causalidades predominantes nas crises bancárias, a literatura aponta para um 

consenso de que os seguintes fatores estão no centro de tais crises: desequilíbrios 

macroeconômicos, deficiências em nível microeconômico, ineficiência no gerenciamento 

bancário e falhas na regulamentação. Como exemplo, o autor menciona as transformações 

ocorridas no sistema financeiro brasileiro a partir de 1994, com a implantação do Real. Houve 

uma mudança expressiva no ambiente macroeconômico, elevando a preocupação dos agentes 

econômicos com a solidez das instituições e do sistema financeiro. Se por um lado os grandes 

depositantes e credores se preocuparam em mensurar o risco de seu capital, paralelamente, os 

órgãos reguladores e supervisores procuravam se antecipar a crises sistêmicas que trouxessem 

prejuízos a credores e ao país.  

Essa postura vai ao encontro do que é afirmado por Vieira e Cavalcanti (2010, p. 3), 

que mencionam em seu trabalho a importância e necessidade de aprimoramento, pelos órgãos 

reguladores nacionais, de ferramentas de avaliação de riscos do sistema financeiro, com o 

objetivo de conferir maior poder de avaliação das variáveis envolvidas. Dessa forma, seria 

possível aos agentes reguladores atuar preventiva e antecipadamente, visando a maior 

estabilidade do sistema, resultando em menor volatilidade dos indicadores econômicos. 

O conceito de solvência, no caso das instituições financeiras, está associado ao 

excedente gerado pelo valor dos ativos frente aos passivos de diferentes naturezas, ou seja, o 

patrimônio líquido. Esse maior volume de riqueza líquida tende a ser, naturalmente, uma 

reserva de segurança diante de eventuais perdas de valor nos ativos, conforme afirma Assaf 

Neto (2012, p. 303). Ainda de acordo com o autor, a solvência é uma evidência dos recursos 

próprios de uma instituição oferecidos ao risco de sua atividade, sendo de competência dos 

administradores bancários preservar um patrimônio líquido em nível adequado à dinâmica de 

seus negócios. Com base nesse conceito, entende-se que perdas capazes de comprometer o 

patrimônio liquido de um banco podem torná-lo insolvente. 
                                                
4 DEMIRGÜÇ-KUNT, A.; DETRAGIACHE, E. The determinants of banking crises: evidence from developing 
and developed countries. IMF Working Paper, 1997.  
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Maisel (1979, p. 205-206), em seu estudo sobre adequação de capital ao risco 

bancário, menciona as situações nas quais um banco é considerado teoricamente insolvente: 

a) Quando sua liquidez se encontra em um nível tão baixo que não é capaz de pagar 
seus débitos, ou seja, um fluxo de caixa negativo não pode ser cumprido; ou 

b) Quando o valor de mercado de seus passivos excede o de seus ativos, deduzidos 
os custos de falência. 

 

Ambos os autores, Maisel (1979, p. 206) e Assaf Neto (2012, p. 303) apontam como 

fundamentais a geração de resultados positivos, de forma que não seja comprometido o 

patrimônio líquido da instituição, além de uma boa condição de geração de caixa, de maneira 

que a instituição atenda adequadamente suas obrigações financeiras. Tais obrigações, segundo 

Assaf Neto (2012, p. 303), envolvem o fluxo de pagamento de despesas operacionais, 

cobertura de resgates de depositantes, manutenção de reservas compulsórias e atendimento à 

solicitações de empréstimos e financiamentos, nos diversos momentos em que os recursos são 

demandados.  

Alguns trabalhos foram realizados tendo como base o sistema financeiro brasileiro, 

tentando estabelecer alguma medida de avaliação de risco ou previsão de crises bancárias. Em 

estudo sobre insolvência de instituições financeiras brasileiras no período de julho de 1994 a 

dezembro de 1998, Sales e Tannuri-Pianto (2007) identificaram 83 bancos que sofreram 

algum tipo de intervenção, desde a adoção de algum regime especial pelo órgão supervisor 

(BACEN) até a ocorrência de reestruturações societárias, como fusões, aquisições, 

cancelamentos, mudança de objeto social, além de privatizações. As pesquisadoras também 

mencionam a falência de 59 bancos no período, o que correspondeu a 22% das instituições no 

período. Com base em suas observações e, pela utilização de modelos de duração e dados 

contábeis, as autoras procuraram estimar a probabilidade de falência dos bancos brasileiros no 

período estudado, propondo uma metodologia que agregasse as probabilidades condicionais 

de falência em um único índice, capaz de servir como uma medida geral de risco de crise. A 

pesquisa também contribuiu para mostrar que os dados contábeis dos bancos não são 

necessariamente “ruins”.  

Janot (2001) utilizou indicadores econômico-financeiros de bancos insolventes e 

solventes no período de 1995-1998 para construir uma metodologia de previsibilidade de 

falências bancárias, a partir de modelos estatísticos. Os resultados apontaram elevado 

percentual de acerto na previsão de insolvência, sendo apontadas duas características 

determinantes no perfil de bancos que apresentaram insolvência no período: baixa captação 
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em moeda estrangeira, comparativamente às demais fontes; e baixa participação de ativos de 

liquidez imediata no total de operações ativas usuais.  Outros fatores menos determinantes 

também foram identificados, como a aplicação de recursos em ativos fora do objeto social e 

elevados custos administrativos. O autor também destaca a importância dos demonstrativos 

financeiros das instituições como fonte primária de dados para a construção de modelos dessa 

espécie. 

Vieira e Cavalcanti (2010) também avaliaram modelos de previsão de falência 

bancária no Brasil, utilizando dados contábeis e macroeconômicos no período de 1996 a 

1999. Para tanto, foram utilizados modelos de redes neurais artificiais. O estudo, a exemplo 

dos demais mencionados, também apresentou resultados satisfatórios. A motivação para o 

estudo foi a crise internacional de 2008, desencadeada pela má qualidade de ativos repassados 

a instituições de todo o mundo por bancos norte-americanos, ativos esses que, não honrados, 

causaram uma séria crise de insolvência em muitos bancos, os quais sofreram processo de 

intervenção pública ou liquidação.  

As causas de crises bancárias podem ser diversas e, segundo Silva (2001, p. 18-19), 

muitos especialistas concordam a respeito delas. O autor aponta tanto fatores 

macroeconômicos como microeconômicos, sobre os quais há alguma divergência de opiniões 

sobre sua importância relativa. Entre os fatores de ordem macroeconômica, o autor aponta 

volatilidade macroeconômica, liberalização financeira, explosão creditícia e regimes de taxas 

cambiais fixas. Por outro lado, os fatores microeconômicos que geram crises bancárias estão 

associados principalmente a má administração e falta de transparência nas demonstrações 

financeiras. Silva (2001, p. 62-63) também destaca a importância de ferramentas de previsão 

de insolvência, entretanto, devido a algumas distinções observadas em seu estudo, com 

relação a bancos de varejo e atacado, o autor ressalva que características estruturais dos 

bancos devem ser levadas em conta.  

 

2.2.3 Qualificação de Riscos da Atividade Bancária 

Nas seções anteriores foram abordadas a importância do sistema bancário para a 

economia, assim como a interação entre esses dois sistemas, de tal forma que as crises 

econômicas se refletem rapidamente nos bancos, da mesma forma como uma crise bancária 

pode gerar problemas e instabilidade em uma economia. Diante disso, a avaliação de riscos se 

faz uma dinâmica constante nos bancos – com relação aos riscos diversos que podem afetar 
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seus ativos – e também nos órgãos supervisores, que avaliam não apenas os riscos das 

instituições individualmente, como também o risco global do sistema financeiro.  

A definição de risco, de acordo com Gitman (2010, p. 203) pode ser dada em sua 

acepção mais simples, ou seja, é a chance de perda financeira. Em termos mais formais, de 

acordo com o autor, “‘risco’ é usado de forma intercambiável com ‘incerteza’ em referência à 

variabilidade dos retornos associados a um determinado ativo”.  

Embora os termos “risco” e “incerteza” frequentemente sejam agrupados em um 

mesmo conceito, alguns autores fazem notada diferenciação entre eles. Por exemplo, Stanford 

(1981, p. 57), ao abordar relações entre credores e devedores em financiamentos diretos,  

afirma que são distintos os conceitos entre os dois termos, apresentando o seguinte 

argumento: 

O significado desta distinção é que o termo ‘risco’ pode ser utilizado em conexão 
com eventos analisados em termos de probabilidade e ocorrência. Por outro lado, o 
termo ‘incerteza’ é usado para fatos que não podem ser avaliados através de cálculos 
de probabilidade.   

Uma definição mais abrangente é dada por Tavares (2014, p. 97), quando afirma que 

risco é “entendido como a possibilidade de incorrer em perdas de receitas ou de fluxo de caixa 

em função de eventos internos ou externos à administração do negócio.” No caso de 

instituições financeiras, a autora esclarece que o risco de perdas pode decorrer de várias 

situações, tanto na intermediação financeira quanto na concessão de crédito.  

Um último conceito, dado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 

IBGC (2007, p. 11), apresenta uma forma mais contextualizada com as práticas modernas de 

gestão de riscos nas instituições financeiras. O IBGC fornece a seguinte definição do termo 

“risco”:  

O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que significa ousar 
(to dare, em inglês). Costuma-se entender “risco” como possibilidade de “algo não 
dar certo”, mas seu conceito atual envolve a quantificação e qualificação da 
incerteza, tanto no que diz respeito às “perdas” como aos “ganhos”, com relação ao 
rumo dos acontecimentos planejados, seja por indivíduos, seja por organizações.  

Tendo presente as possibilidades de perdas que os riscos implícitos nas operações 

financeiras impõem, deve-se levar em consideração também as profundas mudanças ocorridas 

no ambiente empresarial, que continua em acelerado processo de transformação e 

aperfeiçoamento. Securato (2008, p. 371) afirma que a dinâmica do cenário operacional das 

empresas exige cada vez mais capacitação dos administradores e sistemas de controle, não 

existindo mais espaço para modelos mentais denominados feeling. Para o autor, as 



 17 

consequências dessa nova realidade são percebidas no aumento dos riscos incorridos pelas 

organizações, entretanto, não pode ser admitida a assunção de riscos cujo controle fuja do 

domínio dos gestores. Qualquer falha nesse sentido pode induzir perdas relevantes e de difícil 

recuperação, seja por instabilidade em taxas de juros, câmbio ou oscilações gerais de preços.  

De acordo com Tavares (2014, p. 98), riscos sempre estarão presentes, em maior ou 

menor grau, em qualquer operação, produto ou serviço bancário, não podendo ser eliminados. 

Por esta razão, é importante que sejam medidos e acompanhados. Assim, todas as instituições 

devem aperfeiçoar procedimentos e sistemas para gerenciamento prudencial de riscos. 

Diversos autores apresentam tipos ou fontes diversas de risco. De maneira geral, as 

várias tipificações são convergentes, variando um ou outro item. Gitman (2010, p. 204) divide 

as fontes de risco em três categorias. A primeira delas são os riscos específicos da empresa: 

risco operacional e risco financeiro. A segunda categoria são os riscos específicos do 

acionista: risco de taxa de juros, risco de liquidez e risco de mercado. A última categoria 

mostra os riscos comuns à empresa e ao acionista: risco de evento, risco de câmbio, risco de 

poder aquisitivo e risco tributário. O critério utilizado pelo autor foi a proximidade do fator de 

risco, com relação à empresa e ao acionista. 

Assaf Neto (2012, p. 290) lista quatro tipos de riscos, os quais são identificados 

como sendo os principais riscos financeiros contemporâneos dos bancos. São eles: risco de 

variação de taxa de juros, risco de mercado, risco de crédito e risco operacional. De forma 

análoga, Tavares (2014, p. 101) lista também os principais tipos de risco da atividade 

bancária, com base no enfoque dado pelos órgãos internacionais de regulação e supervisão 

bancária. Segundo a autora, tais riscos são: risco de mercado, risco de crédito, risco 

operacional e risco de liquidez. 

Com base nas descrições dos autores pesquisados, a Tabela 1 resume os principais 

tipos de risco aos quais os Bancos estão sujeitos em suas operações.  

 

Tabela 1 – Principais Riscos a que se sujeitam os Bancos 

Tipo de Risco Descrição 

Risco de Mercado Possibilidade de perda na negociação em razão de 
comportamento desfavorável de preços de ativos 
(inclusive ações e commodities), taxas de juros e taxas de 
câmbio. 

Inclui o risco de variação de taxa de juros, decorrente dos 
descasamentos de prazo entre os ativos financeiros 
(aplicações) e passivos financeiros (captações). 
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Risco de Crédito Possibilidade do banco não receber, na data pactuada, o 
valor principal acrescido de juros, referentes a operações 
de crédito concedidas a seus clientes.  

Compreende também os riscos de contraparte, em 
operações com títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos, além da possibilidade de perdas 
com prestação de avais, fianças, coobrigações, etc. 

Risco Operacional Possibilidade de perdas originadas em falhas de pessoal, 
inclusive por fraudes, falhas em sistemas da instituição, 
demoras, interrupções nos serviços, riscos de segurança, 
etc. 

Também é considerada nesta categoria o risco legal, 
associado à inadequação ou deficiência em contratos 
firmados pela instituição.   

Risco de Liquidez Possibilidade de não atendimento imediato dos 
depositantes ou aplicadores, por motivos como 
insuficiência de caixa, dificuldade na realização dos 
ativos, dificuldade de captação ou retiradas imprevistas ou 
dificuldade de crédito da própria instituição. 

Pode ter sua origem nos passivos, quando os depositantes 
desejam converter seus direitos em dinheiro, num curto 
período de tempo; ou nos ativos, quando os limites de 
crédito são utilizados muito acima do esperado pela 
instituição.  

O risco de liquidez está associado ao risco de insolvência. 

Fonte: Adaptado de ASSAF NETO (2012, p. 290) e TAVARES (2014, p. 101-109).  

 

Securato (2008, p. 371, 377) afirma que a demanda de agentes econômicos por 

instrumentos de gestão de riscos acelerou o desenvolvimento do mercado de ativos derivados 

– ou derivativos. Paralelamente ao potencial de tais instrumentos, requer-se cada vez mais “a 

implantação de metodologias de controle que possibilitem uma visão global desses riscos.” 

Ainda segundo o autor, “modelos de controle de riscos adequados orientam a eliminação de 

riscos excessivos, enquanto possibilitam a maximização dos retornos do banco, otimizando a 

relação risco-retorno.”  

Tavares (2014, p. 97-98) lembra que uma gestão de riscos eficiente possibilita a 

identificação do nível de exposição a perdas e a adoção tempestiva de medidas de proteção. A 

autora afirma ainda que temas relacionados à gestão de riscos vêm ganhando espaço em 

discussões internacionais e vários acordos têm sido promovidos com o objetivo de manter a 

solvência e o equilíbrio de instituições financeiras em todo o mundo. Paralelamente, o 

crescente desenvolvimento de metodologias de avaliação e gestão de riscos tem alavancado 
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investimentos, em instituições financeiras de todo o mundo, em áreas destinadas 

exclusivamente a esta disciplina. 

 

2.3 OS ACORDOS DE BASILEIA E A REGULAÇÃO BANCÁRIA 

As últimas décadas do século XX presenciaram uma veloz expansão do sistema 

financeiro, beneficiado pelo avanço tecnológico na automação de processos e nas 

comunicações. Por outro lado, a regulação bancária permanecia obsoleta, baseada nas 

definições do pós depressão dos anos 1930. Naquela ocasião, as corridas aos bancos 

paralisaram o sistema bancário dos EUA e, consequentemente, a economia como um todo, 

dada a importância dos depósitos como meios de pagamento (ANBIMA, 2010, p.12). O novo 

momento vivido pelos bancos a partir dos anos 1970 requereria regras prudenciais mais 

ajustadas à essa nova realidade. 

Carvalho e Santos (2008, p.1) identificam pelo menos dois fatores responsáveis por 

esse maior dinamismo do sistema financeiro, a saber, a globalização e a sofisticação das 

atividades bancárias. Tal dinamismo, afirmam os autores, teria como consequência a maior 

exposição das instituições bancárias a eventos capazes de interferir em seu resultado. Nesse 

contexto e, tendo como pano de fundo as crises financeiras, emergiu a necessidade de regras 

prudenciais com alcance global, visando livrar o sistema dos efeitos de eventos como esses e 

propiciar um ambiente de gestão mais eficiente.  

Anbima (2010, p.11) descreve resumidamente de que forma se iniciaram as 

demandas por esta regulação internacional: 

A expansão da área geográfica de operação das instituições bancárias, 
concomitantemente ao processo de desregulação financeira característico das 
décadas de 1970 e 1980, criou um vácuo em termos de regulação e supervisão 
financeiras, funções tradicionalmente exercidas por estados nacionais em sua 
jurisdição. No início da década de 1980, consolidou-se a percepção de que bancos 
de atuação internacional, sujeitos a diferentes aparatos regulatórios em seus países 
de origem, poderiam estar usufruindo de vantagens competitivas devidas, 
exatamente, à diferença de regras a que cada grupo nacional estaria submetido. Mais 
particularmente, bancos sediados nos Estados Unidos apontavam a existência de 
vantagens a favor de bancos europeus e asiáticos devidas não a uma superior 
capacidade de competição, mas a menores custos de enquadramento e obediência à 
regulação financeira. 

Coube ao Bank of International Settlements (Banco de Compensações 

Internacionais), ou BIS, a função de criar uma instância, se não de decisão, pelo menos de 

consulta e discussão entre reguladores, no tocante à regulação bancária internacional 
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(ANBIMA, 2010, p.11). Essa instância se consolidou no Comitê de Basileia, ou BCBS (Basel 

Committee on Banking Supervision).  

De acordo com o Banco Central do Brasil (BACEN), o BIS foi criado em 1930, com 

o objetivo de prestar apoio financeiro emergencial em caso de crises que ponham em risco o 

sistema financeiro como um todo. Já o Comitê de Supervisão Bancária (BCBS) foi 

estabelecido em 1975, formado pelos Bancos Centrais dos países integrantes do G10. 

Atualmente é composto por representantes de autoridades de supervisão e bancos centrais da 

África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, 

China, Coréia, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hong Kong, Índia, Indonésia, 

Itália, Japão, Luxemburgo, México, Reino Unido, Rússia, Singapura, Suécia, Suíça e 

Turquia. 

Embora entre as décadas de 1970 e 1980 muitos países já seguissem o modelo norte-

americano, que previa a criação de um fundo de seguros de depósitos – com o propósito de 

evitar as corridas bancárias – alguns eventos ocorridos evidenciaram a necessidade de uma 

regulação baseada em coeficientes de capital. Dessa forma, as instituições bancárias 

utilizariam, para aquisição de seus ativos, não somente recursos de terceiros, mas também 

capital próprio. Assim, desde o fim dos anos 1980, o BCBS tem sido o principal formulador 

de propostas de regulação bancária internacional de natureza prudencial. Por não possuir 

força legal em seus países membros, os temas discutidos e sugestões do Comitê precisam de 

adesão desses países para que se tornem regulação legal (ANBIMA, 2010, p.15). 

 

2.3.1 O Primeiro Acordo – Basileia I 

Foi em 1988 que o BCBS divulgou o primeiro acordo visando estabelecer exigências 

mínimas de capital para instituições financeiras, como forma de fazer face ao risco de crédito 

(BACEN). O documento intitulado International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards – conhecido como Basileia I – expressava a estrutura de mensuração de 

adequação de capital e o padrão mínimo a ser atingido, cuja implementação seria efetuada nos 

países membros do Comitê. A partir do acordo, caberia às autoridades nacionais a preparação 

de seus normativos, definindo prazos e forma de implementação em seus respectivos países 

(BCBS, 1988, p. 1).  

O documento divulgado pelo BCBS tinha dois objetivos centrais: o fortalecimento da 

solidez e estabilidade do sistema bancário internacional e, em segundo lugar, que a estrutura 

tivesse um elevado nível de consistência em sua aplicação nos bancos de diferentes países, 
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diminuindo, assim, a competição desigual entre bancos internacionais. De acordo com 

Carvalho e Santos (2008, p.1), ao visar tais objetivos, o BCBS buscava reduzir o risco de 

insolvência dos bancos, evitando, assim, o “efeito dominó”.  

A definição de coeficientes de capital no Basileia I não se constituiu em novidade 

para o sistema bancário, conforme menciona Anbima (2010, p. 13-14), pois tal prática já era 

adotada em muitos países. O fato novo foi o estabelecimento de requerimento de capital 

proporcional ao valor dos ativos ponderados pelo risco. Tal novidade geraria uma expectativa 

nos reguladores de um comportamento mais prudente dos bancos, considerando o custo 

relativamente alto de constituição de capital próprio.  

A partir da divulgação do acordo, Anbima (2010, p.16) afirma que o BCBS visava 

criar um “campo de jogo nivelado” nos mercados disputados por bancos de atuação 

internacional, amenizando a impressão dos bancos norte-americanos de serem prejudicados 

frente a aparatos regulatórios menos restritivos de seus concorrentes japoneses e europeus. 

Dessa forma, o BCBS se tornaria o fórum onde os reguladores das economias mais avançadas 

buscariam a convergência em termos de regulação bancária. 

O primeiro acordo divulgado pelo BCBS estabeleceu que, para fins de supervisão, o 

capital das instituições bancárias deveria ser definido em dois níveis. No nível 1 – nunca 

inferior a 50% da base de capital, estariam contemplados o capital social (ações ordinárias) 

mais as reservas publicadas, líquidas de impostos. O nível 2 do capital, também definido 

como capital suplementar, seria limitado ao montante equivalente ao capital principal, 

abrangendo em sua composição reservas latentes e de reavaliação, além de instrumentos 

híbridos de capital e dívidas subordinadas (BCBS, 1988, p. 3-8). 

Outro fator importante no Basileia I (BCBS, 1988, p. 8-13) foi a ênfase dada ao risco 

de crédito, através do estabelecimento de categorias de risco de ativos, com pesos de 0%, 

10%, 20%, 50% e 100%, sendo este último atribuído aos ativos mais arriscados como 

empréstimos ao setor privado. Também foram estabelecidos pesos para exposições ao risco de 

crédito “fora de balanço”. 

Contudo, o ponto central do Basileia I foi o índice mínimo de 8% dos ativos 

ponderados pelo risco como requerimento de capital, sendo que ao menos a metade (4%) 

deveria se refletir no capital principal (BCBS, 1988, p. 14). Um período de transição para 

adaptação dos bancos foi estabelecido, ficando definido o final de 1992 como data limite. 

Conforme lembram Carvalho e Santos (2008, p. 1-2), a adesão ao acordo ocorreu no Brasil 

em 1994, através da Resolução do BACEN nº 2099, que estabelecia, tal qual previa Basileia I, 
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a parcela mínima de capital de 8% dos ativos ponderados pelo risco. Entretanto, em 1997, 

através da Circular BACEN 2784, este percentual foi ampliado para 11%. 

Um novo documento foi divulgado pelo BCBS em 1996, em complemento ao 

Basileia I, denominado “Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks”. 

Como definido no próprio nome, o objetivo dessa emenda foi uma abordagem de exigência de 

capital para cobertura de riscos de mercado, a ser implementado pelos bancos dos países 

membros até o final de 1997 (BCBS, 1996, p.1).  

O requerimento previa os riscos de taxas de juros e ações relacionados à Carteira de 

Negociação dos Bancos (Trading Book 5 ), além dos riscos cambial e de mercadorias 

(commodities) em todo o banco. No Brasil, o cálculo de capital para risco de mercado foi 

incorporado às regras prudenciais pelas Resoluções BACEN 2606/99 e 2692/00, 

contemplando a exigência de capital para os riscos de cambio, ouro e taxa de juros, 

respectivamente (CARVALHO; SANTOS, 2008, p. 2).  

A emenda de 1996 permitiu também, para o cálculo da parcela de capital para riscos 

de mercado, a escolha entre um modelo padronizado definido pelo Comitê ou a utilização de 

modelos próprios de gestão de riscos, atendidos os critérios estabelecidos. Outra novidade foi 

a possibilidade de admissão de um terceiro nível de capital, a critério das autoridades 

nacionais, para cobertura de riscos de mercado (BCBS, 1996, p.7-8). 

O complemento proposto a Basileia I pela emenda de 1996 foi motivado pela 

dimensão atingida pelo acordo original. Anbima (2010, p. 17-18) afirma que, por ter se 

tornado peça central de regulação prudencial em dezenas de países, Basileia I pareceu 

grosseiro por sua abordagem centrada no risco de crédito (definindo apenas classes de crédito 

– risk buckets – predefinidas). O acordo que havia sido idealizado para bancos de atuação 

internacional dos países mais avançados havia se tornado o principal pilar da regulação 

prudencial em mais de 120 países, alçando a exigência de capital proporcional ao risco dos 

ativos a uma peça central na regulação do setor bancário. Some-se a isto a decisão do FMI de 

utilizar a adesão ao Acordo como principal critério para avaliação de solidez da regulação 

bancária dos países membros, o que estimulou a adesão por países de renda média e 

emergentes. Tais questões foram fundamentais não apenas para a emenda de 1996, como 

                                                
5  Trading Book é representado pelas “posições proprietárias do banco em instrumentos financeiros 
intencionalmente mantidos para revenda no curto prazo, e/ou aqueles adquiridos pelo banco com a intenção de 
beneficio no curto prazo pelas diferenças reais e/ou esperadas entre seus preços de compra e venda, ou de outras 
variações de preços ou taxas de juros, e posições em instrumentos financeiros decorrentes de atividades de 
corretagem e formação de mercado, ou posições assumidas para proteção de outros elementos do Trading Book” 
(BCBS, 1996, p.1). No Brasil, o termo adotado foi “Carteira de Negociação”, conforme Resolução CMN 
3464/07. 
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também para o início de uma ampla revisão das cláusulas do acordo, culminando no texto de 

2004, conhecido como Basileia II. 

 

2.3.2 O Segundo Acordo – Basileia II 

Com o objetivo de buscar uma medida mais acurada dos vários riscos incorridos 

pelos bancos internacionalmente ativos, o BCBS divulgou a revisão do acordo de 1988 em 

2004, no documento denominado International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards – A Revised Framework, que ficou conhecido como Basileia II. De acordo 

com o BACEN, o novo acordo foi direcionado ao bancos internacionalmente ativos, sendo 

fundamentado nos princípios de Basileia, além de três pilares essenciais: 

a) Pilar 1: requerimentos de capital, com base nos riscos de crédito, e mercado e 
operacional; 

b) Pilar 2: revisão pela supervisão do processo de avaliação de adequação de capital 
dos bancos; e 

c) Pilar 3: disciplina de mercado. 

 

Com a revisão do acordo de 1988 e divulgação do Basileia II, o BCBS (2004, p.2) 

reiterava o objetivo de fortalecer a solidez e estabilidade do sistema bancário internacional, 

considerando que diferentes regulamentações para exigência de capital não deveriam ser 

pontos relevantes na concorrência entre bancos internacionais. Um dos maiores benefícios 

vistos pelo Comitê era promover a adoção de melhores praticas de gestão de riscos na 

indústria bancária, a partir do conceito estabelecido para os três pilares, cuja recepção foi boa 

por parte de bancos e partes interessadas, na percepção do Comitê. Ainda segundo o BCBS, a 

grande inovação da revisão foi a grande utilização de avaliações de risco das próprias 

instituições como insumos para o cálculo de capital. 

Conforme é mencionado por Carvalho e Santos (2008, p. 2-3), as primeiras versões 

de revisão do antigo acordo surgiram em 1999, sendo sucedidas por um processo consultivo 

abrangente em todos os países-membros. Através da realização de diversos estudos de 

impactos quantitativos (Quantitative Impact Study – QIS), com o objetivo de validar e calibrar 

as informações e parâmetros contidos nas metodologias para riscos de crédito, mercado e 

operacional, o BCBS foi dando forma ao Basileia II, liberando propostas adicionais entre 

2001 e 2003, até chegar ao documento de 2004. Ainda segundo os autores, no Brasil, as 

avaliações de impacto quantitativo se iniciaram em 2005. 
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Anbima (2010, p.18-19), ao comentar sobre o novo acordo, cita que Basileia II 

reconheceu diferenças de capacidade de administração e mensuração de riscos entre as 

instituições bancárias, razão pela qual ofereceu, sempre que possível, uma abordagem mais 

simplificada (ou padronizada) – para bancos com operação menos sofisticada; e outra mais 

complexa, visando se ajustar às peculiaridades de bancos com sistemas de administração de 

riscos mais avançados. Dessa forma, o novo acordo não proibia a exposição a riscos, no 

entanto, tal exposição exigiria mais capital, caracterizando uma regulação que não dava 

apenas comandos, mas incentivos, na medida em que os coeficientes de capital eram 

inversamente proporcionais ao grau de desenvolvimento dos sistemas de mensuração e 

administração de riscos das instituições financeiras.  

A Figura 3, a seguir, apresenta um resumo do escopo do novo acordo, com seus 

pilares e abordagens:  

 

Figura 3 – Escopo do Novo Acordo – Basileia II 

 
Fonte: Adaptado de CARVALHO e CALDAS (2008, p.79) 

 

Ao tratar sobre a implementação e objetivos do Basileia II, Amaral (2003, p. 6-7) 

destaca como principais mudanças o cálculo dos ativos ponderados pelo risco (RWA), que 

trouxe alterações no tratamento dos riscos de crédito, passando a reconhecer garantias, 

colaterais e derivativos de crédito, além da introdução de tratamento explícito dos riscos 

operacionais, os quais passariam a “consumir” capital. Apesar das alterações, o requerimento 

mínimo de capital permaneceu em 8% do RWA, sendo pelo menos 4% no nível 1 de capital. 
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Basileia II, conforme afirmam Carvalho e Santos (2008, p. 4), sugere que uma 

supervisão bancária mais próxima, juntamente com maior transparência por parte das 

instituições financeiras, são fatores relevantes para o controle de risco sistêmico. Isto se 

evidencia na estruturação em três pilares, sendo o primeiro voltado para o cálculo dos 

requerimentos de capital (para cobertura dos riscos de crédito, mercado e liquidez); o segundo 

pilar trata do processo de revisão e supervisão, competindo aos supervisores a avaliação da 

adequação de capital aos riscos incorridos pelas instituições; no terceiro pilar, disciplina de 

mercado, cabe aos participantes do mercado a divulgação de informações sobre riscos e sua 

gestão. 

No Pilar 1, relativamente ao risco de crédito, foram apresentadas a Abordagem 

Padronizada (utilizava classificações de agências de risco), a Abordagem Padronizada 

Simplificada (estrutura de pesos do Basileia I), a Abordagem Interna Básica (fase 

intermediária para utilização de modelos proprietários, cabendo à instituição a estimação da 

PD – Probability of Default6 – e ao Supervisor os parâmetros LGD – Loss Given Default7 – e  

EAD – Exposure at Default8 – para cálculo do capital requerido) e a Abordagem Interna 

Avançada (requeria aprovação do supervisor para que a instituição utilizasse suas próprias 

estimativas de PD, LGD e EAD) (CARVALHO; SANTOS, 2008, p. 5-6). 

Com relação ao risco de mercado, o cálculo dos requerimentos de capital não sofreu 

alterações comparativamente ao que já fora previsto pelo acordo anterior, conforme afirma 

Amaral (2003, p. 7). Por outro lado, foi introduzido o conceito de cálculo de requerimentos de 

capital para risco operacional, que permitiria a opção entre três abordagens, como foi 

lembrado por Carvalho e Santos (2008, p. 6-7): Abordagem de Indicador Básico – BIA, 

Abordagem Padronizada (subdividida em Abordagem Padronizada Alternativa – ASA e 

Abordagem Padronizada Alternativa Agregada ou Simplificada – ASA2) e Abordagem de 

Mensuração Avançada – AMA. As abordagens se distinguem pela aplicação de diferentes 

fatores sobre o resultado bruto e as distintas linhas de negócio dos bancos, exceto a AMA, que 

                                                
6  Probability of Default (PD) representa a expectativa de um conjunto de clientes não honrarem os 
compromissos financeiros assumidos. O Comitê de Basiléia considera uma exposição em default, quando, entre 
outras razões, apresenta atraso igual ou superior a 90 dias. (CARVALHO; SANTOS, 2008, p. 6) 
7 Loss Given Default (LGD) representa a perda efetiva ocorrida em eventos de inadimplência, após as tentativas 
de recuperação. (CARVALHO; SANTOS, 2008, p. 6) 
8 Exposure at Default (EAD) corresponde ao valor da exposição ao risco no momento da inadimplência. 
(CARVALHO; SANTOS, 2008, p. 6) 
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utiliza métodos quantitativos e qualitativos com enfoque no conhecimento das perdas 

operacionais da instituição e que, teoricamente, proporciona menor alocação de capital. 

O modelo de regulação proposto em Basileia II se tornou um desafio para as 

instituições bancárias, pois implicaria num longo e dispendioso processo, principalmente no 

que se refere à utilização de modelos internos. Sua eficácia dependeria da reestruturação de 

diversos processos e da adoção de uma verdadeira cultura de risco para as organizações 

(CARVALHO; SANTOS, 2008, p. 9). Com relação a esse novo modelo, os autores ainda 

afirmam:  

O resultado desse conjunto de atividades, se reflete na implementação das chamadas 
boas práticas de gestão e otimização da alocação do capital, denominadas 
“gerenciamento eficaz dos riscos”, que na essência busca aproximar o capital 
econômico do capital regulatório como fronteira de eficiência da gestão de riscos. 
(...) Na essência, as exigências do Novo Acordo de Capital traduzem as condições 
regulatórias às quais as instituições financeiras deverão estar dotadas de mecanismos 
para o gerenciamento de seus riscos, como identificá-los, avaliá-los, controlá-los 
e/ou mitigá-los e reportá-los tempestivamente. Espera-se, porém, muito mais desses 
mecanismos. Eles deverão possuir profundidade que permita, além das exigências 
de regulação, que o processo de gerenciamento da instituição seja aperfeiçoado e 
que reflita a real condição de gestão de riscos no dia a dia da instituição. O objetivo 
é assegurar que o negócio é gerido de maneira eficiente, que possua controles 
adequados e que, como conseqüência natural, atenda os requisitos da regulação.” 
(CARVALHO; SANTOS, 2008, p. 5,14) 

 

Uma das críticas feitas ao Basileia II foi de ter se afastado do objetivo inicial de 

Basileia I, ou seja, o estabelecimento de um quadro concorrencial com regras simples e iguais 

para todos os operadores, como é destacado por Amaral (2003, p. 8). Para o autor, a menor 

exigência de capital para instituições que utilizem modelos mais sofisticados cria uma 

vantagem competitiva para os bancos mais estruturados sobre os outros menos sofisticados, 

aumentando barreiras à entrada nessa indústria, uma vez que se torna difícil aos novos 

entrantes iniciarem suas atividades “com a sofisticação e a credibilidade dos melhores já 

instalados”. 

O cronograma inicial de implantação de Basileia II havia sido definido para o final 

de 2006, segundo o BCBS (2004, p.1), entretanto, para que mais estudos de impactos fossem 

realizados, principalmente para as modalidades mais avançadas, a meta do BCBS foi adiada 

para o final de 2007. Conforme menciona o BACEN, em 2009, em virtude da crise financeira 

de 2008, foram revisados alguns itens do acordo, deixando-o mais rígido, como uma forma de 

suprir lacunas identificadas no processo de gestão de riscos durante a crise. Tal revisão se deu 

pela publicação dos documentos Enhancements to the Basel II Framework e Revisions to the 

Basel II Risk Framework, que foram popularmente denominados “Basileia 2,5”. 



 27 

 

2.3.3 O Acordo Atual – Basileia III 

A crise financeira e econômica iniciada em 2007 foi um dos principais fatores que 

motivou, através de demandas dos líderes do G-20, a revisão do acordo conhecido como 

Basileia II. A versão final desta revisão, denominada Basileia III, se constituiu numa análise 

do BCBS sobre as lições da crise e consequentes propostas (ANBIMA, 2010, p. 19). Nesse 

contexto, o conjunto de recomendações para fortalecer a regulação, supervisão e gestão de 

risco da indústria bancária, publicadas em 2010, teve o intuito de aperfeiçoar a capacidade das 

instituições financeiras de absorverem choques provenientes tanto do sistema financeiro como 

dos demais setores da economia, bem como de reduzir o risco de contágio do setor financeiro 

sobre o setor real da economia (BCBS, 2010, p. 1). 

A percepção do presidente do BIS à época da divulgação do terceiro acordo foi de 

que este seria um marco no auxilio à proteção da estabilidade financeira e promoção do 

crescimento econômico sustentável. Segundo o chairman do BIS, a combinação de níveis 

mais elevados de capital com uma estrutura de liquidez global reduziria a probabilidade e 

severidade de crises bancárias no futuro (BIS, 2010).  

A partir da experiência da crise, o BCBS identificou muitas limitações presentes no 

acordo de 2004, como destaca Anbima (2010, p. 20-22): 

§ Inadequação nos processos internos de adequação de capital dos bancos; 

§ Relativa falta de orientação dos supervisores quanto à necessidade de incrementar 
os sistemas de mensuração e administração do risco; 

§ Rápida introdução de inovações financeiras complexas nos últimos anos, diante 
de uma relativa falta de atenção dos bancos e supervisores; 

§ Surgimento de novas modalidades de risco que não foram adequadamente 
reconhecidas e enfrentadas pelos bancos; 

§ Desenvolvimento de operações fora de balanço, permitindo aumento da 
alavancagem das instituições financeiras, sem a percepção dos órgãos 
supervisores, até a eclosão da crise, quando se tornou evidente a insuficiência das 
precauções tomadas pelos bancos, especialmente quanto à sua posição de 
liquidez; 

§ Insuficiência de backtests e testes de estresse para validação dos modelos. 

 

Anbima (2010, p. 20-22) afirma ainda que, em função de tais fragilidades, o risco de 

iliquidez que ronda a atividade das instituições financeiras teria sido subestimado, o que 

explicaria a violência com que mercados de ativos foram golpeados pela crise, assim como os 
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episódios de contágio que se seguiram. Diante disso, Basileia III não foi um novo acordo, mas 

um conjunto de propostas de emendas ao Basileia II, alterando medidas deste que foram 

consideradas insuficientes, seja por seu conceito, seja pela métrica adotada. 

Para o BCBS, um fator chave na crise financeira foi a administração imprecisa e 

ineficiente do risco de liquidez (BCBS, 2010, p. 3). A partir dessa constatação, Anbima 

(2010, p. 22) analisa que o Basileia II não seria capaz de evitar a crise financeira de 2007-

2009, por ser complacente na exigência de medidas prudenciais relacionadas às inovações 

financeiras introduzidas nos últimos quinze a vinte anos, principalmente relacionadas à 

securitização de dívidas e operações com derivativos. Assim, o BCBS redesenhou os três 

pilares de Basileia II para aumentar as demandas prudenciais sobre o setor bancário. No que 

se refere ao Pilar 1, a crise mostrou ser necessário reforçar a cobertura de risco do esquema de 

capital. No Pilar 2, seriam feitas novas exigências aos supervisores para garantir o rigor com 

que orientariam e monitorariam a atividade dos bancos. No Pilar 3, um conjunto maior de 

informações deveriam ser divulgadas ao público, permitindo aos clientes e investidores impor 

mais disciplina às instituições financeiras que os serviam. 

As propostas do Basileia III se tornaram conhecidas principalmente através da 

divulgação pelo BCBS, em 2010, dos documentos “Basel III: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems” e “Basel III: International framework for 

liquidity risk measurement, standards and monitoring”, conforme afirmam Leite e Reis 

(2011, p. 9-10). Segundo os autores, os principais pontos do acordo passam essencialmente 

pelo reforço dos requisitos de capital próprio dos bancos, com elevação da qualidade desse 

capital, pela redução do risco sistêmico e pela proposição de um período de transição que 

fosse suficiente para acomodar tais exigências.  

O BCBS, através da revisão que culminou no Basileia III, procurou atuar nos três 

pilares definidos no acordo anterior. Em termos do Pilar 1, relativamente ao capital, as 

propostas envolveram elevação do nível e qualidade do capital próprio, possibilidade de 

cláusulas de conversão de instrumentos de capital em ações, além da criação dos 

amortecedores de conservação do capital e anticíclico. Relativamente à cobertura de riscos, as 

propostas do acordo elevaram o rigor para securitização e operações do Trading Book, como 

também para a mensuração do risco de crédito de contraparte (incentivo à utilização de 

contrapartes centrais para derivativos), além de definir o tratamento dado às exposições com 

contrapartes centrais. Outro ponto a ser destacado é a utilização do índice de alavancagem 

como medida auxiliar à exigência de capital baseada em risco (BCBS, 2010). 
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No Pilar 2, as propostas do BCBS para melhora na supervisão passaram por 

monitoramento de exposições fora de balanço e securitização, gerenciamento da concentração 

de riscos, além da adoção das melhores práticas de avaliação, testes de estresse, normas 

contábeis e governança corporativa. No Pilar 3, as propostas envolveram maiores informações 

das instituições sobre exposições em securitização e fora de balanço, detalhes sobre a 

composição do capital regulatório e explanação sobre o modelo utilizado pelo banco para 

cálculo do capital regulamentar. Adicionalmente às propostas para os três pilares, foi 

introduzido o monitoramento de liquidez, introduzindo os indicadores LCR9 e NSFR10, 

concomitantemente ao fortalecimento da supervisão (BCBS, 2010). 

Partindo desse panorama e, dentre todas as propostas realizadas pelo BCBS em 

Basileia III, Leite e Reis (2011, p. 10) elencaram aqueles que, em sua análise, se constituíram 

nos principais objetivos do acordo: 

§ Elevar a qualidade do capital disponível para que bancos lidem melhor com 
perdas;  

§ Εlevar os requerimentos mínimos de capital, inclusive um aumento no capital 
principal de 2% para 4,5%; 

§ Criar colchões adicionais de capital, sendo um de conservação e um anticíclico, 
cada um de 2,5%;  

§ Diversificar a cobertura do risco, incorporando as atividades de trading, 
securitizações, exposições fora do balanço e derivativos; 

§ Introduzir uma taxa de alavancagem para o sistema e medidas sobre 
requerimentos mínimos de liquidez, tanto para o curto (LCR) quanto para o longo 
prazo (NSFR); 

§ Aumentar a importância dos Pilares 2 e 3 do acordo anterior no processo de 
supervisão e de transparência, através de práticas para a gestão de liquidez, 
realização dos testes de estresse, governança corporativa e práticas de avaliação 
de ativos. Adicionalmente, destaca-se a preocupação com a gestão e concentração 
de risco, além de incentivos para que os bancos tenham uma melhor 
administração do risco e retorno orientados para o longo prazo.  

 

                                                
9 A sigla LCR significa Liquidity Coverage Ratio ou, em português, Índice de Cobertura de Liquidez (tradução 
do autor). Trata-se de um indicador desenvolvido pelo BCBS com o objetivo de promover resiliência, no curto 
prazo, do perfil de risco de liquidez de um banco, assegurando que ele dispõe suficientemente de ativos de alta 
qualidade para sobreviver a um cenário significativo de estresse que dure um mês (BCBS, 2010, p. 3). 
10 NSFR é a sigla para Net Stable Funding Ratio (Índice de Financiamento Líquido Estável – tradução do autor), 
o qual foi desenvolvido pelo BCBS visando promover resiliência em um horizonte de tempo mais longo, através 
da criação de incentivos adicionais para que os bancos utilizem fontes de financiamento mais estáveis em uma 
base contínua. O indicador tem um horizonte de um ano e foi desenvolvido para prover uma estrutura sustentável 
de vencimentos de ativos e passivos (BCBS, 2010, p. 3).  
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As novas proposições do BCBS em Basileia III foram organizadas em um calendário 

de implementação, para cumprimento pelas instituições financeiras e acompanhamento dos 

órgãos reguladores e supervisores nos países que aderiram ao acordo. A Tabela 2 apresenta a 

disposição dos novos requerimentos no referido cronograma: 

Tabela 2 – Implementação das Novas Exigências de Capital 

Mínimo em Relação aos Ativos Ponderados pelo Risco - Basileia III 
Fases 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

C
A

PI
TA

L 

Índice de Alavancagem Monitoramento do 
Supervisor Teste Paralelo/Divulgação Começa em 2015. Migração para o 

Pilar 1 

Percentual Mínimo de 
Capital - Ações 
Ordinárias   3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Amortecedor de 
Conservação 
de Capital      0,625% 1,25% 1,875% 2,5% 

Capital Mínimo + 
Amortecedor de 
Conservação   3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0% 

Deduções ao Mínimo de 
Capital Nível 1    20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Mínimo Capital Nível 1   4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Mínimo Capital Total    8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Mínimo Capital Total + 
Amortecedor de 
Conservação   8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5% 

Instrumentos de Capital 
não mais classificados 
como Principal Nível 1 
ou Nível 2 

  
Não serão mais utilizados em um prazo de dez anos, que começa a 

ser contado a partir de 2013. 

 

LI
Q

U
ID

EZ
 Índice de Cobertura de 

Liquidez (LCR) 
Início do 

período de 
observação    

Adoção 
de 

padrões 
mínimos 

    

Índice de 
Financiamento Líquido 
Estável (NSFR)  

Início do 
período de 
observação      

Adoção 
de 

padrões 
mínimos 

 

Fonte: Adaptado de BCBS (2010), ANBIMA (2010, p. 40-42) e LEITE e REIS (2011, p. 20) 

 

De acordo com o BACEN (2013), em seu manual de supervisão bancária, Basileia 

III tem como pontos de destaque uma composição mais rigorosa de capital, a harmonização 

internacional de ajustes regulamentares sobre capital e a ampliação dos procedimentos de 

transparência dos elementos que compõem o capital. São dignos de nota, também, a 
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implementação de Índice de Alavancagem a ser aplicado como medida complementar ao 

requerimento mínimo de capital, a criação de duas modalidades de capital (buffers), para 

absorção de perdas em períodos de estresse (Capital conservation buffer) e perdas decorrentes 

de alterações no ambiente macroeconômico (Countercyclical buffer) e, finalmente, a 

instituição de requerimentos mínimos quantitativos para a liquidez de instituições financeiras. 

No que concerne ao arcabouço regulatório brasileiro, de acordo com o manual de 

supervisão do BACEN (2013), este se fundamenta nas seguintes resoluções do Conselho 

Monetário Nacional (CMN): 

a) Resolução 4192/2013 - Dispõe sobre a metodologia para apuração do Patrimônio 
de Referência (PR); 

b) Resolução 4193/2013 - Dispõe sobre apuração dos requerimentos mínimos de 
Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e institui o 
Adicional de Capital Principal; 

c) Resolução 4194/2013 - Dispõe sobre a metodologia facultativa para apuração dos 
requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de 
Capital Principal para as cooperativas de crédito que optarem pela apuração do 
montante dos ativos ponderados pelo risco na forma simplificada (RWARPS) e 
institui o Adicional de Capital Principal para essas cooperativas; 

d) Resolução 4195/2013 – Foi revogada no mesmo ano pela Resolução 4280/2013, 
que Dispõe sobre a elaboração, a divulgação e a remessa de Demonstrações 
Contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial ao Banco Central do Brasil. 

 

A Resolução 4193/2013 foi posteriormente alterada pela Resolução 4443/2015, 

sendo que, ao lado da Resolução 4192/2013, esses instrumentos normativos estabelecem as 

principais diretrizes para apuração do capital regulamentar no Brasil. Dessa forma, foi 

definido como Patrimônio de Referência (PR) o somatório dos Níveis 1 e 2 do Capital.  

O capital Nível 1 é determinado pelo somatório do Capital Principal com o Capital 

Complementar, sendo o primeiro basicamente formado pelo capital social (ações ordinárias) e 

algumas reservas específicas (de capital, de reavaliação, de lucros, etc.), ao passo que o 

segundo é correspondente a outros instrumentos emitidos pela instituição, capazes de absorver 

perdas e que atendam aos critérios estabelecidos pelo regulador.  

O Nível 2 do Capital é formado basicamente por instrumentos de dívida emitidos 

pelas instituições financeiras, que atentam às condições estabelecidas pelo regulador e 

possuam condições restritas de absorção de perdas.  

Com base nas definições do PR, bem como das parcelas de capital e, em 

convergência com os requerimentos de capital constantes do Pilar 1 do Acordo de Basiléia, o 
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Banco Central do Brasil estabeleceu os coeficientes mínimos de capital para o mercado 

bancário brasileiro, segundo cronograma detalhado a seguir: 

 

Tabela 3 – Cronograma de Implantação dos Requerimentos Mínimos de Capital de 
Basileia III no Brasil 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fator “F”11 11% 11% 11% 9,875% 9,25% 8,625% 8% 

Nível I (Tier 1) 5,5% 5,5% 6% 6% 6% 6% 6% 

Capital Principal (Core Tier 1) 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

ACPConservação - - - 0,625% 1,25% 1,875% 2,5% 

ACPContracíclico (limite)12 - - - 0,625% 1,25% 1,875% 2,5% 

ACPSistêmico (limite)13 - - - - 0,5% 1% 2% 

Capital Mínimo Regulatório Total 11% 11% 11% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 

Fonte: Adaptado de BACEN (2013, p. 3-6) e BACEN (2015, p. 1-3) 

 

Com o estabelecimento dos limites mínimos para o Capital Principal e Nível I, 

depreende-se que o Nível II do Capital deverá suprir eventual diferença observada entre o 

Capital Regulatório Total e o Nível I (desde que este esteja cumprindo o requerimento 

mínimo). 

 

2.4 AVALIAÇÃO DE EMPRESAS DO SETOR BANCÁRIO 

A avaliação financeira de uma empresa pode ser realizada de formas distintas, de 

acordo com os objetivos desejados. No caso de uma empresa do setor bancário, os conceitos 

                                                
11 “F” é o fator aplicado ao montante RWA para obtenção do requerimento mínimo do PR, conforme Res. 
4193/2013 (BACEN, 2013, p. 3). 
12 Equivale ao amortecedor denominado anteriormente como anticíclico. Conforme Res. 4193/2013 (BACEN, 
2013, p. 6), a metodologia para apuração da parcela adicional de capital principal contracíclico e seu percentual 
em relação ao montante RWA serão definidos pelo Banco Central do Brasil, limitado aos percentuais de RWA 
estabelecidos.  
13 Conforme Res. 4193/2013 (BACEN, 2013, p. 5-6) e Res. 4443/2015 (BACEN, 2015, p. 1-3) estão sujeitos ao 
cumprimento do ACPsistêmico os bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento e caixas 
econômicas. A metodologia para apuração da parcela adicional de capital principal sistêmico e seu percentual 
em relação ao montante RWA serão definidos pelo Banco Central do Brasil, limitado aos percentuais de RWA 
estabelecidos. 
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para avaliação não se alteram, entretanto devem ser respeitadas as peculiaridades dessas 

instituições. Dependendo de quais sejam os objetivos da avaliação a ser realizada, as 

conclusões percebidas através de diferentes análises podem apontar para direções também 

distintas.  

Damodaran (2004, p.79-80) afirma que algumas perguntas sobre a situação 

econômico-financeira de uma empresa podem ter diferentes respostas a depender do tipo de 

análise: se realizada a partir de dados contábeis ou se for feita uma análise financeira por 

fluxos de caixa. Segundo o autor, a primeira intenta demonstrar a situação atual da empresa, 

enquanto a segunda é muito mais voltada para o futuro.  

A redução nas margens de lucro, conforme afirmam Wernke e Lambeck (2004 apud 

KREUZBERG; DOCKHORN; HEIN,  2013, p. 81), acabam por elevar a relevância das 

medidas de desempenho. Pondere-se, entretanto, que a análise de desempenho de cada 

organização é sujeita a diversas situações, entre as quais, indicadores mais adequados e 

formas de consolidação. Dessa forma, a avaliação de desempenho se torna um tema 

abrangente e complexo diante das múltiplas metodologias possíveis.  

 

2.4.1 A Análise Financeira através de Demonstrações Contábeis 

A avaliação de desempenho econômico-financeiro de uma empresa por meio de 

demonstrações contábeis (ou análise de balanços) é uma prática que busca converter dados 

contábeis sobre a empresa em informações sobre a mesma, sendo tal prática mais eficiente na 

medida da qualidade das informações que produz. Todo o processo de análise é baseado no 

raciocínio cientifico para tomada de decisão, ou seja, envolve a escolha de indicadores, que 

serão comparados com padrões e, após se alcançar um diagnóstico ou conclusões, tomam-se 

as decisões necessárias (MATARAZZO, 2010, p. 3-7). 

Assaf Neto (2012, p. 44) afirma que através da “análise de balanços” é possível 

extrair dos demonstrativos contábeis apurados e divulgados por uma empresa, informações 

úteis sobre sua situação econômico-financeira, podendo atender a interesses de análise de 

investidores, credores, concorrentes, governo, etc. Damodaran (2004, p. 87) lembra que 

“muitas das informações utilizadas em avaliação e em finanças corporativas provêm dos 

demonstrativos financeiros”. Pinheiro (2007 apud RUFINO et al., 2014, p. 7) acrescenta que a 

análise de demonstrações contábeis evidencia o comportamento da empresa sob os aspectos 

econômico-financeiros, apresentando um conjunto de informações, de atos e fatos que 

ocorreram nos períodos descritos. 
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Dentre os principais objetivos de uma empresa, ao preparar sua contabilidade 

financeira (inclusive contratando auditores independentes para certificarem que essa 

contabilidade apresenta uma visão verdadeira e justa), está o de permitir aos participantes 

dessa empresa (acionistas, financiadores, gestores, diretores e empregados) o monitoramento 

de seu progresso (BREALEY; MYERS, MARCUS, 2002, p. 36). Bortoluzzi et al. (2011 apud 

KREUZBERG; DOCKHORN; HEIN,  2013, p. 81) ratificam essa ideia, ao afirmar que a 

técnica de análise das demonstrações contábeis é um meio de avaliação do desempenho 

econômico-financeiro, visando apresentar aos gestores das empresas informações que 

auxiliem no processo de tomada de decisão.  

Dessa forma, conforme afirma Matarazzo (2010, p. 14), “a Análise de Balanços é 

fundamental para quem pretende relacionar-se com a empresa”. Contudo, segundo Assaf Neto 

(2012. p. 44), a maneira como os indicadores de análise são utilizados é própria de quem faz a 

análise. Isso significa que a capacidade do analista, em termos de conhecimento técnico, 

experiência ou até mesmo intuição, interfere nesse processo, de forma que é possível obter 

diferentes conclusões de diferentes analistas sobre uma empresa, ainda que tenham utilizado a 

mesma técnica. 

 

2.4.2 Avaliação por Índices Econômico-financeiros 

Uma das técnicas mais utilizadas para análise de balanços é a utilização de 

indicadores econômico-financeiros, ao lado de outras, como análise horizontal, análise 

vertical e diagrama de índices (ASSAF NETO, 2012, p. 49-50). Gitman (2012, p. 48) afirma 

que a análise de índices envolve métodos de cálculo e interpretação de índices financeiros 

com o objetivo de analisar e monitorar o desempenho da empresa. Ainda segundo o autor, os 

insumos fundamentais para esse tipo de análise são a demonstração do resultado e o balanço 

patrimonial. 

Matarazzo (2010, p. 81) define um índice como sendo “a relação entre contas ou 

grupo de contas das demonstrações financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da 

situação econômica ou financeira de uma empresa”. Para Damodaran (1997, p.100), os 

índices financeiros são um subproduto útil dos demonstrativos financeiros, oferecendo 

medidas padronizadas da lucratividade e grau de risco de uma empresa. 

Brealey, Myers e Marcus (2002, p. 490) destacam a importância dos índices 

financeiros, classificando-os como uma maneira conveniente de resumir grandes quantidades 

de dados financeiros e comparar o desempenho de empresas. Uma questão importante 



 35 

colocada pelos autores é que os índices ajudam a fazer as perguntas corretas, mas raramente 

as respondem sozinhos. Dessa forma, indicam um caminho a ser percorrido em busca de 

respostas mais completas. 

A análise através de índices se constitui na técnica mais empregada, dentre as 

técnicas de análise de demonstrações contábeis, pois tem uma característica de fornecer uma 

visão ampla da situação econômica ou financeira de uma empresa. Em uma análise por 

índices, não é importante a utilização de um grande número de indicadores, mas de um 

conjunto que permita conhecer a situação da empresa, segundo o grau de profundidade 

desejado na análise (MATARAZZO, 2010, p. 82). 

Como para qualquer empresa, a avaliação por indicadores econômico-financeiros 

pode ser aplicada a uma instituição financeira, respeitadas as suas particularidades. A 

literatura acadêmica dispõe de exemplos de pesquisas baseadas em avaliações de saúde 

financeira de bancos. 

Carreiro e Cunha (2008) desenvolveram trabalho no qual, através da utilização de 

índices econômico-financeiros, analisaram o desempenho do Banco Cooperativo do Brasil – 

BANCOOB. Os autores utilizaram a metodologia denominada CAMEL, que contempla 

indicadores em cinco dimensões, a saber, Capital (C), Qualidade dos Ativos (A, proveniente 

do termo inglês Asset Quality), Gerenciamento (M, de Management), Lucratividade (E, do 

termo Earnings) e Liquidez (L, oriundo de Liquidity).  Afirmam os autores que o Federal 

Reserve, banco central estadunidense, desenvolveu esse modelo para avaliação dos bancos 

daquele país, como num sistema de rating.  

Os autores se utilizaram de uma matriz de pontuação, distribuindo os quatorze 

indicadores selecionados entre as cinco dimensões citadas, arbitrando maior peso às 

dimensões de Capital (C) e Liquidez (L). O modelo define escalas de pontuação, conferindo a 

cada indicador um atributo entre “péssimo”, “ruim”, “bom” ou “ótimo”, através da 

distribuição em quartis com base nos índices apurados para os dez maiores bancos brasileiros. 

Ao longo dos cinco anos analisados (2001-2005), os autores observaram certa estabilidade no 

desempenho final do BANCOOB, demonstrando o atingimento de aproximadamente 58% dos 

pontos possíveis, o que foi interpretado como um amplo espaço para crescimento. Na 

avaliação dos autores, de acordo com os resultados obtidos, as dimensões Capital e Liquidez 

mereceriam maior atenção, por apresentarem apenas 40% e 25% dos pontos possíveis, 

respectivamente. 

A pesquisa realizada por Resende (2012) utilizou o mesmo modelo baseado em 

indicadores (CAMEL) para uma comparação entre o desempenho dos bancos Itaú e Unibanco 
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antes de sua fusão, sendo os resultados comparados com os obtidos para o banco 

ItaúUnibanco, formado após a fusão dos dois primeiros. O período analisado compreendeu os 

anos de 2002 a 2011, sendo a fusão dos bancos realizada em 2008. O trabalho utilizou trinta e 

quatro indicadores econômico-financeiros obtidos a partir das demonstrações contábeis, 

divididos entre as cinco dimensões do CAMEL, mantendo a mesma estrutura de pesos 

utilizada por Carreiro e Cunha (2008), priorizando as dimensões Capital e Liquidez. A 

definição dos atributos de desempenho (escalas de pontuação) foi construída a partir dos 

indicadores dos dez maiores bancos múltiplos em ativos, nos últimos dez anos, segundo o 

ranking do BACEN, distribuindo-os em quartis. 

A análise dos resultados levou Resende (2012, p. 125-128) à conclusão de que, 

previamente à fusão entre os bancos, o Unibanco apresentara, de forma geral, desempenho 

melhor que o Itaú. Entretanto, em ambos foi notada grande oscilação nos indicadores, 

comparativamente aos seus concorrentes. Após a fusão, os indicadores apresentados pelo 

ItaúUnibanco não atingiram os melhores picos de desempenho anteriormente observados nas 

duas instituições, entretanto, houve maior estabilidade. Segundo o autor, entre os indicadores 

que apresentaram alteração em seu comportamento, aqueles nas dimensões “Adequação de 

Capital”, “Eficiência na Gestão” e “Liquidez” tiveram situação favorável, ao passo que os 

indicadores das dimensões “Qualidade dos Ativos” e principalmente “Rentabilidade” a 

alteração se deu de forma negativa.  

A fusão entre Itaú e Unibanco foi objeto de outro estudo, realizado por Poeta, Souza 

e Murcia (2010). Os autores também utilizaram uma metodologia de avaliação por 

indicadores econômico-financeiros, através das demonstrações financeiras no período de 2007 

a 2009. No entanto, os pesquisadores se basearam no modelo proposto por Assaf Neto (2012), 

considerando dezoito indicadores, distribuídos entre as perspectivas “Solvência e Liquidez”, 

“Capital e Risco” e “Rentabilidade e Lucratividade”. As informações obtidas foram objeto de 

uma comparação ex ante e ex post a fusão dos bancos, visando perceber alterações no 

desempenho. Através da análise dos resultados, os autores perceberam melhorias 

significativas nos indicadores associados às duas primeiras perspectivas, no entanto, houve 

contração nos indicadores de rentabilidade. Os ganhos de sinergia decorrentes da fusão ainda 

não haviam se refletido totalmente na situação econômico-financeira do ItaúUnibanco. Os 

autores concluíram, também, que a pesquisa fora fortemente influenciada pelos impactos da 

crise financeira de 2008 (POETA; SOUZA; MURCIA, 2010, p. 56-57). 

Os indicadores propostos por Assaf Neto (2012) também subsidiaram o trabalho de 

Kreuzberg, Dockhorn e Hein (2013), no qual os autores analisaram os impactos da crise 
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subprime14 na formação de ranking de indicadores econômico-financeiros de empresas do 

ramo financeiro listadas na BM&FBovespa. O período analisado compreendeu os anos de 

2005 a 2011, excluindo 2008 por ter sido o ano de ocorrência da crise.  Foram considerados 

dezessete indicadores de vinte e quatro instituições financeiras, segregados em três 

perspectivas (Solvência e Liquidez, Capital e Risco e Rentabilidade e Lucratividade). Os 

autores utilizaram o método Displaced Ideal15 modificado para determinação do ranking das 

empresas analisadas.  

Os autores concluíram que os reflexos da crise não impactaram de maneira relevante 

os indicadores de solvência e liquidez das instituições avaliadas, que poucas alterações 

sofreram durante os seis anos sob análise. Nas demais perspectivas, houve significativas 

alterações nos rankings, quando comparados os anos anteriores e posteriores a 2008. Isso foi 

interpretado pelos autores como um reflexo direto da crise (KREUZBERG; DOCKHORN; 

HEIN,  2013, p. 93). 

 Um estudo realizado sobre o mesmo período (2006-2011), por Rufino et al. (2014), 

teve como objetivo identificar possível relação entre sustentabilidade socioambiental e 

performance econômico-financeira de quatro bancos nacionais. Entre os bancos selecionados, 

dois eram considerados sustentáveis, conforme definição do ISE – Índice de Sustentabilidade 

Empresarial, da BM&FBovespa. Os autores se utilizaram das métricas de rentabilidade e 

lucratividade propostos por Assaf Neto (2012, p. 310-312) para comparar as empresas 

consideradas sustentáveis com as não sustentáveis, sendo o total de nove indicadores 

analisados. Rufino et al. (2014, p. 15-16) concluíram pela “não existência de sinergia 

suficiente para afirmar decisivamente que a sustentabilidade influi nos indicadores 

econômico-financeiros das empresas estudadas”. Os autores afirmam que a inexistência dessa 

relação era algo previsto, uma vez que se esperam aspectos mais conclusivos a médio e longo 

prazos.  

Conforme demonstrado pelas pesquisas citadas, os indicadores econômico-

financeiros são úteis para avaliação de desempenho de instituições financeiras. Obviamente, 

são muitas as variáveis que interferem no resultado de um banco, o que faz da avaliação por 

indicadores algo limitado, até mesmo pela qualidade das informações contidas nos relatórios. 
                                                
14 Termo utilizado para classificar hipotecas de qualidade de crédito inferior que, envolvidas numa pirâmide 
financeira, juntamente com a quebra do Banco Lehman Brothers, assinalaram a crise financeira de nível 
internacional em 2008 (KREUZBERG; DOCKHORH; HEIN, 2014, p. 2). 
15 Displaced Ideal é um método de Apoio Multicritério à Decisão – AMD, desenvolvido por Zenely (1974), cujo 
critério é determinar a menor distância de um determinado ponto do seu cenário ideal, sendo que o cenário ideal 
é denominado como o ponto máximo encontrado dentro do conjunto analisado (KREUZBERG; DOCKHORN; 
HEIN,  2013, p. 92). 
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Contudo, deve-se entender os indicadores de avaliação como “medidas que embutem uma 

tendência de desempenho, indicando os potenciais pontos fortes e débeis da instituição e 

despertando a atenção do analista para os aspectos que demandam maior avaliação” (ASSAF 

NETO; 2012, p. 303).  

 

2.4.3 O Modelo de Análise de Bancos de Assaf Neto (2012) 

Há muitos autores que discorrem sobre a aplicação de índices financeiros para 

avaliação de empresas. Entretanto, os bancos são empresas que tem uma configuração distinta 

das empresas comuns. A partir de um modelo padrão de avaliação de empresas, Assaf Neto 

(2012, p. 302-324) promoveu algumas adaptações, de forma que fosse possível descrever um 

modelo de análise de balanços – através de indicadores – aplicado a instituições financeiras.  

O aludido modelo é constituído por 24 (vinte e quatro) indicadores, estando 

agrupados nas seguintes categorias: Solvência e Liquidez, Capital e Risco, Rentabilidade e 

Lucratividade, Análise da Sensibilidade de Juros e Valor Econômico Agregado. A 

composição de cada uma das perspectivas é demonstrada da seguinte maneira, iniciando pelo 

grupo Solvência e Liquidez: 

§ Encaixe Voluntário (EV): capacidade financeira imediata de um banco em cobrir 
saques contra depósitos à vista. 

𝐸𝑉 =   
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  à  𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 

§ Liquidez Imediata (LI): revela quanto a instituição possui de recursos 
disponíveis totais para cobrir seus depósitos a vista. 

𝐿𝐼 =   

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 +   𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  à  𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎  

§ Índice Empréstimos/Depósitos (IED): demonstra quanto a instituição captou de 
empréstimo para cada R$ 1,00 que emprestou. 

𝐼𝐸𝐷 =   
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  

§ Capital de Giro Próprio (CGP): recursos próprios da instituição que se 
encontram financiando as operações ativas. 

𝐶𝐺𝑃 =   𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑁ã𝑜  𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  
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§ Participação dos Empréstimos (PE): percentual do ativo total de um banco que 
se encontra aplicado em operações de empréstimos (créditos). 

𝑃𝐸 =   
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

Fazem-se importantes as análises sobre tais indicadores, pois são focados em pontos 

muito sensíveis de um banco. A solvência evidencia os recursos próprios de uma instituição 

oferecidos ao risco da sua atividade, ao passo que a liquidez reflete a sua capacidade 

financeira em atender prontamente toda demanda por recursos de caixa (ASSAF NETO; 

2012, p. 303).  

O segundo grupo de indicadores são aqueles relacionados a Capital e Risco. Com 

relação a esta perspectiva, Assaf Neto (2012, p. 306) menciona a dificuldade de se estabelecer 

o montante adequado de capital de um banco, devido à sua dependência de fatores cuja 

determinação é inexata, como o seu nível de risco. Esta é uma das razões que justificam o 

estabelecimento de padrões mínimos de capital regulatório (Acordos de Basileia). Dentro 

dessa perspectiva de Capital e Risco são considerados os seguintes indicadores:  

§ Independência Financeira (IF): percentual do ativo total de um banco que se 
encontra aplicado em operações de empréstimos (créditos). 

𝐼𝐹 =   
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

§ Leverage (L): Expressa a alavancagem, isto é, quantas vezes o ativo do banco é 
maior que o capital próprio investido. 

𝐿 =   
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

§ Relação Capital/Depositantes (RCD): para cada R$ 1,00 de captação dos 
bancos, sob a forma de depósitos, quanto foi aplicado de recursos próprios. 

𝑅𝐶𝐷 =   
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  (𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜) 

§ Imobilização do Capital Próprio (ICP): Porcentagem do capital próprio 
aplicado no banco que foi imobilizado em ativo permanente. 

𝐼𝐶𝑃 =   
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

§ Taxa de Reinvestimento do Lucro (TRL): variação no capital próprio de um 
banco (patrimônio líquido), determinada pela retenção dos lucros. 

𝑇𝑅𝐿 =   
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  
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§ Limite de Expansão (LE): expansão máxima dos ativos do banco possíveis de 
serem financiados por recursos próprios. 

𝐿𝐸 =   TRL  ×  IF 

 

Com relação aos indicadores Rentabilidade e Lucratividade, Assaf Neto (2012, p. 

310-312) lembra que a atividade bancária se assemelha aos demais tipos de negócios, 

diferenciando-se pela natureza dos fatores à sua disposição. Sua matéria-prima são os 

recursos captados, que são vendidos sob a forma de créditos e empréstimos concedidos. 

Assim como em outros segmentos, o objetivo de um banco é maximizar a riqueza de seus 

proprietários, através do estabelecimento de uma adequada relação risco-retorno. Os 

indicadores que compõem esse grupo são: 

§ Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Taxa de retorno do capital 
próprio.  

𝑅𝑂𝐸 =   
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

§ Retorno sobre os Ativos: revela a taxa de retorno do ativo total.  

𝑅𝑂𝐴 =   
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

§ Margem Líquida (ML): relação entre o lucro líquido e as receitas de 
intermediação financeira. Revela a parcela das receitas financeiras do banco, que 
restou aos acionistas, após serem descontados todos os custos e despesas 
incorridos no exercício. 

𝑀𝐿 =   
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑑𝑒  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎

 

 

§ Giro do Capital Próprio (GCP): Quantas vezes o capital próprio se transformou 
em receitas.  

𝐺𝐶𝑃 =   
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑑𝑎  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  

§ Margem Financeira - Ativos (MFA): Mostra para cada R$ 1,00 de ativo quanto 
a instituição apurou na intermediação financeira.  

𝑀𝐹𝐴 =   

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  𝑑𝑎  
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

§ Lucratividade dos Ativos (LA): Porcentagem do total investido na instituição 
(ativo total) que se transformou em receitas financeiras.  
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𝐿𝐴 =   
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑑𝑎  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

§ Juros Passivos (JP): Relação entre a despesa de intermediação financeira e o 
passivo total mantido pelo banco. Custo das fontes de financiamento do banco. 

𝐽𝑃 =   
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

§ Custo Médio de Captação (CMC): Revela o custo financeiro do capital 
investido na instituição por poupadores (custo de captação).  

𝐶𝑀𝐶 =   

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑒    
𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎çã𝑜  𝑑𝑒  𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  𝑎  𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜  

§ Retorno Médio das Operações de Crédito (RMOC): Relação entre as receitas 
financeiras provenientes das operações de crédito e o valor médio aplicado em 
créditos. Apura a taxa de retorno das aplicações em créditos, a qual é geralmente 
confrontada com o custo de captação para se avaliar o spread bruto do banco.  

𝑅𝑀𝑂𝐶 =   

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑒
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜  

§ Índice de Eficiência Operacional (IEO): Relação entre as despesas operacionais 
incorridas no exercício e as receitas de intermediação financeira. Pode revelar a 
produtividade do banco.  

𝐼𝐸𝑂 =   
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑑𝑎  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎

 

 

Em parceria com a consultoria M/Legate, o professor Assaf Neto constituiu o 

Instituto Assaf, visando a aplicação prática de modelos teóricos da área de finanças no 

ambiente brasileiro (INSTITUTO ASSAF). Através do Instituto, são divulgadas em sítio na 

internet a descrição e metodologias dos indicadores propostos por Assaf Neto (2012), sendo 

acrescidos outros indicadores associados a rentabilidade e lucratividade, como informado a 

seguir: 

 

§ Margem Financeira Bruta (MFB): Relação entre o resultado bruto de 
intermediação financeira e as receitas de intermediação financeira. Margem bruta 
apurada pelo banco no exercício.  

𝑀𝐹𝐵 =   

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  𝑑𝑎  
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎  𝑑𝑎  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎çã𝑜  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 
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§ Spread (S): Diferente entre as taxas de aplicação e captação. Revela o resultado 
da intermediação financeira.  

𝑆 =   𝑅𝑀𝑂𝐶 − 𝐶𝑀𝐶 

 

A Análise da Sensibilidade de Juros do modelo de Assaf Neto (2012, p. 312-315) é 

dada por um único índice. Segundo o autor, flutuações nas taxas de juros de mercado alteram 

o nível de estabilidade dos ganhos bancários, incorporando riscos na formação da margem 

financeira. Isto envolve o conceito de GAP – Gerenciamento de Ativos e Passivos, pelo qual 

se pretende administrar a sensibilidade das taxas de juros de uma instituição financeira, 

levando em consideração a relação do mercado com a as taxas de ativos e passivos. O 

indicador que representa de forma simplificada esta análise é o Índice de Sensibilidade de 

Juros, demonstrado a seguir: 

§ Índice de Sensibilidade de Juros (ISJ): Expressa a relação entre os ativos 
sensíveis a juros e os passivos sensíveis a juros.  

𝐼𝑆𝐽 =   
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  𝑆𝑒𝑛𝑠í𝑣𝑒𝑖𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  𝑆𝑒𝑛𝑠í𝑣𝑒𝑖𝑠 

 

Dentro do conceito de Valor Econômico Agregado, Assaf Neto (2012, p. 321-324) 

destaca que, em uma análise de instituição financeira, é comum se substituir o custo médio 

ponderado de capital pela medida do Valor Econômico Agregado (VEA). Isso ocorre, de 

acordo com o autor, devido à capacidade dos bancos em criar valor a partir de seus passivos, 

muitas vezes captados a taxas de juros reduzidas ou até mesmo sem custo (depósitos a vista). 

Dessa forma, o custo de captação de terceiros não é calculado. Ainda segundo o autor, o VEA 

reflete o lucro econômico, ou seja, o resultado em excesso ao custo de capital da empresa. 

Assim, para bancos se pode considerar o requisito mínimo de Basileia para o cálculo do custo 

de capital (é atribuído um custo de oportunidade ao capital próprio – Ke). Uma vez obtido o 

VEA, pode ser calculado o MVA (Market Value Added), que revela o valor da empresa 

excedente ao capital investido (ASSAF NETO, 2012. P. 261). Os indicadores que 

representam esse grupo de análise são dados por: 

§ Valor Econômico Agregado (VEA): Expressa o resultado em excesso ao custo 
de capital.  

𝑉𝐸𝐴 =   𝐿𝐿 − (𝐾𝑒  ×  𝑃𝐿  𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜) 

 



 43 

§ Market Value Added (MVA): Demonstra a riqueza gerada pelo investimento 
realizado pelos acionistas.  

𝑀𝑉𝐴 =   
𝑉𝐸𝐴
𝐾𝑒   
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

Neste capítulo serão explanados os aspectos referentes à metodologia adotadas na 

realização da presente pesquisa. Serão fornecidas as informações necessárias relativas ao tipo 

de pesquisa, o modelo de avaliação utilizado, a seleção dos dados para análise, além dos 

critérios utilizados para escolha da amostra a ser estudada. 

 

3.1 QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa cientifica é um processo de investigação que pode ser definido como 

“sendo a inquisição, o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e 

interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade” (LEHFELD, 1991 

apud GERHART e SILVEIRA, 2009, p. 31). 

Quanto à sua forma de abordagem, a presente pesquisa pode ser classificada como 

uma pesquisa qualitativa. De acordo com Gerhart e Silveira (2009, p. 31), não é uma 

preocupação da pesquisa qualitativa a representatividade numérica, mas sim o 

aprofundamento da compreensão de uma questão específica.  

Ainda com base em Gerhart e Silveira (2009, p. 35-39), quanto à sua natureza, por 

“gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos”, 

este trabalho se qualifica como uma pesquisa aplicada. Com relação aos seus objetivos, sua 

qualificação é de uma pesquisa descritiva.  

Finalmente, o trabalho será estruturado sob a forma de um estudo de caso, com 

relação aos seus procedimentos. Segundo Alves-Mazzotti (2006 apud GERHART e 

SILVEIRA, 2009, p. 39), são exemplos comuns para esse tipo de estudo aqueles que 

focalizam um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição, etc. 

 

3.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

O presente estudo será voltado à análise dos indicadores econômico-financeiros do 

Banco do Brasil S/A. Para fins de comparação dos dados do BB com dados do mercado, 

foram selecionadas outras instituições financeiras de grande porte no país. 

No sítio do Banco Central do Brasil estão ranqueadas todas as instituições do país, 

sendo que muitas delas seriam irrelevantes para o estudo, em função da sua pequena 
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participação no mercado. Assim, foi constatado que, ranqueados por seus ativos, os 11 

maiores bancos do país respondem por uma proporção superior a 75% de todo o ativo 

bancário.  

Dessa forma, foram selecionados sempre os 11 primeiros bancos do ranking do 

BACEN, estando o BB sempre entre eles. Visando a comparação entre os dados do BB com 

os dados dos outros 10 maiores bancos, as informações do BB foram apartadas dos demais 

bancos, restando 10 instituições no ranking, que foi composto desta maneira em cada ano: 

Tabela 4 – Amostra dos Maiores Bancos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Considerando que, mesmo com a amostra dos 10 maiores bancos, exceto BB, ainda 

havia diferencias proporcionais, uma sub-amostra foi utilizada para uma segunda análise, 

considerando apenas os bancos que mais se assemelhassem ao Banco do Brasil. Os critérios 

2005 2006 2007 2008 2009

CEF$ BRADESCO ITAU ITAU ITAU

BRADESCO CEF$ BRADESCO BRADESCO BRADESCO

ITAU ITAU CEF$ SANTANDER$ SANTANDER$

UNIBANCO ABN$AMRO ABN$AMRO CEF$ CEF$

SANTANDER$BANESPA$ SANTANDER$BANESPA$ UNIBANCO HSBC HSBC

ABN$AMRO UNIBANCO SANTANDER VOTORANTIM VOTORANTIM

HSBC SAFRA$ HSBC SAFRA$ SAFRA$

SAFRA$ HSBC SAFRA$ NOSSA$CAIXA$ CITIBANK

VOTORANTIM VOTORANTIM VOTORANTIM CITIBANK BANRISUL

NOSSA$CAIXA$ NOSSA$CAIXA$ CITIBANK BNP$PARIBAS$ DEUTSCHE

2010 2011 2012 2013 2014

ITAU ITAU ITAU ITAU ITAU

BRADESCO BRADESCO BRADESCO CEF CEF$

CEF$ CEF CEF BRADESCO BRADESCO

SANTANDER$ SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER$

HSBC HSBC HSBC HSBC HSBC

VOTORANTIM VOTORANTIM VOTORANTIM SAFRA BTG$PACTUAL$

SAFRA$ SAFRA SAFRA BTG$PACTUAL SAFRA$

CITIBANK CITIBANK BTG$PACTUAL VOTORANTIM VOTORANTIM

BTG$PACTUAL$ BTG$PACTUAL CITIBANK CITIBANK CITIBANK

BANRISUL BANRISUL BANRISUL BANRISUL BANRISUL
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para este novo corte foram (em 2014): ativos acima de R$ 500 Bilhões e número de agências 

superior a 1.000.  

Atenderam aos novos requisitos os seguintes bancos: Itaú, Bradesco, CEF e 

Santander. Os demais bancos ficaram muito distantes, demonstrando claramente estarem em 

um patamar mais baixo. Partindo da premissa de que seria efetuada uma análise econômico 

financeira, pareceu razoável filtrar, para esta segunda análise, somente os bancos de capital 

aberto, como o BB também o é. Portanto, a CEF também foi excluída do segundo ranking, 

permanecendo como “pares” para análise juntamente com o BB os bancos: Itaú, Bradesco e 

Santander. 

 

3.3 SELEÇÃO DOS DADOS 

Por se tratar de uma pesquisa com dados contábeis, envolvendo diversos bancos, 

seria muito custosa a coleta individual das informações, sob o risco da assimetria dos dados, 

indisponibilidade, etc.  

Assim, todas as informações contábeis dos bancos analisados foram obtidas no sítio 

do Banco Central do Brasil, na seção Sistema Financeiro Nacional, subseção Informações 

para Análise Econômico-Financeira. O período de coleta de informações foi de dezembro de 

2004 a dezembro de 2014. O período analisado iniciou-se em 2005, entretanto foram 

necessários dados de 2004 para cálculo de alguns valores médios requeridos pelos índices. 

A partir dos dados disponibilizados pelo BACEN, foram baixados os arquivos em 

formato de texto com separadores, contendo as informações Resumidas, o Ativo, Passivo, 

Resultado da Intermediação Financeira e Resultado Líquido. A ferramenta tecnológica 

utilizada para o tratamento, organização e análise dos dados foi o MS Office – Excel. 

 

3.4 O MODELO: ANÁLISE DE BANCOS 

Essa pesquisa será conduzida através de um modelo de avaliação econômico-

financeira através de indicadores financeiros, extraídos de demonstrativos contábeis das 

instituições financeiras avaliadas, os quais estão disponíveis no sítio do Banco Central do 

Brasil.  

O modelo a ser utilizado para as análises é o conjunto de indicadores propostos por 

Assaf Neto (2012, p. 302-324), os quais serão aplicados para o Banco do Brasil e demais 
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bancos de atuação nacional que comporão a amostra. Dentre os 24 (vinte e quatro) 

indicadores do modelo, serão utilizados 21 (vinte e um), sendo desconsiderados os índices 

CGP (capital de giro próprio), VEA (valor econômico agregado) e MVA (market value 

added), por serem expressos em unidades monetárias, o que prejudicaria a comparação entre 

instituições, considerando que se tratam de bancos de tamanhos distintos. Além disso, serão 

incorporados à analise os indicadores Margem Financeira Bruta – MFB e Spread – S  

(INSTITUTO ASSAF).  Um ultimo indicador a ser acrescentado é o Índice de Basileia (IB), 

estabelecido pelo BACEN (2013, p. 3) e abordado por Assaf Neto (2012, p. 310) sem, no 

entanto, integrar item especifico em seu modelo. Entretanto, dada a relevância deste indicador 

no contexto atual de elevação de requerimentos mínimos de capital, este será considerado 

paralelamente aos demais indicadores de avaliação de capital. O Índice de Basileia é definido 

como: 

§ Índice de Basileia (IB): indicador que demonstra a alavancagem os ativos 
ponderados pelo risco, com relação ao patrimônio de referencia.  

𝐼𝐵 =   
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑝𝑒𝑙𝑜  𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜  𝑑𝑒  𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

Serão utilizados, portanto, um total de 24 indicadores para avaliação das instituições 

financeiras, os quais, visando facilitar a abordagem, foram agrupados em seis categorias 

(guardando relação com suas classificações originais): Solvência e Liquidez, Capital, 

Rentabilidade, Desempenho e Spread, Eficiência Operacional e Sensibilidade de Juros. A 

Tabela 5 apresenta as perspectivas utilizadas e os respectivos indicadores que comporão cada 

uma delas: 

Tabela 5 – Indicadores Agrupados por Perspectiva 

Perspectiva Índice 

Solvência e 
Liquidez 

EV – Encaixe Voluntário 
LI – Liquidez Imediata 

IED – Índice Empréstimos/Depósitos 
PE – Participacão dos Empréstimos 

Capital 

IF – Independência Financeira 
L – Leverage / Alavancagem 

RCD – Relação Capital/Depositantes 
ICP – Imobilização do Capital Próprio 

TRL – Taxa de Reinvestimento do Lucro 
LE – Limite de Expansão 
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IB – Índice de Basiléia 

Rentabilidade 

ROE – Return on Equity (Retorno sobre PL) 
ROA - Return on Assets (Retorno sobre Ativo) 

MFB – Margem Financeira Bruta 
ML – Margem Líquida 

Desempenho e 
Spread 

GCP – Giro do Capital Próprio 
MFA – Margem Financeira - Ativos 

LA – Lucratividade dos Ativos 
JP – Juros Passivos 

CMC – Custo Médio de Captação 
RMOC – Retorno Médio das Operações de Crédito 

S – Spread 

Eficiência 
Operacional IEO – Índice de Eficiência Operacional 

Sensibilidade de 
Juros ISJ – Índice de Sensibilidade de Juros 

Fonte: Adaptado de ASSAF NETO (2012, p. 302-324); INSTITUTO ASSAF; BACEN (2013, p. 3) 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO – APLICAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE AO 

BANCO DO BRASIL S/A 

4.1 O BANCO DO BRASIL NO CONTEXTO BRASILEIRO 

De acordo com o relatório anual 2014 (BANCO DO BRASIL, 2014), o Banco do 

Brasil S/A (BB) é a maior instituição financeira da América Latina, em volume de ativos. Em 

dezembro de 2014, esse valor superava R$ 1,4 trilhão. Além disso, o BB ocupa posição de 

destaque em vários outros segmentos como, por exemplo, no mercado de crédito brasileiro, 

do qual o BB detêm um market share de aproximadamente 21%. 

Em termos de estrutura, o BB encerrou o ano de 2014 com aproximadamente 111 

mil colaboradores e mais de 61 milhões de clientes. Para atendimento a todo esse contingente 

de clientes, o BB conta com uma rede de atendimento que contempla 5.524 agências de 

varejo, agências segmentadas para públicos específicos, como grandes empresas, governo e 

clientes de alta renda, além de postos de atendimento próprios, de correspondentes e 

compartilhados.  O BB está presente em todos as unidades da federação, apresentando 23,9% 

de participação de mercado nacional em número de agências. A rede de atendimento cobre 

99,8% dos municípios brasileiros. 

Além de sua atuação no Brasil, o BB tem procurado expandir seus negócios também 

no exterior. O banco conta com 45 unidades próprias, distribuídas em 24 países das Américas 

do Sul, Central e do Norte, África, Europa e Ásia. Mais recentemente, o BB passou a atuar de 

forma mais estratégica na Argentina, através do Banco Patagônia, cuja participação acionária 

foi adquirida pelo BB em 2010. 

 O BB é uma instituição de tradição no Brasil, considerando seus mais de 200 anos 

de história. O banco, que já foi uma empresa estatal, hoje é uma sociedade anônima de 

economia mista, cujas ações estão listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa desde 2006. 

Esse segmento da bolsa reúne as empresas que adotam as melhores práticas de governança 

corporativa. O controle acionário pertence à União Federal, que 57,9% das ações do BB. 

Dada a sua característica de ser um banco de mercado controlado pela União Federal, o BB 

adota em sua missão o compromisso de atuar como um “banco de mercado com espírito 

público”. 

Norteado por este espírito, o Banco do Brasil atua nos mais diversos segmentos do 

mercado financeiro, estando a empresa estruturada sob a forma de Banco Múltiplo, liderando 

um vasto conglomerado de empresas financeiras e não financeiras. Assim, o BB é uma das 
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instituições financeiras mais competitivas do país, apto a atender seus clientes em operações 

de crédito diversas (pessoa física e jurídica), financiamentos (inclusive financiamento 

imobiliário), operações de câmbio e comércio exterior. O BB é também um dos principais 

financiadores do agronegócio brasileiro, com 63,5% de participação no mercado de crédito 

desse segmento. Através das empresas de seu conglomerado, o BB também atua nos ramos de 

seguros, capitalização e previdência.  

Outra área de forte atuação do Banco do Brasil é o mercado de capitais. O BB atua e 

presta serviços nesse mercado em âmbito nacional e internacional. Da mesma forma, é 

relevante a atuação da Tesouraria do BB, operando nos mercados de renda fixa, renda 

variável, câmbio, commodities e derivativos. A BB Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários (BBDTVM) – subsidiária integral do BB administra recursos de terceiros em 

volume superior a R$ 550 Bilhões.  

A Figura 4 nos mostra alguns segmentos nos quais o BB detêm a liderança: 

Figura 4 – Lideranças de Mercado do BB 

Fonte: BANCO DO BRASIL – Apresentação Institucional 4T14 (2014) 

 

Alinhado com o cenário de mudanças na regulação bancária, focado no controle de 

riscos, em função das crises financeiras mundiais dos últimos anos, o Banco do Brasil investe 

no aperfeiçoamento de suas práticas de gestão de riscos, em consonância com os referenciais 

internacionais de mercado, de regulação e de supervisão (BANCO DO BRASIL, 2015, p. 11). 

6
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Carteira de Crédito (R$ bilhões – Dez/14)

Lideranças

21,7% 
Market 
Share¹

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Setembro/2014
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(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Setembro/2014

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado carteira doméstica – Dezembro/2014

(1) Não inclui operações do Banco Votorantim
(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Dezembro/2014
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A partir dessa premissa, o BB tem desenvolvido ações visando atender a todos os requisitos 

estabelecidos pelos Acordos de Basileia.  

Conforme o Pilar III – Transparência e Disciplina de Mercado, cabe às instituições 

financeiras divulgarem informações mais detalhadas sobre a composição de seu capital, bem 

como sobre seu processo para gestão de riscos.  Nesse contexto, o BB passou a divulgar 

periodicamente seu Relatório de Gerenciamento de Riscos, com o objetivo de dar 

conhecimento ao público sobre suas atividades na gestão de capital e riscos. Assim, conforme 

detalhado no aludido relatório, o BB adota políticas para gestão dos principais riscos 

relevantes, que compõem o inventário de riscos do banco (totalizando 15 riscos mapeados). 

Não obstante a elevada quantidade de riscos monitorados pela instituição, a sua estrutura de 

governança de riscos contempla quatro áreas: riscos de crédito, riscos de mercado, riscos 

operacionais e outros riscos. O banco conta ainda com comitês executivos específicos para 

avaliação e monitoramento de riscos na instituição. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta seção serão analisadas as informações financeiras anuais do Banco do Brasil 

S/A (BB) no período compreendido entre os anos de 2005 a 2014. Conforme mencionado 

anteriormente, todos os dados foram obtidos no sítio do Banco Central do Brasil (BACEN), 

área de informações para análise econômico-financeira.  

Foram calculados 24 indicadores financeiros, de acordo com a metodologia proposta 

por Assaf Neto (2012, p. 302 – 324). Os dados do BB serão comparados aos dados de seus 

pares de mercado (Bancos Itaú, Bradesco e Santander), bem como às informações do grupo 

de 10 maiores bancos do país (em ativos), de acordo com o ranking do BACEN.  

Os índices de análise financeira foram agrupados em 6 grupos distintos, por 

afinidade de suas funções, da seguinte forma: 

§ Grupo 1 - Solvência e Liquidez: Encaixe Voluntário (EV), Liquidez Imediata 
(LI), Índice Empréstimos/Depósitos (IED) e Participação dos Empréstimos (PE); 

§ Grupo 2 – Capital: Independência Financeira (IF), Leverage (L), Relação 
Capital/Depositantes (RCD), Imobilização do Capital Próprio (ICP), Taxa de 
Reinvestimento do Lucro (TRL), Limite de Expansão (LE) e Índice de Basileia 
(IE); 

§ Grupo 3 – Rentabilidade: Retorno médio sobre o Patrimônio Líquido (Return on 
Equity – ROE), Retorno médio sobre Ativos (Return on Assets – ROA), Margem 
Financeira Bruta (MFB) e Margem Líquida (ML); 
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§ Grupo 4 – Desempenho e Spread: Giro do Capital Próprio (GCP), Margem 
Financeira dos Ativos (MFA), Lucratividade dos Ativos (LA), Juros Passivos 
(JP), Custo Médio de Captação (CMC), Retorno Médio das Operações de Crédito 
(RMOC) e Spread (S); 

§ Grupo 5 – Eficiência Operacional: Índice de Eficiência Operacional (IEO); e 

§ Grupo 6 – Sensibilidade de Juros: Índice de Sensibilidade de Juros (ISJ). 
 

A seguir, a apresentação e análise dos índices calculados a partir das informações 

coletadas, grupo a grupo. 

 

4.2.1 Análise Dos Índices De Solvência E Liquidez 

A Tabela 6 e a Tabela 7 nos apresentam os 4 índices calculados para averiguação de 

aspectos de solvência e liquidez do Banco do Brasil, no período de 2005 a 2014, juntamente 

com as informações dos dez maiores bancos em ativos e também dos seus três principais 

concorrentes. 

Tabela 6 – Indicadores de Solvência e Liquidez – BB x Mercado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 0,18 0,13 0,09 0,11 0,14 0,15 0,16 0,16 0,15 0,18
10+Maiores+3+Média 0,25 0,22 0,19 0,35 0,26 0,32 0,37 0,32 0,33 0,35
10+Maiores+3+Mediana 0,31 0,21 0,17 0,33 0,23 0,29 0,26 0,33 0,33 0,37
10+Maiores+3+DP 0,31 0,17 0,05 0,80 0,50 0,13 0,16 0,35 1,71 2,23
BB 1,06 0,89 1,12 2,52 3,14 1,86 2,87 3,14 3,25 4,32
10+Maiores+3+Média 2,24 2,12 2,17 3,41 3,80 2,52 3,01 4,18 3,39 4,72
10+Maiores+3+Mediana 2,01 1,71 1,89 2,94 3,31 2,83 3,21 3,66 3,39 4,37
10+Maiores+3+DP 59,38 78,41 14,55 33,06 49,46 14,83 12,91 30,82 55,68 73,16
BB 0,67 0,77 0,79 0,75 0,83 0,89 0,90 1,04 1,19 1,37
10+Maiores+3+Média 0,71 0,77 0,89 0,75 0,86 1,00 1,10 1,24 1,34 1,40
10+Maiores+3+Mediana 0,82 0,91 1,07 0,89 0,82 0,94 1,02 1,17 1,28 1,34
10+Maiores+3+DP 0,34 0,39 0,46 0,44 0,35 0,62 0,66 1,08 1,86 3,94
BB 34,0% 38,4% 38,8% 13,3% 37,8% 40,8% 40,5% 43,2% 46,0% 46,7%
10+Maiores+3+Média 30,8% 30,1% 29,9% 14,6% 30,3% 33,5% 35,8% 35,1% 37,8% 37,2%
10+Maiores+3+Mediana 29,6% 32,0% 32,1% 13,9% 30,1% 33,9% 35,1% 35,3% 34,4% 32,4%
10+Maiores+3+DP 9,8% 7,4% 8,3% 16,4% 10,9% 12,6% 13,0% 12,0% 12,4% 13,2%

BB+x+MERCADO
GRUPO31343SOLVÊNCIA3E3LIQUIDEZ

EV

LI

IED
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Tabela 7 – Indicadores de Solvência e Liquidez – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

De acordo com os dados apresentados acima, nota-se que o indicador Encaixe 

Voluntário – EV do Banco do Brasil apresentou, ao longo dos 10 anos analisados, relativa 

estabilidade, exceção feita aos anos de 2007 e 2008, nos quais houve uma queda. O indicador 

mostra a proporção de disponibilidades do banco frente ao volume de depósitos à vista. Em 

2007, houve redução nas disponibilidades frente a uma elevação nos depósitos à vista. 

Historicamente a proporção é baixa no BB, ficando em torno de 50% das medidas de 

tendência central de seus dez principais concorrentes.  

Uma tendência dos bancos é manter as disponibilidades em níveis baixos (ASSAF 

NETO, 2012, p. 304), pois não produzem rendimentos financeiros à instituição. Nesse 

sentido, o baixo índice EV do BB pode ser interpretado positivamente. Outro aspecto a ser 

observado é que o BB é líder em ativos e possui volumes de depósitos à vista muito 

superiores aos de seus concorrentes, ou seja, o denominador do BB é mais expressivo.  

Cabe a ressalva de que neste indicador, média e mediana estão prejudicadas pelas 

informações de alguns bancos, como Votorantim, Safra e BTG Pactual. Apesar de serem 

bancos de varejo, atuam em segmentos muito específicos, de forma que seus depósitos a vista 

são muito baixos, razão pela qual seus índices EV se elevam sobremaneira. Por esta razão o  

desvio-padrão se aproxima ou até supera a média ou a mediana em alguns casos. 

Em razão disso, fica melhor a comparação com os bancos “pares” (Itaú, Bradesco e 

Santander), pois tem um perfil de varejo semelhante ao BB, embora apresentem volumes 

inferiores. Dentre os quatro bancos, o BB é o que apresenta o menor índice, ou seja, tem a 

menor proporção de disponibilidades imediatas para fazer frente a saques de depósitos à vista. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 0,18 0,13 0,09 0,11 0,14 0,15 0,16 0,16 0,15 0,18
ITAÚ 0,16 0,19 0,15 0,48 0,34 0,35 0,30 0,37 0,33 0,27
BRADESCO 0,21 0,23 0,19 0,33 0,20 0,43 0,66 0,31 0,29 0,43
SANTANDER 0,37 0,25 0,26 0,34 0,38 0,27 0,33 0,35 0,34 0,31
BB 1,06 0,89 1,12 2,52 3,14 1,86 2,87 3,14 3,25 4,32
ITAÚ 1,93 1,88 2,17 4,73 5,40 3,21 3,39 5,14 3,37 3,79
BRADESCO 1,77 1,49 1,50 3,01 3,38 2,44 3,14 4,24 3,61 6,52
SANTANDER 2,79 1,37 4,32 2,87 2,41 1,60 2,22 3,09 3,41 2,81
BB 0,67 0,77 0,79 0,75 0,83 0,89 0,90 1,04 1,19 1,37
ITAÚ 0,90 0,98 0,95 0,78 0,90 1,09 1,15 1,27 1,24 1,26
BRADESCO 0,97 1,02 1,15 0,84 0,87 1,01 1,09 1,22 1,33 1,48
SANTANDER 0,84 1,07 1,00 0,93 1,03 1,21 1,42 1,46 1,45 1,44
BB 34,0% 38,4% 38,8% 13,3% 37,8% 40,8% 40,5% 43,2% 46,0% 46,7%
ITAÚ 28,7% 26,4% 24,5% 14,9% 26,6% 29,5% 32,4% 30,0% 31,7% 32,6%
BRADESCO 41,1% 37,3% 38,1% 13,0% 30,7% 32,3% 32,8% 31,7% 34,8% 33,0%
SANTANDER 28,5% 31,9% 32,3% 20,8% 32,4% 35,6% 37,4% 37,2% 36,4% 32,3%

GRUPO31343SOLVÊNCIA3E3LIQUIDEZ
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BB<x<PARES



 54 

Isto não quer dizer que há risco de liquidez ou insolvência, pois o banco aplica muitos 

recursos no “over16”. Por outro lado, o indicador também aponta que o BB procura 

rentabilizar melhor suas disponibilidades, deixando um mínimo de recursos sem remuneração. 

O índice de liquidez imediata (LI) acrescenta as aplicações interfinanceiras de 

liquidez ao conceito do EV. Esse indicador aponta uma melhora significativa do BB nos dez 

anos analisados. Feitas as mesmas ressalvas do EV com relação à ausência de depósitos à 

vista para alguns bancos, os números do BB ainda ficam abaixo da média do mercado (dez 

maiores), porém já se aproxima dos pares, ficando em 2014 atrás somente do Bradesco. Em 

2006, o índice LI baixou de 1, significando que os depósitos à vista não estavam cobertos 

pelas disponibilidades e aplicações interfinanceiras. Em caso de forte demanda por saques, 

seria possível que o BB tivesse mais dificuldades para atendê-la. Atualmente o indicador está 

no mesmo nível de seus pares e bem próximo da média de mercado. 

O IED (índice empréstimos/depósitos) tem sido historicamente favorável ao BB, 

posto que tem sido mais baixo que a média de seus concorrentes e também de seus pares. 

Sendo inferior, há uma menor proporção de empréstimos para cada real depositado. Isso é 

vantajoso em termos comparativos, pois mostra melhor capacidade do banco em atender 

possíveis saques de seus depositantes. Apesar de historicamente inferior, nota-se uma 

tendência de crescimento no indicador, de forma que o BB já se aproxima da média de 

mercado como também dos números de seus concorrentes pares. Isso mostra que o banco tem 

elevado o volume de empréstimos para cada real captado. Em termos de liquidez, isso pode 

ser interpretado como uma deterioração, ainda que o BB esteja abaixo da média do mercado. 

Por fim, o índice de participação dos empréstimos – PE. Este indicador aponta 

quanto do ativo está aplicado em operações de crédito, que apresentam menor liquidez. Nesse 

caso, o BB tem estado geralmente acima da média de mercado como também tem índice 

superior aos de seus pares. Se, por um lado, as operações de crédito são as mais rentáveis para 

os bancos, em termos de liquidez são ativos difíceis de realização sem grandes perdas. Essa é 

uma escolha que cabe aos administradores fazerem, optando por mais liquidez ou mais 

rentabilidade. Obviamente, a simples análise desses indicadores não é suficiente para afirmar 

que um banco se encontra em dificuldades de liquidez, porém eles podem fornecer algum 

indício de um problema, sendo necessário fazer análises mais aprofundadas, visando isolar 

possíveis causas desse problema (GITMAN, 2010, p. 50). 

                                                
16 Overnight, jargão antigo do mercado financeiro, utilizado para classificar operações com prazo de 1 dia. 
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Cama à atenção a expressiva queda na PE observada no ano de 2008, não somente no 

BB, mas também no índice médio, mediana, como nos concorrentes pares. Isso está 

demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Índice de Participação dos Empréstimos – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A PE média caiu praticamente pela metade em 2008, comparativamente ao ano 

anterior. Provavelmente isso ocorreu em função da crise econômica mundial naquele período, 

agravada pela inadimplência das hipotecas subprime nos EUA.  No caso da PE, essa queda foi 

gerada pelo motivo das operações de crédito bancárias não acompanharem a evolução dos 

ativos dos bancos. Em momento de crise e incerteza, os bancos tender a reduzir os riscos e 

direcionar seus recursos para outras operações ativas como aplicações interfinanceiras ou 

títulos públicos federais. 

 

4.2.2 Análise Dos Índices De Capital 

O capital de instituições financeiras, como componente de seu patrimônio líquido – 

PL, tem como função mais consagrada financiar as aplicações em ativo permanente e, num 

segundo momento, mediante excessos de recursos próprios, pode lastrear necessidades 

mínimas de investimento operacional em giro (ASSAF NETO, 2012, p. 306). Dado o risco da 
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atividade bancária, com possibilidade de elevada alavancagem financeira, cabe aos 

supervisores bancários estabelecer exigências mínimas de capital, que reflitam os riscos 

assumidos pelos bancos, além de definir componentes de capital, visando a capacidade de 

absorver prejuízos (SECURATO e SECURATO, 2009, p. 76). 

Através dos Acordos de Basileia, aos quais o Banco Central do Brasil aderiu, foram 

estabelecidos alguns controles sobre a atividade bancária, visando a redução do risco de 

insolvência. As medidas propostas objetivam principalmente a adequação do capital próprio 

dos bancos, frente às suas aplicações. Assim, “Basileia propõe um valor de equilíbrio ao PL 

dos bancos, voltado à solvência da instituição e segurança do sistema financeiro”, como 

afirma Assaf Neto (2012, p. 306). O autor lembra que a mera análise de índices extraídos de 

demonstrativos contábeis não é suficiente para uma conclusão exata de adequação de capital, 

entretanto, autoridades monetárias utilizam tais indicadores para definição de normas 

relacionadas ao capital mínimo requerido das instituições financeiras. 

A seguir, são demonstrados os indicadores de capital apurados, comparando 

primeiramente os índices do BB com a média do dez maiores bancos e, posteriormente, 

confrontando os dados do BB com seus maiores concorrentes. São, ao todo, sete indicadores, 

a saber, Independência Financeira (IF), Leverage (L), Relação Capital/Depositantes (RCD), 

Imobilização do Capital Próprio (ICP), Taxa de Reinvestimento do Lucro (TRL), Limite de 

Expansão (LE) e Índice de Basileia (IE).  

Cabe ressaltar que os índices TRL e LE foram calculados apenas para o BB e seus 

pares, por requererem informações sobre pagamento de dividendos, que não estão disponíveis 

na base de dados do BACEN. Assim, foram pesquisadas as séries históricas dos quatro 

maiores bancos, sendo que foram encontradas  informações disponíveis a partir do ano de 

2009. 
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Tabela 8 – Indicadores de Capital – BB x Mercado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Tabela 9 – Indicadores de Capital – BB x Pares 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 6,7% 7,0% 6,8% 5,9% 5,2% 6,5% 6,3% 6,1% 5,8% 5,3%
10+Maiores+3+Média 9,2% 9,2% 8,3% 8,2% 9,7% 9,1% 8,7% 8,5% 7,9% 7,4%
10+Maiores+3+Mediana 8,9% 8,3% 8,0% 6,7% 8,5% 8,6% 8,6% 9,0% 8,9% 9,2%
10+Maiores+3+DP 2,7% 2,7% 2,0% 3,1% 4,5% 3,7% 3,4% 3,2% 3,1% 2,6%
BB 15,0 14,3 14,7 16,9 19,2 15,4 16,0 16,4 17,3 18,7
10+Maiores+3+Média 10,9 10,9 12,0 12,2 10,3 11,0 11,5 11,7 12,6 13,5
10+Maiores+3+Mediana 11,3 12,0 12,5 15,1 11,8 11,7 11,6 11,1 11,2 10,8
10+Maiores+3+DP 4,7 4,4 4,1 5,3 6,5 5,6 5,7 6,1 7,0 9,4
BB 12,2% 13,1% 12,9% 11,0% 10,7% 13,4% 13,2% 14,0% 14,4% 15,0%
10+Maiores+3+Média 19,7% 21,8% 23,1% 20,1% 25,0% 25,2% 24,9% 28,0% 26,4% 26,2%
10+Maiores+3+Mediana 22,6% 25,6% 27,8% 24,4% 27,6% 31,8% 30,0% 40,9% 39,3% 39,4%
10+Maiores+3+DP 9,4% 11,7% 16,6% 14,6% 18,9% 16,0% 14,3% 19,8% 25,4% 56,0%
BB 28,4% 22,1% 20,0% 36,4% 53,4% 61,1% 48,5% 43,5% 37,4% 38,9%
10+Maiores+3+Média 41,5% 42,9% 36,0% 59,5% 47,9% 45,9% 50,5% 49,3% 51,2% 50,9%
10+Maiores+3+Mediana 27,8% 25,9% 23,1% 38,7% 35,6% 34,5% 38,7% 35,3% 35,3% 36,2%
10+Maiores+3+DP 18,0% 20,7% 18,0% 26,8% 20,1% 20,1% 23,5% 21,5% 22,1% 21,5%
BB 17,1% 17,3% 15,6% 15,6% 14,0% 14,7% 14,5% 15,1% 14,5% 16,1%
10+Maiores+3+Média 17,4% 17,4% 16,1% 16,9% 18,1% 16,6% 16,1% 16,1% 15,7% 15,9%
10+Maiores+3+Mediana 15,8% 16,0% 14,6% 16,6% 17,2% 15,3% 15,5% 15,9% 15,8% 16,3%
10+Maiores+3+DP 4,8% 4,2% 4,8% 3,2% 5,6% 4,8% 3,5% 2,6% 2,5% 1,6%

ICP

IB

GRUPO32343CAPITAL
BB+x+MERCADO

IF

L

RCD

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 6,7% 7,0% 6,8% 5,9% 5,2% 6,5% 6,3% 6,1% 5,8% 5,3%
ITAÚ 12,0% 13,7% 10,7% 7,1% 8,8% 8,6% 8,9% 8,7% 8,7% 9,2%
BRADESCO 11,7% 11,6% 10,8% 8,7% 9,4% 8,6% 8,4% 9,3% 9,2% 9,2%
SANTANDER 8,7% 7,8% 8,0% 14,3% 19,4% 17,4% 15,3% 14,5% 12,9% 9,7%
BB 15,0 14,3 14,7 16,9 19,2 15,4 16,0 16,4 17,3 18,7
ITAÚ 8,3 7,3 9,3 14,1 11,4 11,7 11,2 11,5 11,5 10,8
BRADESCO 8,5 8,6 9,3 11,5 10,6 11,7 11,9 10,8 10,9 10,8
SANTANDER 11,5 12,8 12,6 7,0 5,1 5,8 6,5 6,9 7,8 10,3
BB 12,2% 13,1% 12,9% 11,0% 10,7% 13,4% 13,2% 14,0% 14,4% 15,0%
ITAÚ 34,0% 45,3% 37,4% 20,1% 26,0% 28,7% 28,7% 33,6% 31,5% 33,2%
BRADESCO 25,7% 29,5% 30,5% 20,8% 24,2% 24,8% 25,6% 33,0% 32,5% 38,4%
SANTANDER 24,8% 25,0% 23,6% 39,5% 57,2% 55,5% 54,3% 52,5% 47,4% 40,5%
BB 28,4% 22,1% 20,0% 36,4% 53,4% 61,1% 48,5% 43,5% 37,4% 38,9%
ITAÚ 53,2% 46,4% 29,7% 66,4% 48,3% 50,0% 63,3% 63,6% 70,7% 64,1%
BRADESCO 60,5% 68,7% 64,1% 70,5% 64,5% 61,0% 64,2% 62,2% 61,6% 59,3%
SANTANDER 27,3% 25,5% 22,3% 70,7% 48,9% 45,9% 39,2% 37,6% 34,8% 33,8%
BB 16,9% 14,0% 12,7% 11,4% 13,7% 9,9%
ITAÚ 12,8% 15,4% 14,2% 11,0% 9,9% 11,6%
BRADESCO 12,8% 13,8% 13,1% 10,7% 11,2% 12,3%
SANTANDER 0,5% 0,6% 0,7% 0,2% 90,2% 1,3%
BB 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,5%
ITAÚ 1,1% 1,3% 1,3% 1,0% 0,9% 1,1%
BRADESCO 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1%
SANTANDER 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
BB 17,1% 17,3% 15,6% 15,6% 14,0% 14,7% 14,5% 15,1% 14,5% 16,1%
ITAÚ 16,7% 18,3% 18,7% 16,1% 17,0% 15,8% 16,0% 18,1% 16,5% 16,9%
BRADESCO 17,3% 18,8% 15,7% 16,9% 17,8% 15,1% 15,0% 16,2% 16,6% 16,5%
SANTANDER 14,1% 15,4% 14,2% 22,9% 33,4% 28,4% 24,8% 20,8% 19,2% 17,5%
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Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O primeiro dos indicadores apresentados na Tabela 8 e na Tabela 9 é o índice de 

independência financeira. Ao comparar o PL ao Ativo Total, esse indicador procura mostrar a 

participação do capital próprio atuando como funding dos ativos (ASSAF NETO, 2012, p. 

308). Esse indicador pode ser analisado conjuntamente com o indicador L – Leverage 

(alavancagem), pois é construído com as mesmas contas, fornecendo uma visão invertida da 

IF.  

Nesse contexto, a IF do BB segue uma tendência do mercado de queda a partir de 

2009, no entanto apresenta uma IF inferior à média do mercado, assim como também é 

razoavelmente menor do que a de seus pares. Consequentemente, isso mostra que o BB possui 

um maior índice L de alavancagem, ou seja, utiliza maior parcela de capital de terceiros para 

financiar seus ativos. Isso mostra que o BB poderia estar mais sujeito a riscos operacionais e 

financeiros, uma vez que o capital de terceiros é mais sensível às variações de mercado que o 

capital próprio. A Figura 6 nos apresenta a evolução de alavancagem do BB frente aos seus 

pares. 

Figura 6 – Alavancagem (Leverage) – BB x Pares  

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Os dados apresentados na Figura 6 mostram uma tendência de crescimento na 

alavancagem do BB, de 2010 em diante. A mesma tendência é notada no Santander, 

entretanto seu índice é bastante inferior. Os bancos Itaú e Bradesco vêm apresentando relativa 
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estabilidade no índice L a partir de 2009, o que pode ser deduzido como bom controle da 

alavancagem, ou seja, esses bancos tem mantido seu capital em nível compatível ao 

crescimento de seus ativos. Vale lembrar que esses indicadores não fornecem nenhuma 

sensibilidade de risco, logo, é possível que uma instituição menos alavancada apresente maior 

exposição a riscos. Para essa análise, o Índice de Basileia fornecerá uma melhor noção.  

Ao final de 2014, a alavancagem do BB era de 18,7, ou seja, seus ativos totais 

correspondem a 18,7 vezes o valor do seu PL. Os demais bancos pares apresentaram índices 

muito próximos, entre 10,3 e 10,8, muito próximos à mediana dos dez maiores bancos do 

mercado, cuja média para este indicador foi de 13,5. 

A próxima medida é a relação capital/depositantes (RCD). A RCD demonstra a 

proporção da alocação de recursos próprios frente à captação de recursos de terceiros. Nesse 

sentido, o BB tem melhorado seu perfil, recuperando crescimento desse indicador a partir de 

2009. É interessante notar que muitos índices analisados apresentam uma certa tendência até 

2008 e “mudam de trajetória” a partir de 2009. Certamente isso é uma influência da crise 

financeira de 2008, associada às regulações prudenciais aperfeiçoadas a partir da sua 

ocorrência. Isso ocorreu com a RCD, pois em função da crise, muitos depositantes levaram 

seus recursos ao BB, procurando uma instituição mais sólida, movimento chamado de “flight 

to quality17” (BANCO DO BRASIL). A elevação dos níveis de depósitos provocaram a queda 

do índice, que retomou posteriormente a sua trajetória de crescimento. 

Comparativamente aos seus concorrentes, a RCD do BB é baixa, apesar de seu 

crescimento. O mercado como um todo vem apresentando elevação, o que o BB tem 

acompanhado, porém devido ao seu elevado volume de depósitos (é líder nesse quesito), esse 

movimento tende a ser mais lento no BB. Exceção feita ao ano de 2009, a RCD do BB tem 

flutuado entre 50% e 60% da RCD média do mercado. Com relação aos pares, esse número é 

menor, o que mostra que seus concorrentes diretos tem uma melhor proporção de capital 

próprio para cada real captado de terceiros.  

Duas ressalvas são importantes. A primeira relacionada novamente ao elevado 

desvio padrão da amostra dos bancos. Novamente, é necessário esclarecer que alguns bancos 

da amostra tem baixo nível de captação por depósitos, o que acaba distorcendo alguns índices. 

Como o critério para seleção da amostra foi o volume de ativos, conforme o ranking do 

BACEN, foi decidido mantê-los pela sua relevância no cenário nacional. A segunda ressalva 

trata da RCD do Banco Santander. Nota-se que o indicador ultrapassou 50% em 2009, caindo 
                                                
17 Termo utilizado para explicar a busca dos investidores por um “porto-seguro” para seus recursos, em 
momentos de insegurança. 
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gradativamente a partir daquele ano, numa tendência de aproximação do Bradesco e Itaú. 

Ainda assim, dentre os quatro maiores bancos de capital aberto nacionais, é o que apresenta a 

melhor RCD. O Santander apresentou expressiva melhora no seu PL a partir de 2009, após a 

incorporação do antigo Banco Real ABN, ocorrida no segundo semestre de 2008 (BANCO 

SANTANDER). Assim, esse impacto se refletiu positivamente em todos os seus índices de 

capital. 

O indicador de imobilização do capital próprio (ICP) demonstra a parcela do PL que 

foi imobilizada no ativo permanente. Simultaneamente, o indicador permite deduzir a parcela 

destinada ao financiamento das operações do ativo circulante e realizável a longo prazo. 

Comparativamente ao mercado e seus pares, o BB apresenta um bom ICP, sendo geralmente 

próximo à mediana do mercado e inferior à média. Houve um período de elevação do ICP 

entre 2008 e 2010, no qual o BB também passou por um período de aquisições de outras 

instituições financeiras, o que elevou o seu ativo permanente. Após esse período, o ativo 

permanente do BB foi reduzido e segue uma tendência de estabilização, o que se reflete, de 

certa forma no ICP.  

Conforme demonstrado, em 2014 o BB havia imobilizado 38,9% do seu PL, contra 

uma imobilização média de cerca de 51%. Há de se considerar o elevado desvio padrão da 

amostra, portanto, note-se também a mediana de 36,2%, relativamente estável desde 2008. A 

queda demonstrada no ICP do BB monstra que o indicador tem vem ao encontro da mediana 

do mercado. Os pares do BB apresentam dois comportamentos distintos. Itaú e Bradesco 

demonstram uma imobilização do PL em torno ou superior a 60%, ao tempo que a ICP do 

Santander se aproxima mais à do BB, ficando inclusive um pouco abaixo. A conclusão que se 

tem é que BB e Santander destinam maior parcela de seu capital próprio ao financiamento de 

seus ativos, o que, em termos de análise de capital, é favorável. Bradesco e Itaú financiam 

ativos com proporção inferior a 40% do PL. 

Os próximos índices, taxa de reinvestimento do lucro (TRL) e limite de expansão 

(LE) foram apurados somente para o BB e seus pares a partir de 2009, por motivos já 

mencionados. O indicador TRL demonstra a parcela retida dos resultados do banco para 

incrementar o seu capital. Para os quatro bancos os índices apresentam certa volatilidade, 

entretanto, nota-se que a TRL vem caindo quando comparados os índices dos anos de 2009, 

2010 e 2011 com os índices dos três anos seguintes. Isso mostra que os bancos têm reservado 

maior parcela do seu resultado para remunerar os acionistas. Assim, variações nos seus ativos 

que poderiam ser cobertas por incrementos de capital advindos do lucro deverão ser 

sustentadas por captações. Paralelamente, em caso de necessidades de ajustes para adequação 
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de capital, os bancos devem buscar outras fontes para abastecê-lo. Pode-se deduzir que isto 

tem sido feito, pois, conforme será visto adiante, todos os bancos apresentam margem 

favorável em seu IB. 

Três dos bancos analisados, BB, Itaú e Bradesco tem TRL médias muito próximas, 

em torno de 12% a 13% , divergindo bastante da TRL do Santander, que é próxima de zero, 

superando 1% somente em 2014. Isso mostra que o Santander adota uma política de repasse 

quase que integral do seu resultado aos seus acionistas, optando por não direcionar recursos 

do resultado para incremento no capital. 

Com relação ao LE, é um indicador que conjuga a independência financeira com a 

taxa de reinvestimento do lucro. Assim, quanto maior for a TRL, considerada a proporção do 

PL sobre os Ativos dada pela IF, maior será o limite para expansão nos ativos do banco, 

passíveis de financiamento por capital próprio (ASSAF NETO, 2012, p. 309). Qualquer 

expansão nos ativos que exceda esse limite, deverá ser financiada por recursos captados.  

Analisando os números dos quatro bancos em questão, Itaú e Bradesco são muito 

próximos, apresentando um LE que flutua em torno de 1%. Em 2014, esse valor foi de 1,1% 

para ambos os bancos. Assim, mantido o nível de alavancagem dos bancos, a incorporação de 

lucros ao capital permitiria financiar uma evolução de 1,1% nos ativos. Obviamente, essa 

dedução não leva em consideração aspectos relacionados ao risco. No caso do BB, o LE é 

menor, em função da sua maior alavancagem (ou menor IF). O percentual tem sido inferior a 

1%, chegando a 0,5% em 2014 devido ao aumento da distribuição de dividendos. 

Por fim, a última e mais nobre medida de avaliação de capital das instituições 

financeiras: o Índice de Basileia. Esse indicador é a medida dos ativos ponderados pelo risco, 

comparativamente ao patrimônio de referência. O patrimônio e referência – PR é uma medida 

que foi adotada pelos órgãos supervisores para verificação da adequação de capital, em 

substituição ao PL. Conforme cita Anbima (2010, p. 79), o PR é definido com sendo o 

somatório de capital nível 1 e capital nível 2. O capital nível 1 tem como principais contas o 

PL, as contas de resultado, reservas, resultado de marcação a mercado de títulos e valores 

mobiliários classificados na categoria Disponíveis para Venda e instrumentos derivativos 

assinalados como “objeto de hedge”. O capital nível 2 inclui instrumentos de dívida emitidos 

exclusivamente para composição de capital, respeitados os limites estabelecidos pelo 

BACEN.  

Frente aos demais indicadores de capital, o IB é mais representativo por pelo menos 

duas razões. Primeiramente, é o indicador utilizado pelo supervisor para verificação de 

adequação de capital dos bancos (atualmente, o capital mínimo exigido deve corresponder a 
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11% do valor dos ativos ponderados pelo risco). Em segundo lugar, o IB é um indicador que 

incorpora sensibilidade aos riscos assumidos pelos bancos na aquisição de ativos. Nenhum 

dos indicadores analisados anteriormente tem essa potencial. Como mencionado 

anteriormente, um indicador de alavancagem elevado não significa necessariamente risco de 

insolvência. Se os ativos adquiridos forem de baixo risco, o impacto no IB será pequeno. Por 

outro lado, um banco que assuma posições de alto risco terá impacto relevante no IB, ainda 

que sua alavancagem não esteja entre as mais elevadas. 

A Figura 7 demonstra a elevação do IB dos quatro principais bancos de capital aberto 

do país: 

 

Figura 7 – Índice de Basileia – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Como mostra a figura, exceto pelo impacto gerado no capital do Santander entre 

2008-2009 (já comentado anteriormente), os IB dos bancos pares tem caminhado 

relativamente próximo, flutuando entre 15% e 18% aproximadamente. O IB médio dos dez 

maiores bancos também se manteve nessa faixa, assim como a mediana, que alcançou valor 

máximo de 17,2% em 2009. Os índices mostram relativa margem de segurança de todos os 

bancos analisados para os 11% estabelecidos como capital mínimo regulatório. 

De forma geral o IB do BB tem acompanhado o mercado e seus pares, ficando pouco 

abaixo deles. O mesmo se nota quando se compara o IB do BB com o IB médio do mercado. 
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Com relação à mediana, o desempenho do BB é mais próximo, ficando ora pouco acima, ora 

pouco abaixo. Em 2014, entretanto, todos os índices apurados estão muito próximos. Os IB 

dos pares demonstram, inclusive, uma certa convergência. 

Algo que pode justificar o IB historicamente mais baixo do BB é o fato de ser uma 

empresa que atua no mercado com perfil de preencher lacunas de crédito em setores 

importantes da economia, mas que não são atrativos aos bancos privados. Sendo o BB 

controlado pela União Federal, o banco assume esse papel social. Um exemplo é o crédito ao 

agronegócio, cuja participação do BB é de quase 2/3. Nota-se que em 2009 houve uma queda 

no IB do BB, provavelmente motivado pela atuação no crédito no período da crise de 2008. 

Naquele período, observa-se que, de forma geral, os bancos elevaram a participação no ativo 

de operações com títulos e valores e mobiliários (TVM), às custas da queda no crédito.  

Conforme afirmam Bertucci, Amaral e Souza (2004, p. 77), em momentos de maior 

risco, que possam afetar o IB, os bancos podem promover a troca de seus ativos por ativos 

com menor ponderação de risco. Por exemplo, títulos do governo tem ponderação de risco 

igual a 0% contra 100% de impacto de operações de crédito ao setor privado não bancário. 

Assim, de acordo com os autores, “a troca de ativos pode se apresentar como uma solução 

atraente para a manutenção do índice acima do patamar mínimo requerido”. 

O BB atuou de forma distinta em 2008, contribuindo com uma politica anticíclica, 

reduzindo sua participação em TVM para sustentar suas operações de crédito. Através dessa 

atuação, o BB, que havia perdido a liderança em ativos para o Itaú em 2008, conforme dados 

do BACEN, retomou a liderança em 2009. Entretanto, o crescimento das operações de crédito 

num cenário de crise se apresenta como uma possível causa do impacto no IB em 2009. 

 

4.2.3 Análise Dos Índices De Rentabilidade 

De acordo com Matarazzo (2010, p. 83-84) os indicadores de rentabilidade 

intencionam demonstrar a situação econômica de uma empresa. São indicadores baseados no 

lucro da empresa. Gitman (2010, p. 58) afirma que o lucro é o principal atrativo de capital 

externo de uma empresa, para o qual todos direcionam olhares, acionistas, credores e 

administradores.  

A seguir são demonstradas quatro medidas de rentabilidade dos bancos, duas delas 

envolvendo taxas de retorno (sobre PL e sobre Ativos) e duas envolvendo taxas de margem 

(bruta e líquida). 
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Tabela 10 – Indicadores de Rentabilidade – BB x Mercado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Tabela 11 – Indicadores de Rentabilidade – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O primeiro indicador apurado foi o Retorno Médio sobre o PL, ou ROE (Return on 

Equity), que expressa a taxa de lucro líquido em função do PL. É o retorno ao acionista. 

Primeiramente, nota-se uma clara tendência de redução desse indicador no mercado bancário. 

Tanto a média como a mediana saíram de uma patamar em torno de 25% em 2005 para menos 

de 16% em 2014. Comparativamente aos dados do mercado, o ROE do BB apresentou uma 

larga folga, com auge entre 2008 e 2009, folga essa que vem se reduzindo, sobretudo no ano 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 26,8% 32,1% 22,5% 32,5% 30,7% 27,2% 22,6% 20,0% 23,4% 16,3%
10+Maiores+3+Média 25,9% 23,4% 24,5% 19,3% 15,2% 16,9% 17,0% 13,9% 13,6% 15,7%
10+Maiores+3+Mediana 24,8% 21,8% 24,1% 21,2% 18,4% 19,1% 21,7% 17,6% 16,0% 15,9%
10+Maiores+3+DP 7,3% 4,8% 7,3% 7,7% 12,9% 6,7% 10,4% 14,7% 10,1% 10,8%
BB 1,7% 2,2% 1,5% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,4% 0,9%
10+Maiores+3+Média 2,5% 2,1% 2,1% 1,6% 1,4% 1,6% 1,5% 1,2% 1,1% 1,2%
10+Maiores+3+Mediana 2,1% 1,8% 1,9% 1,4% 1,2% 1,3% 1,7% 1,3% 1,1% 0,9%
10+Maiores+3+DP 0,9% 0,8% 0,9% 0,6% 1,4% 0,6% 1,0% 1,2% 0,8% 0,9%
BB 33,0% 29,4% 37,4% 22,3% 27,5% 31,8% 26,9% 26,2% 22,9% 17,4%
10+Maiores+3+Média 38,9% 37,0% 35,4% 17,2% 28,1% 32,5% 23,8% 26,5% 24,0% 21,5%
10+Maiores+3+Mediana 39,1% 37,2% 36,7% 21,5% 28,3% 31,4% 24,1% 27,2% 24,3% 21,6%
10+Maiores+3+DP 7,8% 6,0% 10,6% 13,4% 22,6% 12,3% 13,9% 16,3% 15,1% 14,8%
BB 12,4% 16,2% 12,4% 15,7% 15,8% 14,7% 12,2% 12,4% 14,7% 8,4%
10+Maiores+3+Média 13,3% 12,5% 14,4% 10,4% 9,1% 11,2% 10,5% 9,8% 10,3% 10,3%
10+Maiores+3+Mediana 11,6% 9,7% 12,2% 8,7% 8,6% 9,7% 11,1% 10,8% 10,4% 7,6%
10+Maiores+3+DP 4,4% 4,2% 8,9% 5,6% 11,2% 5,5% 8,7% 9,8% 8,9% 10,1%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 26,8% 32,1% 22,5% 32,5% 30,7% 27,2% 22,6% 20,0% 23,4% 16,3%
ITAÚ 32,7% 30,2% 17,2% 20,6% 20,9% 23,6% 21,8% 17,6% 16,2% 19,4%
BRADESCO 31,8% 22,7% 29,2% 23,4% 21,1% 22,3% 21,2% 18,1% 17,0% 19,8%
SANTANDER 21,1% 15,6% 21,4% 5,4% 3,3% 6,0% 5,5% 4,2% 3,4% 3,8%
BB 1,7% 2,2% 1,5% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,4% 0,9%
ITAÚ 4,1% 3,9% 2,1% 1,7% 1,7% 2,1% 1,9% 1,5% 1,4% 1,7%
BRADESCO 3,5% 2,6% 3,2% 2,2% 1,9% 2,0% 1,8% 1,6% 1,6% 1,8%
SANTANDER 2,2% 1,3% 1,7% 0,7% 0,6% 1,1% 0,9% 0,6% 0,5% 0,4%
BB 33,0% 29,4% 37,4% 22,3% 27,5% 31,8% 26,9% 26,2% 22,9% 17,4%
ITAÚ 42,9% 36,4% 34,1% 4,7% 28,6% 31,4% 22,9% 26,1% 26,5% 22,1%
BRADESCO 40,0% 37,5% 37,4% 18,0% 24,5% 30,6% 21,4% 28,3% 22,3% 21,2%
SANTANDER 43,3% 37,3% 36,7% 11,0% 27,1% 37,7% 25,2% 25,9% 20,4% 26,9%
BB 12,4% 16,2% 12,4% 15,7% 15,8% 14,7% 12,2% 12,4% 14,7% 8,4%
ITAÚ 20,9% 21,0% 12,0% 10,9% 9,8% 13,2% 12,6% 12,0% 13,1% 14,7%
BRADESCO 18,5% 15,1% 21,3% 13,7% 11,9% 13,8% 12,4% 12,5% 13,7% 14,7%
SANTANDER 12,3% 8,1% 10,9% 4,5% 3,6% 7,1% 6,3% 4,7% 3,9% 3,5%

ML
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de 2014, no qual o ROE caiu cerca de 7 pontos percentuais ou cerca de 30%. Considerando 

que o mercado apresentou elevação pela média e manutenção pela mediana, a queda no ROE 

do BB foi na contramão de seus concorrentes.  

O mesmo se nota quando a análise é feita com o pares. Em 2008 e 2009 o BB 

apresentou boa vantagem para seus pares, porém a margem vem caindo desde então, ficando 

abaixo de Itaú e Bradesco em 2014, conforme demonstrado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Retorno sobre o Patrimônio Líquido – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Banco do Brasil, Bradesco e Itaú são instituições de porte muito semelhante, ficando 

o Santander como uma quarta força, no entanto um pouco abaixo dos demais. Contudo o ROE 

do Santander tem sido muito atípico desde o ano de 2008, em função da reconfiguração de 

seu PL, já mencionada. No período entre 2008-2009, o BB atuou de forma expressiva no 

crédito, superando suas expectativas de crescimento (BANCO DO BRASIL), o que lhe 

rendeu bons resultados, tendo em vista que as operações de crédito oferecem melhor margem 

de lucro. De 2010 em diante, os três grandes bancos tem apresentado uma tendência de ROE 

mais próximos. 

O indicador ROA ou retorno médio sobre os ativos (Return on Assets) se assemelha 

ou ROE. No entanto, sua base de comparação é o ativo total, razão pela qual as taxas são 

bastante inferiores às do ROE, pois conforme afirmam Brealey, Myers e Marcus (2002, p. 
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499), o lucro líquido já é deduzido das despesas de juros, o que torna a  aparente rentabilidade 

da empresa uma função da sua estrutura de capital. Assim, quanto maior for seu capital 

próprio, menos juros serão pagos a terceiros e melhor será o índice ROA. 

Comparativamente ao mercado, o ROA do BB tem se mantido próximo à média e 

mediana, sobretudo nos últimos anos. A comparação com os pares, mostra o índice do BB 

geralmente abaixo de Itaú e Bradesco, especialmente no ano de 2014. Esse comportamento 

pode ser associado à maior alavancagem apresentada pelo BB. 

A margem financeira bruta (MFB) e a margem líquida (ML) são indicadores 

semelhantes, na medida em que são expressos em função das receitas de intermediação 

financeira. Entretanto, ao passo que a MFB utiliza como numerador o resultado bruto da 

intermediação financeira (receitas menos despesas), a ML considera o lucro líquido. A 

diferença básica entre os indicadores é dada por outras receitas e despesas operacionais, 

incluindo despesas administrativas e de pessoal.  

A MFB do BB, de forma geral, vem se mantendo muito próxima ao indicador do 

mercado (mediana), com exceção dos anos de 2006 e 2014, nos quais apresentou um maior 

desvio, ficando abaixo de seus concorrentes. Comparativamente aos pares, o BB apresentou 

queda mais expressiva em 2014 do que Bradesco e Itaú. O Santander melhorou sua MFB 

apresentando o melhor índice naquele ano. 

Com relação à ML, o BB vinha apresentando números melhores que o mercado até 

2013, ficando abaixo da média em 2014, porém acompanhando a queda ocorrida na mediana. 

O índice não se mostra bom, na medida em que Itaú e Bradesco apresentam evolução nos 

últimos anos e o BB, apesar de acompanhar seus pares até 2013, sofreu uma queda expressiva 

em 2014. O Santander apresenta uma ML bastante distinta de seus pares. Apesar da MFB ter 

apresentado a melhor evolução em 2014, sua ML, que já tem sido bastante inferior que a de 

seus pares, apresentou involução. A razão parece estar associada às elevadas despesas 

operacionais do banco.  

 

4.2.4 Análise Dos Índices De Desempenho E Spread   

Os próximos indicadores são medidas de desempenho, algumas das quais associadas 

a taxas de juros. A Tabela 12 apresenta a comparação dos dados do BB com o mercado, ao 

passo que a Tabela 13 demonstra, além dos indicadores do BB, os indicadores de seus 

concorrentes mais próximos. 
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Tabela 12 – Indicadores de Desempenho e Spread – BB x Mercado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Verificando as informações do BB contra o mercado, o primeiro índice a ser 

observado é o Giro do Capital Próprio (GCP). A interpretação desse indicador é de quantas 

vezes o PL se transformou em receitas. Assim, temos que o BB tem estado geralmente acima 

do mercado, recuperando em 2014 a condição que tinha em 2005, de um GCP equivalente a 

duas vezes o PL. Com relação ao pares, como demonstrado na Tabela 13, o GCP do BB 

também é mais elevado, aumentando a diferença no ano de 2014.  

Os indicadores Margem Financeira dos Ativos – MFA e Lucratividade dos Ativos – 

LA, tem em comum o fato de serem expressos em função do ativo total. A MFA, entretanto, 

apresenta no numerador o resultado bruto da intermediação financeira (receitas menos 

despesas), ao passo que a LA apresenta as receitas da intermediação financeira. Comparando 

os indicadores do BB com o mercado, tem-se que o banco vem apresentando uma MFA 

abaixo da média e mediana. Isso aponta para um resultado bruto de intermediação inferior ao 

de seus concorrentes, proporcionalmente aos ativos. O mesmo comportamento é visto no 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 2,0 1,8 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,5 1,5 2,0
10+Maiores+3+Média 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,5
10+Maiores+3+Mediana 1,7 1,8 1,7 2,3 1,7 1,6 1,6 1,3 1,3 1,4
10+Maiores+3+DP 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 1,0
BB 4,4% 3,7% 4,3% 2,5% 2,6% 3,3% 2,9% 2,4% 2,1% 1,8%
10+Maiores+3+Média 6,6% 5,7% 4,7% 2,1% 4,2% 4,2% 3,2% 3,0% 2,5% 2,4%
10+Maiores+3+Mediana 7,0% 5,8% 4,9% 3,0% 4,3% 4,0% 3,2% 3,2% 2,4% 2,4%
10+Maiores+3+DP 1,9% 1,2% 1,1% 1,9% 2,4% 2,0% 2,2% 2,3% 1,9% 1,8%
BB 13,2% 12,6% 11,4% 11,1% 9,3% 10,3% 10,8% 9,2% 8,9% 10,4%
10+Maiores+3+Média 16,9% 15,3% 13,2% 12,4% 14,9% 12,9% 13,3% 11,4% 10,4% 10,9%
10+Maiores+3+Mediana 18,0% 15,2% 13,3% 13,5% 14,9% 13,0% 13,6% 12,5% 10,8% 10,9%
10+Maiores+3+DP 2,5% 1,6% 2,4% 3,0% 4,1% 2,6% 2,5% 2,1% 2,4% 3,2%
BB 8,9% 8,9% 7,1% 8,6% 6,7% 7,0% 7,9% 6,8% 6,9% 8,6%
10+Maiores+3+Média 10,3% 9,7% 8,5% 10,2% 10,7% 8,7% 10,1% 8,4% 7,9% 8,6%
10+Maiores+3+Mediana 10,5% 10,0% 8,5% 9,8% 10,7% 8,9% 10,0% 8,6% 7,3% 8,3%
10+Maiores+3+DP 1,6% 1,2% 2,4% 2,9% 3,0% 2,1% 2,4% 2,4% 2,7% 2,3%
BB 12,5% 12,5% 10,5% 10,5% 8,3% 8,9% 10,5% 8,6% 8,6% 11,7%
10+Maiores+3+Média 14,7% 12,9% 11,5% 13,2% 10,4% 9,9% 12,4% 9,7% 9,5% 11,7%
10+Maiores+3+Mediana 15,7% 13,7% 12,0% 12,8% 10,2% 10,3% 12,6% 9,9% 10,2% 12,8%
10+Maiores+3+DP 2,3% 1,8% 1,2% 3,9% 6,3% 1,4% 2,6% 2,3% 2,2% 3,6%
BB 22,7% 20,6% 19,2% 19,5% 17,7% 17,8% 17,8% 15,3% 13,4% 14,1%
10+Maiores+3+Média 32,8% 31,6% 29,2% 32,9% 31,1% 27,7% 25,1% 21,7% 18,8% 18,2%
10+Maiores+3+Mediana 34,0% 32,0% 29,8% 31,8% 30,4% 28,4% 26,9% 24,1% 21,7% 20,7%
10+Maiores+3+DP 6,3% 6,7% 7,3% 8,5% 11,6% 8,4% 6,7% 6,6% 5,2% 4,8%
BB 10,3% 8,1% 8,7% 9,0% 9,4% 9,0% 7,3% 6,6% 4,7% 2,4%
10+Maiores+3+Média 18,0% 18,7% 17,7% 19,7% 20,7% 17,9% 12,7% 12,0% 9,3% 6,5%
10+Maiores+3+Mediana 17,8% 18,0% 17,3% 19,3% 19,1% 17,6% 13,7% 12,3% 9,8% 6,0%
10+Maiores+3+DP 6,7% 7,2% 7,1% 8,2% 16,2% 8,3% 6,0% 6,7% 5,5% 5,0%
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GRUPO34343DESEMPENHO3E3SPREAD
BB+x+MERCADO

GCP

MFA

LA

S



 68 

índice LA, considerando que houve uma melhora em 2014, se aproximando dos índices da 

concorrência. Isso mostra uma recuperação no desempenho das receitas de intermediação 

financeira. 

Com relação aos pares, como mostra a Tabela 13, o BB tem apresentando tanto uma 

MFA como uma LA abaixo de Itaú, Bradesco e Santander. A MFA vem caindo 

sistematicamente, ao tempo em que a LA, ainda que tenha se elevado em 2014, ainda não se 

aproximou dos índices dos pares. A razão para esse comportamento está implícita nos demais 

índices a serem abordados, especialmente na composição do spread.  

O indicador de juros passivos – JP – mostra o custo das fontes de financiamento, ao 

apurar as despesas de intermediação financeira frente ao passivo total. Tanto em função do 

mercado (dez maiores - Tabela 12) como comparativamente aos pares (Tabela 13), o BB 

apresenta um bom indicador JP, ficando historicamente abaixo de seus concorrentes, o que 

demonstra que o banco possui fontes de financiamento mais baratas. Chama à atenção, 

entretanto, a evolução de 2013 para 2014, pois o encarecimento das fontes do BB se mostrou 

forte que o da concorrência.  

Os três próximos indicadores serão tratado conjuntamente, posto que são 

intimamente relacionados. Serão analisados o custo médio de captação (CMC), o retorno 

médio das operações de crédito (RMOC) e o spread (S), que é dado pela diferença entre 

RMOC e CMC. O CMC é originado nas despesas de intermediação, ao passo que o RMOC 

surge das receitas de intermediação. Sendo a intermediação financeira o coração das 

atividades bancárias, daí surge a importância do spread. O indicador S está ligado diretamente 

à rentabilidade e lucratividade de um banco. 

O indicador S do BB tem apresentado um desempenho muito ruim, quando 

comparado ao de seus concorrentes. Primeiramente, comparando o S do BB com o S do 

mercado, é possível concluir que, apesar de ser uma tendência do mercado o encolhimento do 

spread, a queda relativa do S do BB foi mais expressiva que de seus dez maiores 

concorrentes. Dois aspectos podem ser destacados nesse quesito. O primeiro é relativo ao 

custo de captação (CMC), que no BB se mostrou inferior por quase todo o período, entretanto, 

o CMC do BB chega a 2014 no mesmo patamar do CMC médio do mercado. Se for 

observada a queda desse indicador desde o ano de 2005, o mercado apresenta desempenho 

melhor que o BB. Em segundo lugar, a RMOC do BB caiu de forma mais acelerada que a 

RMOC do mercado. O resultado da combinação desses fatores foi o “achatamento” do spread 

do BB. 
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Tabela 13 – Indicadores de Desempenho e Spread – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Comparando o S do BB com o S de seus pares, a diferença é ainda maior. Isso 

porque os pares conseguiram um CMC melhor que os índices do mercado, notadamente a 

partir de 2012. Exceção a isso foi o Santander, cujo custo de captação é historicamente o mais 

elevado dentre os quatro grandes bancos. Ainda assim, como sua RMOC é mais elevada que a 

do BB, seu S também se mostra mais favorável. A Figura 9 apresenta a evolução do S dos 

quatro grandes bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 2,0 1,8 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,5 1,5 2,0
ITAÚ 1,5 1,2 1,4 1,6 2,0 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2
BRADESCO 1,5 1,3 1,2 1,6 1,6 1,5 1,6 1,3 1,2 1,3
SANTANDER 1,8 1,9 1,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1
BB 4,4% 3,7% 4,3% 2,5% 2,6% 3,3% 2,9% 2,4% 2,1% 1,8%
ITAÚ 7,7% 5,8% 5,0% 0,5% 5,0% 4,4% 3,3% 3,1% 2,8% 2,5%
BRADESCO 7,2% 5,8% 5,0% 2,5% 3,7% 3,9% 2,9% 3,4% 2,5% 2,5%
SANTANDER 7,0% 5,4% 5,3% 1,1% 4,2% 5,6% 3,4% 3,4% 2,4% 3,0%
BB 13,2% 12,6% 11,4% 11,1% 9,3% 10,3% 10,8% 9,2% 8,9% 10,4%
ITAÚ 18,0% 16,1% 14,7% 11,3% 17,6% 14,1% 14,3% 12,0% 10,4% 11,3%
BRADESCO 18,0% 15,6% 13,3% 14,1% 15,3% 12,9% 13,4% 12,1% 11,3% 11,6%
SANTANDER 16,1% 14,5% 14,6% 10,2% 15,4% 14,7% 13,4% 13,0% 11,7% 11,1%
BB 8,9% 8,9% 7,1% 8,6% 6,7% 7,0% 7,9% 6,8% 6,9% 8,6%
ITAÚ 10,3% 10,2% 9,7% 10,8% 12,6% 9,7% 11,0% 8,8% 7,6% 8,8%
BRADESCO 10,8% 9,7% 8,4% 11,5% 11,5% 9,0% 10,5% 8,6% 8,8% 9,1%
SANTANDER 9,2% 9,1% 9,2% 9,1% 11,2% 9,2% 10,1% 9,6% 9,3% 8,1%
BB 12,5% 12,5% 10,5% 10,5% 8,3% 8,9% 10,5% 8,6% 8,6% 11,7%
ITAÚ 14,1% 13,5% 12,2% 12,9% 10,0% 9,3% 12,4% 9,1% 8,3% 10,3%
BRADESCO 15,8% 13,2% 11,0% 12,7% 10,2% 9,6% 11,3% 9,0% 9,0% 10,6%
SANTANDER 16,5% 14,1% 13,8% 21,0% 14,0% 12,2% 14,8% 12,9% 12,9% 15,0%
BB 22,7% 20,6% 19,2% 19,5% 17,7% 17,8% 17,8% 15,3% 13,4% 14,1%
ITAÚ 42,1% 42,9% 43,8% 44,2% 41,3% 37,0% 31,5% 27,2% 23,2% 22,1%
BRADESCO 28,7% 28,3% 25,9% 30,9% 32,2% 29,2% 26,2% 24,1% 21,9% 20,9%
SANTANDER 28,6% 26,3% 24,6% 29,6% 28,6% 27,6% 26,0% 24,8% 22,4% 21,4%
BB 10,3% 8,1% 8,7% 9,0% 9,4% 9,0% 7,3% 6,6% 4,7% 2,4%
ITAÚ 28,0% 29,4% 31,7% 31,3% 31,3% 27,7% 19,1% 18,1% 15,0% 11,8%
BRADESCO 12,9% 15,1% 15,0% 18,2% 22,1% 19,6% 14,9% 15,1% 12,9% 10,3%
SANTANDER 12,1% 12,2% 10,7% 8,6% 14,6% 15,4% 11,2% 11,9% 9,5% 6,3%

CMC

RMOC

S

MFA

LA

JP
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Figura 9 – Spread – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o mau desempenho no indicador S se refletiu 

nos indicadores MFA e LA, pois RMOC guarda relação com os dois indicadores, sendo que 

ainda guarda relação com MFA o indicador CMC. 

 

4.2.5 Análise Do Índice De Eficiência 

O índice de eficiência operacional – IEO, é um indicador de produtividade dos 

bancos, na medida em que expressa as despesas operacionais frente às receitas de 

intermediação.  

 

Tabela 14 – Índice de Eficiência Operacional – BB x Mercado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 57,7% 51,3% 56,5% 45,3% 52,3% 46,3% 41,8% 42,1% 44,9% 37,5%
10+Maiores+3+Média 49,5% 48,7% 54,9% 51,5% 47,1% 45,5% 44,2% 47,4% 50,6% 45,6%
10+Maiores+3+Mediana 50,3% 49,4% 56,6% 41,9% 51,7% 46,0% 43,2% 50,6% 53,9% 45,8%
10+Maiores+3+DP 15,3% 13,2% 17,6% 19,0% 14,7% 14,9% 12,6% 16,1% 15,3% 17,5%
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Tabela 15 – Índice de Eficiência Operacional – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A Tabela 14 mostra que, de acordo com a medida dada pelo IEO, o BB tem se 

mostrado eficiente frente aos maiores bancos do mercado, apresentando significativa melhora 

no ano de 2014. Já a Tabela 15 apresenta a comparação com os pares Itaú, Bradesco e 

Santander. Como pode ser visto na tabela, assim como na Figura 10, o BB é o mais eficiente 

entre os bancos avaliados, seguido de perto pelo Bradesco. O banco Itaú apresentou, a partir 

de 2013, uma piora em seu IEO, se distanciando dos demais. O Santander se apresentou, 

desde 2009, como a instituição menos eficiente.  

 

Figura 10 – Índice de Eficiência Operacional – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 57,7% 51,3% 56,5% 45,3% 52,3% 46,3% 41,8% 42,1% 44,9% 37,5%
ITAÚ 55,1% 51,3% 57,2% 72,1% 42,2% 41,1% 41,4% 43,2% 51,7% 48,6%
BRADESCO 44,8% 46,8% 51,6% 41,4% 37,9% 38,0% 40,4% 41,9% 43,4% 39,8%
SANTANDER 58,4% 57,4% 62,5% 40,4% 59,7% 53,1% 54,3% 58,4% 60,4% 59,0%
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4.2.6 Análise Do Índice De Sensibilidade De Juros 

Uma das funções mais importantes na atividade bancária é o gerenciamento dos 

ativos e passivos, conhecido como GAP (ou ALM, do inglês Assets and Liabilitites 

Management). Tanto as captações como os empréstimos realizados são operações que 

envolvem taxas de juros, podendo ser sensíveis a variações de mercado que, em última 

instancia, podem afetar a lucratividade do banco. Assim, “a análise do GAP constitui-se numa 

técnica de administrar a sensibilidade das taxas de juros de uma instituição financeira, ou seja, 

na forma como os juros dos ativos e passivos se correlacionam com o mercado” (ASSAF 

NETO, 2012, p. 313).  

Após a identificação dos ativos e passivos sensíveis, calcula-se o indicador de 

sensibilidade de juros (ISJ), o qual, extraído de informações meramente contábeis apresenta 

limitações, pois não considera o prazo das operações, que é um fator que também influencia 

na forma como os ativos e passivos são impactados por mudanças nas taxas de juros. De 

qualquer forma, o ISJ, respeitadas suas limitações, mostra-se um indicador interessante. 

 

Tabela 16 – Índice de Sensibilidade de Juros – BB x Mercado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Tabela 17 – Índice de Sensibilidade de Juros – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

A interpretação do ISJ mostra a proporção de ativos sensíveis diante dos passivos 

sensíveis. Assim, conforme Assaf Neto (2012, p. 314), diante de um aumento nas taxas de 

juros de curto prazo, tal mudança pode afetar o resultado da instituição. Se, no caso em 

questão, ocorrer ISJ > 1,0, a elevação nos juros tende a ser favorável pela existência de mais 

ativos sensíveis. Uma situação neutra é ISJ = 1,0.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 1,18 1,14 1,14 1,11 1,10 1,01 0,99 1,05 1,04 1,07
10+Maiores+3+Média 1,03 1,04 1,09 1,02 1,07 0,97 0,97 1,05 1,03 1,04
10+Maiores+3+Mediana 1,07 1,06 1,10 1,07 1,16 1,06 1,02 1,07 1,08 1,07
10+Maiores+3+DP 0,09 0,09 0,46 0,33 0,28 0,27 0,18 0,20 0,22 0,22
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BB 1,18 1,14 1,14 1,11 1,10 1,01 0,99 1,05 1,04 1,07
ITAÚ 1,07 1,09 1,12 0,98 1,01 0,92 0,93 1,03 1,02 1,07
BRADESCO 1,02 1,04 1,06 0,98 1,04 0,94 0,92 1,05 1,01 1,02
SANTANDER 1,16 1,21 1,20 1,11 1,21 1,04 1,03 1,06 1,03 1,02
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Analisando os dois quadros, percebe-se que as instituições financeiras, de forma, 

geral, tendem a manter o equilíbrio entre ativos e passivos sensíveis, ou seja, ISJ é próximo de 

1,0. O BB já apresentou um ISJ mais elevado entre 2005 e 2009, porém tem equilibrado 

melhor seus ativos e passivos sensíveis desde então. O mesmo comportamento pode ser 

observado no caso do Santander, como se vê na Figura 11. 

Figura 11 – Índice de Sensibilidade de Juros – BB x Pares 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 
 

  

0,60$

0,70$

0,80$

0,90$

1,00$

1,10$

1,20$

1,30$

2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$

ISJ$BB$ ISJ$ITAÚ$ ISJ$BRADESCO$ ISJ$SANTANDER$



 74 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

Por meio deste trabalho foram vistas algumas questões importantes relativas aos 

bancos no contexto mundial. São instituições que apresentam forte relação com as economias, 

influenciando e sendo influenciados por elas. Nesse contexto, as crises bancárias são um sério 

risco à saúde das economias nacionais.  

Dada a importância dos bancos, é fundamental que os riscos a que se expõem sejam 

monitorados e controlados, em todas as suas categorias. Os Acordos de Basileia trouxeram 

um arcabouço regulatório que tem exigido mais disciplina dos bancos em suas operações. 

Dessa forma, o controle sobre os riscos é mais efetivo. 

A maior regulação sobre o sistema bancário desperta o interesse para possíveis 

impactos sobre do desempenho dos bancos, em decorrência do capital mínimo regulatório e 

outras medidas implementadas. Assim, foram analisados indicados contábeis do BB, 

comparativamente aos seus concorrentes. Foi escolhido o Banco do Brasil por ser uma 

instituição de vanguarda no país, sólida e líder em diversos segmentos. Os dados analisados 

foram obtidos no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil.  

O ferramental utilizado para analisar as informações contábeis do Banco do Brasil 

foi o arcabouço de indicadores e critérios de análise de bancos (ASSAF NETO, 2012, p. 302-

324). Conforme ressalvado pelo próprio autor, a análise de qualquer empresa baseada 

unicamente em demonstrativos contábeis apresenta limitações, especialmente no que tange à 

qualidade das informações disponibilizadas nos relatórios. Independentemente disso, esses 

indicadores fornecem uma tendência de desempenho, com indicações de pontos fortes e 

fracos, que poderão despertar a atenção do avaliador para aspectos que demandem estudo 

mais aprofundado. 

Aos indicadores selecionados foi adicionado o Índice de Basileia (BACEN, 2013), 

um dos principais indicadores utilizados pelos órgãos supervisores em todo o mundo, para 

avaliar a adequação de capital das instituições financeiras. Assim, foram avaliados, no total, 

24 indicadores, em seis perspectivas distintas: Solvência e Liquidez, Capital, Rentabilidade, 

Desempenho e Spread, Eficiência Operacional e Sensibilidade de Juros. 

A análise dos indicadores financeiros do Banco do Brasil, no período de 2005 a 

2014, mostrou que o BB é uma instituição sólida, rentável e eficiente. A análise isolada dos 

indicadores do BB pode ser considerada, de forma geral, muito boa. Entretanto, quando se 

comparam os índices do banco aos concorrentes mais próximos (Itaú, Bradesco e Santander), 
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ou ainda com os dez maiores bancos em ativos do país (excluído o BB), o perfil do BB o 

diferencia dos demais. 

A missão do BB de ser um banco de mercado com espírito público explica bem a sua 

forma de atuação. Embora mantenha as boas práticas de governança, por ser uma empresa de 

capital aberto, o BB mostra uma atuação social muito forte. Isso se mostra, por exemplo, no 

crédito direcionado a setores não atrativos aos bancos privados. A prática de spreads mais 

baixos também é uma demonstração do “espírito público” do BB.  

A seguir estão listados, de forma consolidada, todos os indicadores apurados para o 

BB, entre 2005 e 2014. Foi elaborada uma matriz para avaliação dos índices em suas 

respectivas perspectivas. Foi utilizado um critério simples de avaliação, que não se baseia em 

nenhum modelo formal, pois a intenção de sua elaboração é resumir as observações já 

realizadas no capítulo anterior e, assim, auxiliar uma avaliação final. Para cada índice, 

considerando a série do BB com relação às séries dos pares e dos dez maiores bancos, foi 

atribuído um conceito, entre: ruim, neutro ou bom.  

 

Tabela 18 – Indicadores Financeiros do Banco do Brasil – 2005 a 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Perspectiva Índice 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Avaliação
EV 0,18 0,13 0,09 0,11 0,14 0,15 0,16 0,16 0,15 0,18 Neutro
LI 1,06 0,89 1,12 2,52 3,14 1,86 2,87 3,14 3,25 4,32 Bom
IED 0,67 0,77 0,79 0,75 0,83 0,89 0,90 1,04 1,19 1,37 Bom
PE 34,0% 38,4% 38,8% 13,3% 37,8% 40,8% 40,5% 43,2% 46,0% 46,7% Ruim
IF 6,7% 7,0% 6,8% 5,9% 5,2% 6,5% 6,3% 6,1% 5,8% 5,3% Ruim
L 15,0 14,3 14,7 16,9 19,2 15,4 16,0 16,4 17,3 18,7 Ruim

RCD 12,2% 13,1% 12,9% 11,0% 10,7% 13,4% 13,2% 14,0% 14,4% 15,0% Ruim
ICP 28,4% 22,1% 20,0% 36,4% 53,4% 61,1% 48,5% 43,5% 37,4% 38,9% Bom
TRL 16,9% 14,0% 12,7% 11,4% 13,7% 9,9% Ruim
LE 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,5% Ruim
IB 17,1% 17,3% 15,6% 15,6% 14,0% 14,7% 14,5% 15,1% 14,5% 16,1% Neutro
ROE 26,8% 32,1% 22,5% 32,5% 30,7% 27,2% 22,6% 20,0% 23,4% 16,3% Bom
ROA 1,7% 2,2% 1,5% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,4% 0,9% Neutro
MFB 33,0% 29,4% 37,4% 22,3% 27,5% 31,8% 26,9% 26,2% 22,9% 17,4% Ruim
ML 12,4% 16,2% 12,4% 15,7% 15,8% 14,7% 12,2% 12,4% 14,7% 8,4% Ruim
GCP 2,0 1,8 1,7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,5 1,5 2,0 Bom
MFA 4,4% 3,7% 4,3% 2,5% 2,6% 3,3% 2,9% 2,4% 2,1% 1,8% Ruim
LA 13,2% 12,6% 11,4% 11,1% 9,3% 10,3% 10,8% 9,2% 8,9% 10,4% Ruim
JP 8,9% 8,9% 7,1% 8,6% 6,7% 7,0% 7,9% 6,8% 6,9% 8,6% Bom

CMC 12,5% 12,5% 10,5% 10,5% 8,3% 8,9% 10,5% 8,6% 8,6% 11,7% Neutro
RMOC 22,7% 20,6% 19,2% 19,5% 17,7% 17,8% 17,8% 15,3% 13,4% 14,1% Ruim

S 10,3% 8,1% 8,7% 9,0% 9,4% 9,0% 7,3% 6,6% 4,7% 2,4% Ruim
EficiênciaNOperacional IEO 57,7% 51,3% 56,5% 45,3% 52,3% 46,3% 41,8% 42,1% 44,9% 37,5% Bom
SensibilidadeNdeNJuros ISJ 1,18 1,14 1,14 1,11 1,10 1,01 0,99 1,05 1,04 1,07 Neutro

SolvênciaNeNLiquidez

Capital

Rentabilidade

DesempenhoNeNSpread

INDICADORESNFINANCEIROSNVNBANCONDONBRASILNS/A



 76 

 

Com base nas informações da Tabela 18, mais especificamente a perspectiva 

solvência e liquidez, entende-se que o BB tem uma situação confortável. O indicador de 

encaixes voluntários (EV) foi considerado como ruim, apesar de significar que o BB está 

rentabilizando melhor suas disponibilidades. Entretanto, a perspectiva sob análise é Liquidez, 

sendo que o EV do BB se mostrou bastante inferior a de seus concorrentes, em que pese o 

expressivo volume de depósitos à vista do BB. Os indicadores de liquidez imediata (LI) e 

empréstimos/depósitos, se mostraram alinhados ou até melhores que os de seus concorrentes. 

A participação dos empréstimos (PE) do BB foi superior aos índices dos demais bancos, 

mostrando que o BB poderia ter mais dificuldades para transformar seus ativos em liquidez, 

no caso de uma “corrida bancária”. Entretanto, como observado em 2008, a marca do BB é 

sólida e vista como sinônimo de segurança. Numa eventual crise de liquidez, o BB acaba se 

beneficiando. 

Na perspectiva capital houve um comportamento interessante. Na comparação com 

seus concorrentes, o BB apresentou um único indicador melhor que os demais bancos: 

imobilização do capital próprio (ICP). Todos os demais indicadores apontaram que o BB se 

situa numa condição inferior à de seus concorrentes, principalmente pelo nível de 

alavancagem do BB.  Isto não pode ser interpretado como uma situação ruim. É apenas menos 

favorável que os demais bancos. Foi mencionado que os indicadores contábeis não reúnem 

elementos de risco, o que é uma limitação. O maior indício dessa limitação é que o Índice de 

Basileia do BB se mostrou, em 2014, entre a média e a mediana do mercado e muito próximo 

aos IB de seus maiores concorrentes, apesar de um grau de alavancagem superior. Pode-se 

então deduzir que essa alavancagem não se configurou em assunção de risco excessivo.  

Isso só reforça que, cada vez mais, são importantes as medidas de controle e 

avaliação de riscos, pois é a assunção de risco que pode comprometer a solvência e o 

resultado de uma instituição financeira. Assim, é necessário prosseguir no caminho que tem 

sido apontado pelo Comitê de Basileia e tem sido endossando pelo Banco Central do Brasil, 

de que é preciso aperfeiçoar a regulação, a supervisão e, sobretudo, a gestão dos riscos entre 

as instituições financeiras.  

A perspectiva rentabilidade mostrou uma dualidade no comportamento dos 

indicadores. Ao mesmo tempo em que o BB tem bons indicadores de retorno sobre 

patrimônio líquido e sobre ativos (ROE e ROA), suas margens bruta e líquida se mostraram 

inferiores às de seus concorrentes, principalmente porque o BB pratica spreads menores. Ou 

seja, o BB remunera bem o seu capital próprio porque é mais alavancado, assim como 
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remunera bem o ativo por ter baixo custo de suas fontes de financiamento (JP). Entretanto, as 

margens praticadas são menores, até porque o banco tem boa atuação em linhas de crédito de 

menor risco e, consequentemente, menor remuneração.  

Dentre os indicadores de desempenho e spread, foram considerados melhores que os 

de seus concorrentes o Giro do Capital Próprio (GCP) e Juros Passivos (JP). A margem 

financeira sobre o ativo (MFA) e a lucratividade sobre o ativo (LA) se mostraram inferiores 

às de seus concorrentes. Isto está diretamente relacionado com o menor patamar de spread 

praticado pelo BB. O custo médio de captação (CMC) caiu menos que o de seus pares, o que, 

acompanhado da queda na receita média de operações de crédito (RMOC) provocou um 

“achatamento” na margem ou spread(S). O que se conclui é que o BB é um grande gerador de 

receitas, como mostra o GCP, entretanto, em função do seu baixo spread o potencial para 

gerar resultados é subutilizado. Voltando à questão crucial, por ser controlado pela União 

Federal, o BB adota um perfil mais “social” na concessão do crédito. Assim, juntamente com 

o retorno, o benefício social também pesa nas políticas de crédito do BB. 

Em termos de eficiência operacional, o BB apresentou o melhor indicador, 

demonstrando ser uma empresa altamente produtiva, apesar de sua enorme estrutura. O índice 

de sensibilidade de juros mostrou o BB em linha com o mercado. De forma geral, nota-se uma 

tendência em manter equilibrados os ativos e passivos sensíveis a juros.  

Por fim, com relação ao impacto que a maior regulamentação e adoção de controles 

no mercado financeiro possa ter causado, são possíveis algumas observações:  

a) As instituições financeiras, de forma geral, tem apresentado bons resultados 
simultaneamente à manutenção de seu IB em um nível confortável. Os níveis de 
capital tem se mostrado razoáveis para sustentar os lucros apresentados. O fato 
do IB se manter estável aponta para uma possível qualidade dos ativos; 

b) Não houve redução na alavancagem. Pelo contrário, o indicador L mostra que o 
BB (não somente ele) tem aumentado o seu grau de alavancagem;   

c) Os indicadores de rentabilidade do BB vem caindo, juntamente com todo o 
mercado, independentemente dos períodos de alta ou baixa nas taxas de juros.  

 

As observações das alíneas “a” e “b” levam a conclusão de que a maior 

regulamentação bancária não impactou o BB, pelo menos nos quesitos de lucros, Índice de 

Basileia e alavancagem. O mesmo se aplica aos concorrentes. Entretanto, a alínea “c” traz 

uma informação que requer atenção. O fato de as margens, rentabilidade e spread 

apresentarem seguidas quedas. Talvez esse seja um indício de impacto da regulamentação, 
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porém os dados analisados não são suficientemente conclusivos para se afirmar que tais 

quedas tenham sido causadas pela maior exigência de capital.  

Um desafio será verificar se esse comportamento de queda nos spreads terá 

sequência ou se tende a se estabilizar. Outro ponto a ser analisado futuramente é de que forma 

as futuras implementações do Acordo de Basileia se refletirão nos bancos brasileiros, 

considerando a elevação dos requerimentos de capital e a utilização dos modelos próprios 

para apuração de riscos. 
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