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Resumo

A implementação do Acordo de Basiléia, cujo objetivo é o de reforçar a solidez e a estabilidade
do sistema financeiro, baseia-se essencialmente na estipulação de uma razão mínima de capital.
Muito embora uma maior razão de capital aumente os custos para as instituições, é comum
verificar-se que muitas dessas instituições mantêm uma razão acima do mínimo regulatório.
Neste sentido, este trabalho tem como principal objetivo analisar como os bancos brasileiros
ajustam suas razões de capital. De modo secundário, pretende-se avaliar os determinantes da
velocidade de ajuste, ressaltando-se a importância das variáveis de rating. Para tanto, utiliza-
se a metodologia empregada por Berger et al. (2008) que utiliza um modelo em três estágios.
Foram utilizados dados trimestrais de 2005 a 2010 referentes a 57 bancos. Como resultado
obteve-se que, se o banco possui capital aberto menor será a sua razão de capital, quanto maior
o tamanho do banco maior será o capital mantido, sendo este contrário a resultados obtidos na
literatura, e as proxys para mensurar o rating das instituições mostraram-se não significante.

PALAVRAS-CHAVE: Índice de Basiléia; Mínimo regulatório; Velocidade de ajuste; Modelo
de ajuste parcial



Abstract

Implementation of Basel, whose goal is to strengthen the soundness and stability of the financial
system is essentially based on the stipulation of a minimum capital ratio. Although a higher ratio
of capital increase costs for institutions, it is common to note that many of these institutions
maintain a capital ratio above the regulatory minimum. Thus, this work is meant to examine
how Brazilian banks adjust their capital ratios. Secondarily aims to assess the determinants of
the speed of adjustment, emphasizing the importance of the variables of rating. For this purpose,
we use the methodology employed by Berger et al. (2008) using a model in three stages. We
used quarterly data from 2005 to 2010 refer to 57 banks. As a result it was found that if the bank
has traded lower its rate of capital, the larger the size the greater the bank’s capital held, which
is contrary to results obtained in the literature, and the proxies to measure the rating institutions
were non-significant.

Keywords Index Basel; Regulatory minimum, Speed adjustment, Partial djustment model
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1 Introdução

A necessidade de uma regulamentação no sistema financeiro surge em função de proteger

os investidores de informações assimétricas, evitar abusos do poder de oligopólios e contornar

os efeitos das externalidades, que no caso de instituições bancárias normalmente são negativas.

Um exemplo disso é o contágio entre as instituições financeiras. A partir do momento em que

surge um rumor de que um banco não vai arcar com os seus compromissos, os agentes iniciam

uma corrida bancária. Como o indivíduo não está de posse das informações da empresa, é na

reputação bancária que o consumidor se baseia na hora de escolher aonde vai realizar os seus

investimentos. Isto é, na credibilidade de que o banco possui liquidez o suficiente para honrar

os seus compromissos financeiros (HEFFERNAN, 2005).

Não obstante, dada a internacionalização financeira, a regra em cada país sobre a quantidade

mínima de capital a se manter fazia com que os bancos com menor nível se tornassem mais

competitivos que os outros à medida o seu custo de capital fosse menor. Junte a isso o momento

turbulento na economia na década de 70, e como consequência 10 países formaram o Comitê de

Basiléia com o objetivo de regulamentar questões dos bancos internacionais. Nos anos seguintes

sucederam-se inúmeras falências bancárias e como consequência, para evitar as desconfianças

bancárias, o Comitê estabeleceu os Acordos de Basiléia1. O objetivo era de reforçar a solidez

e a estabilidade do sistema financeiro baseando-se essencialmente na estipulação de uma razão

mínima de capital que cobrisse os riscos incorridos pelos bancos.

No artigo de Rodrigues e Pinto (2004) é possível observar algumas consequências da imple-

mentação do primeiro Acordo de Basiléia para as grandes instituições2, tais como uma migração

dos ativos com risco alto e médio para risco nulo. Além disso, é possível perceber uma redução

na expansão da oferta de crédito.

Muito embora uma maior razão de capital aumente os custos para as instituições, é comum

verificar-se que muitas delas possuem uma razão acima do mínimo regulatório. De acordo
1O primeiro em 1988 e o segundo em 2004.
2Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Unibanco, Safra, Santander, Suisse, Boston e

Citibank.



1 Introdução 13

com Rodrigues e Pinto (2004), os banco já mantinham um Índice de Basiléia acima do mínimo

estabelecido. Berger et al. (2008) apontam algumas razões para isso: manter um colchão de

reserva previne o banco contra possíves choques , mostra uma boa reputação para o mercado e

evita custos de ajustamento em direção ao mínimo estabelecido. Além disso, uma elevada razão

de capital pode ser simplesmente fruto de lucros retidos.

Nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é identificar os principais componentes

que norteiam a razão de capital dos bancos. Além disso, pretende-se avaliar o comportamento

dos determinantes na velocidade de ajustamento na equação a ser estimada e verificar se a

mudança da variável de capital regulatório, Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) e

Patrimônio de Referência (Nível I), é traduzida em resultados diferentes.

Para tanto, seguindo a metodologia exposta por Berger et al. (2008), o processo de esti-

mação a ser utilizado passa por três fases. A primeira constitui um modelo de ajuste parcial,

sendo este estimado através do método GMM Blundell-Bond. Entretanto, nesta etapa a veloci-

dade de ajuste da razão de capital das instituições financeiras para a sua razão de capital alvo é

constante. Ou seja, em diferentes períodos e para bancos distintos considera-se que o processo

de transação ocorre com a mesma celeridade, o que pode viesar os resultados. Para corrigir esse

viés realiza-se uma segunda estimação cujo resultado é uma velocidade de ajustamento variável

no tempo e no espaço. Utilizando esse resultado, reestima-se a primeira equação, através de um

modelo simples de dados em painel, de forma a obter coeficientes não-viesados.

A base de dados utilizada é composta de 1368 observações trimestrais entre os anos de 2005

a 2010 que refere-se a 57 bancos comerciais no país. Tais informações foram obtidas junto às

suas respectivas demonstrações de resultado e no Banco Central do Brasil.

As variáveis empregadas neste modelo são: tamanho do banco, dummy para bancos grandes

bem como a sua iteração com o tamanho do banco, risco, dummy igual a um se o banco possui

valor de mercado, razão entre a quantidade de depósitos retidos versus o total de passivo, dummy

se a instituição financeira pertence a um Conglomerado Financeiro, dummies para as diferentes

classes de capitalização do banco e variáveis de rating. Além de dummies para os anos e também

para os trimestres do período da amostra. E ainda, dummies que captam o efeito da mudança

do Acordo de Basiléia e se o banco possui um controle público.

Como resultado obteve-se que, se a instituição possui capital aberto, menor será a sua razão

de capital. Além disso, concluiu-se que quanto maior o tamanho do banco maior será o ca-

pital mantido, sendo este contrário a resultados obtidos na literatura. Não obstante, as proxys

para mensurar o rating das instituições mostraram-se não significante. A alteração da variável

dependente não provocou mudanças expressivas nos resultados.
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Vale ressaltar que as contribuições essenciais do trabalho são, primeiro, a consideração de

uma velocidade de ajustamento não constante em direção à meta de capital para os bancos

durante o período estudado. Motivo o qual utilizou-se uma estimação em três etapas ao invés

de apenas uma. A segunda seria a utilização de uma metodologia para calcular os rating das

instituições bancárias, considerando que quanto maior o lucro líquido do banco frente ao risco

maior será a sua estabilidade.

O trabalho está divido em quatro partes. No primeiro capítulo serão analisados os motivos

pelos quais houve a necessidade da implementação de uma razão de capital mínima para as

instituições financeiras nos países. Em tal capítulo observa-se uma análise da evolução do Índice

de Basiléia para os bancos brasileiros, bem como uma análise das principais variáveis que, em

teoria, afetam a composição da razão de capital de cada empresa. Isso exposto, no segundo

capítulo segue não só a descrição da metodologia a ser utilizada bem como uma análise da base

de dados. Isto é, o modelo de ajuste parcial será descrito, além de explicitadas as variáveis

utilizadas no trabalho. Em seguida, no capítulo terceiro, será possível observar o passo-a-passo

do processo de estimação, seus resultados e comentários. E no último capítulo encontram-se as

considerações finais do trabalho.



15

2 Índice de Basiléia

2.1 O Acordo de Basiléia

A Terceira Revolução Industrial teve como consequência a concretização da interna-

cionalização do capital, fazendo com que, dentre outras formas de dependência das regiões

periféricas com relação às centrais, houvesse a subordinação financeira. Nesta foi observada a

dependência do sistema monetário internacional junto aos conglomerados monopolistas. Entre-

tanto, no final da década de 60 e início da de 70 fatores como a alta inflação dos Estados Unidos

e a crise do Petróleo tornaram impraticáveis a conversabilidade do dólar em relação ao ouro,

levando ao fim do acordo de Bretton-Woods e do sistema de taxas de câmbio fixas.

O momento internacional naquele período era turbulento. Em 1974 ocorreu a falência de

dois dos maiores bancos internacionais à época. Assim, no final desse ano estabeleceu-se o

Comitê de Basiléia, formado por representantes das autoridades de supervisão bancária e dos

bancos centrais de 13 grandes economias mundiais3, visando o fortalecimendo da solidez do

sistema financeiro a nível internacional.

Nesse período e na década seguinte era possível observar um comportamento distinto en-

tre os bancos no que concerne à reserva mínima a ser mantida. Isto é, em cada país havia um

limite estabelecido de capital de forma a garantir a sustentabilidade, bem como a confiança da

instituição. Algumas utilizavam a baixa reserva de ativos como forma de aumentar a competi-

tividade ao oferecer mais crédito a taxas menores de juros. Junte a isso as inúmeras falências e

crises bancárias, tais como a do México, em 1982, que, devido a internacionalização financeira,

atingiu toda a América Latina.

Uma regulação nos bancos se fazia necessária uma vez que esta previne não só a fragili-

dade financeira como também o contágio entre os bancos, riscos sistêmicos e custos sociais de

falência. Note que eles agem em efeito dominó, isto é, uma vez que o primeiro ocorre, todos os

outros podem acontecer. Veja que a fragilidade financeira implica em uma perda de confiança
3Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça,

Reino Unido e Estados Unidos.
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dos agentes nos bancos ocasionando uma corrida bancária. Uma vez que há a desconfiança de

uma grande instituição, todas as outras arcam com as consequencias, já que como o consumidor

não tem como distinguir o banco bom do ruim. E assim, o risco de um banco espalha-se pelo

sistema levando ao colapso do sistema financeiro. Como consequência, ocorre a falência dos

bancos que acarreta, além dos custos privados, os custos sociais. (HEFFERNAN, 2005)

Para evitar uma desconfiança bancária, após dois Tratados de Basiléia4 o Comitê desen-

volveu, em 1988, o que ficou conhecido como Acordo de Basiléia I. Neste acordo foram esta-

belecidos níveis mínimos de capital para os bancos que correspondiam a 8% dos ativos ponde-

rados pelo risco. O capital, por sua vez, é constituído de duas partes: o capital básico (Nível I)

e o capital suplementar (Nível II). A introdução do Acordo de Basiléia, como sugere Dietrich e

Vollmer (2004) e Berger, Herring e Szegö (1995), provocou uma elevação nas razões de capital

mantidas pelos bancos.

O Acordo de Basiléia I foi implementado no país em 1994, através da circular de número

2.099, que estabelecia não apenas os valores mínimos de capital e patrimônio líquido ajustado,

mas também que esse patrimônio fosse compatível com o nível de risco das atividades das insti-

tuições financeiras (BACEN, 1994). Inicialmente, fixou-se, em concordância com o estabelecido

internacionalmente, que o patrimônio líquido exigido5, isto é, o mínimo que a institução deve

manter para cobrir seus riscos deveria corresponder a oito por cento dos ativos ponderados pelo

risco6. Entretanto, em 1997, através da circular 2.784, o mínimo passou a ser de 11%. O índice

é dado por:

IB =
PR

PLE/F
,

onde:

PR = Patrimônio de Referência, é o patrimônio que a instituição realmente mantém;

F = 0,11

PLE = Patrimônio Líquido Exigido: PLE = F ∗APR, é o mínimo de patrimônio que o banco

deve manter para cobrir seus riscos;

APR = Ativo Ponderado pelo Risco.

Veja que, como afirmam Diamond e Rajan (2000), os bancos possuem um nível de de-

pósitos, e assim um nível de capital, que maximiza a sua capacidade de empréstimos. Ao

estabelecer um patamar mínimo da razão de capital surgem dois efeitos: o primeiro, que é o
41975 e 1983.
5Depois de 2007 considera-se o Patrimônio de Referência Exigido. Para maiores explicações vide

Anexo A.
6Os ativos ponderados pelo risco de cada banco são obtidos pela soma ponderada dos ativos do mesmo

onde os pesos são estabelecidos pelo Banco Central de acordo com o nível de risco de cada ativo.
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objetivo primordial da implementação de tal razão, será o aumento da segurança das institui-

ções financeiras; o segundo recai sobre a rentabilidade dos bancos, isto é, haverá uma redução

da quantidade de empréstimos, e assim um aumento do custo efetivo do capital bancário.

O objetivo do Basiléia I era de “reforçar a solidez e a estabilidade do sistema bancário

internacional e minimizar as desigualdades competitivas entre os bancos internacionalmente

ativos” (BASILE, 1998). Segundo Toneto Jr. e Gremaud (1994), a solidez do sistema financeiro

está relacionada ao tamanho do capital das instituições. Desta maneira, determinar um nível

mínimo baseado nos ativos da instituição e não mais no passivo garantiria a robustez procurada.

Entretanto, o Basiléia I apresentava alguns problemas, tais como a falta de ampliação

dos controles sobre riscos incorridos pelos bancos e a falta da extensão dos requisitos para a

definição de capital mínimo. Como resultado, o Comitê elabora, em 2004, um novo acordo

que ficou conhecido como Acordo de Basiléia II. Este segundo acordo possibilita que o capital

exigido varie de acordo com a propensão ao risco da instituição financeira

A finalidade deste novo acordo era, entre outras, instituir a estabilidade financeira, fortalecer

a estrutura de capital das instituições, favorecer a adoção de melhores práticas de gestão de

riscos e estimular uma maior transparência e disciplina de mercado (BB, 2011).

Para que tais fins fossem alcançados, o Basiléia II foi estruturado em três pilares. O Pilar

1 corresponde aos requisitos mínimos de fundos próprios. Já o segundo consiste no processo

de supervisão pelo regulador no que concerne à adequação dos fundos próprios. Enquanto que

o terceiro incide sobre a disciplina de mercado. Este visa diminuir a assimetria de informação

existente através da maior disponibilidade de informação fornecida pela instituição financeira.

Além disso, o Acordo propõe não só que instituições financeiras que possuam prática de

administração de risco mais avançadas possam utilizar seus modelos internos de rating como

também possibilita aos bancos fazer uso dos rating das agências classificadoras de risco para

classificar seus créditos. 7

Todavia, como ressalta Bampi (2009), é importante perceber que tal acordo possui im-

pactos na rentabilidade dos bancos, uma vez que os mesmos devem dispor de uma parcela, do

que poderia ser utilizado para gerar maiores rendimentos, para assegurar a sua solidez. Ou seja,

diminuir a sua probabilidade de falência. A instituição, então, encontra-se em um trade-off en-
7Entretanto, o Banco Central do Brasil, através do comunicado 12746/04, de 09 de dezembro de 2004,

divulgou que os bancos não poderiam utilizar tal classi�cação de risco. Ao invés disso, será adotada,
inicialmente, a abordagem padrão simpli�cada, sendo a mesma obrigatória para todos. Em uma segunda
etapa, os grandes bancos terão a possibilidadde de desenvolver e utilizar modelos avançados, desde que
previamente autorizados pelo BACEN. Vale ressaltar que neste caso, as instituições deverão ser hábeis
para empregá-lo também na mensuração do risco operacional.
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tre garantir o mínimo exigido pelas instituições regulatórias e maximizar o seu retorno esperado

para satisfazer os seus investidores (MEMMEL E RAUPACH, 2007).

Contudo, o Basiléia II possui alguns pontos fracos. Uma das críticas mais sérias concerne

ao fato de ele ser pró-cíclico. Isto é, se mover de acordo com a economia. Assim, na recessão há

uma redução da razão de ativos de risco do banco, havendo uma exigência maior sobre o capital

frente ao aumento no risco, e a captação de dinheiro seria mais cara, o que agravaria ainda mais

a contração da economia (HEFFERNAN, 2005). Além do fato de que quando há crescimento da

economia, os bancos emprestam dinheiro com uma maior facilidade por subestimar os riscos da

economia, reduzindo assim a sua razão de capital. Artigos como o de Ayuso, Pérez e Saurina

(2004) e Ferreira et al. (2010) mostram que há uma relação negativa entre o nível de capitaliza-

ção dos bancos e a fase do ciclo. Ou seja, há de fato uma pro-ciclicacidade entre o momento

macroeconômico e a reserva de capital.

Figura 1: PIB x Índice de Basiléia

No país, através do Comunicado 12.746 de 09 de dezembro de 2004, estabeleceu-se os

procedimentos que deveriam ser adotados por cada instituição financeira para a implementação

do novo acordo. Até o final do primeiro trimestre de 2013, de acordo com o Comunicado 19.028

datado de 29 de outubro de 2009, todos os bancos devem ter adotado a nova metodologia.

É interessante notar, como pode ser visto tanto em trabalhos anteriores como na análise da

base de dados deste trabalho, que os bancos, em geral, mantêm uma razão de capital maior que

a mínima exigida. Isto é, eles sustentam um colchão de reserva.

Uma explicação, conforme Dietrich e Vollmer (2004), é que essa taxa mínima exigida não

leva em consideração as deficiências informacionais e problemas de execução em contratos fi-
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nanceiros. Berger et al. (2008) fornecem algumas outras justificativas para este fato. A primeira

é que os bancos podem ter acumulado durante um período de grandes lucros. A segunda é que

a instituição mantém mais que o mínimo devido à incerteza que o mesmo possui de quão rápido

ele pode adquirir novos capitais, caso seja necessário como no caso de uma nova aquisição. E

uma terceira seria mostrar uma boa reputação no mercado de crédito.

De acordo com Diamond e Rajan (2000) a estrutra de um banco afeta não só a sua liquidez

mas também a criação de crédito, além de influenciar a sua estabilidade. Isto é, uma instituição

que decide manter baixas razões de capital garante uma maior oferta de crédito, o que por con-

seguinte aumenta a sua rentabilidade. Entretanto, como consequência, acarreta em uma menor

estabilidade bem como uma menor liquidez, podendo acarretar corridas bancárias. Assim, con-

forme os autores, o banco enfrenta um trade-off entre criação de crédito e liquidez e as corridas

bancárias.

O trade-off possui três tipos de custo relacionados ao tipo de capital. O primeiro: guardar

capital possui um custo direto para o banco, já que ele tem que ser remunerado. O segundo,

manter capital reduz a probabilidade de falência e os custos associados a mesma. E por fim, uma

alteração no nível de capital possui custo de ajustamento, principalmente ligado à assimetria de

informação ((AYUSO; PéREZ; SAURINA, 2004), (ESTRELLA, 2004)).

O artigo de Berger et al. (2008) investiga as implicações desse colchão de reserva (a dife-

rença entre o que o banco possui e o mínimo exigido) para a eficácia da regulação do capital

bancário nos Estados Unidos. Isto é, no caso de um aumento de capital mínimo exigido a ins-

tituição irá diminuir o seu colchão de reserva ou o manterá inalterado modificando a sua razão

de capital alvo? Qual a implicação desse comportamento no risco de calote do banco?

Tendo em vista a importância das questões acima levantadas para a compreensão do com-

portamento das instituições financeiras em caso de mudanças econômicas ou regulatórias, realizou-

se este estudo para averiguar como os bancos brasileiros se comportam frente a mudanças.

Antes de analisar a metodologia e a base de dados, segue um breve estudo sobre o comporta-

mento das instituições financeiras brasileiras.

2.2 Comportamento do Basiléia no Brasil

A introdução do novo Acordo, ao aumentar o rigor na incorporação dos riscos, fez com

que o Patrimônio de Referência Exigido se tornasse maior, como explicitado na seção imedia-

tamente anterior. No gráfico 2 é possível observar que após a transição do Basiéia I para o
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Basiléia II8 ocorreu tanto um aumento do Patrimônio de Referência Exigido*1/0,11 quanto do

Patrimônio de Referência.

Figura 2: Evolução do Patrimônio de Referência e Patrimônio de Referência Exigido

A magnitude do aumento (queda) de cada uma dessas variáveis indicará a tendência cres-

cente ou descrescente do Índice de Basiléia. No gráfico 3 é possível observar o comportamento

do Índice ao longo do período estudado.

Figura 3: Evolução do Índice de Basiléia

Note que o índice sempre se mantém acima do mínimo requerido de 11% estabelecido

pelo BACEN. Uma explicação, conforme Asarkaya e Özcan (2007), reside no fato de que as

instituições financeiras se precavem contra possíveis choques. De acordo com o autor, a razão

de capital não é determinada apenas pelo mínimo regulatório, mas também por outras variáveis

inerentes aos bancos. Dentre estas variáveis, pode-se citar o risco, o qual pode ser observado

logo adiante.
8A transição do Basiléia I para o Basiléia II ocorre em Setembro/08.
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É possível perceber que, como mostram Diamond e Rajan (2000), quanto mais arriscados os

empréstimos mais a instituição financeira deve se precaver contra possíveis default, mantendo

assim uma maior razão de capital, de forma a garantir a sua estabilidade. É possível mensurar

esse risco através da variável dada pelo desvio padrão do retorno sobre o ativo de um dado

período9.

Figura 4: Evolução do Risco dos Bancos

Assim como o Índice de Basiléia mostrado anteriormente, o risco apresenta uma tendên-

cia decrescente, à exceção do seu crescimento entre Setembro/08 e Dezembro/08. Ou seja,

quanto menor a ousadia da instituição financeira menor será a necessidade de resguardar um

patrimônio de referência maior frente aos ativos ponderados pelo risco. No ponto em que se ob-

serva crescimento, no período de Setembro/08 a Dezembro/08, pode-se também percebê-lo no

gráfico 3. Vale ressaltar que em tal período ocorre a transição entre o Basiléia I para o Basiléia

II, no qual foram incorporadas outras medidas de risco. Pode-se perceber ainda, pelo gráfico 5,

que mesmo o lucro apresentando resultados cada vez maiores no final de cada ano, o risco não

apresenta essa tendência. Este fato pode indicar que os bancos ao contrário do esperado não

estão arriscando mais.

Note ainda que a grande queda ocorrida em Março/07 e a forte alta em Dezembro/08 se

deve à queda (aumento) brusca ocorrida em três instituições no período observado10. Ao des-

considerar tais insituições11 observa-se essa mesma tendência, entretanto, de uma forma mais

suave.
9Como será explicitado na metodologia considera-se o período de doze trimestres.
10A retirada dos mesmos não produziu mudanças signi�cativas nos resultados. Desta maneira, optou-se

por deixá-los na amostra. Um grá�co do risco sem esses bancos pode ser observada no apêndice.
11Vide grá�co em anexo.
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Outra variável relevante é o lucro líquido. Observe que à exceção do ano de 2006, a média

dos lucros líquidos nos últimos trimestres do ano apresenta uma tendência crescente 12. Esse

resultado possui dois efeitos opostos. O primeiro é que como eles observam que os lucros pos-

suem essa tendência resolvem arriscar mais, aumentando seu patrimônio de referência exigido

e diminuindo a sua razão de capital, pois acreditam que irão arrecadar uma maior quantia no

futuro. O segundo é que os bancos resolvem aumentar sua razão de capital através de um

Patrimônio de Referência maior. Na seção seguinte é possível observar como esse aumento

ocorre.

Figura 5: Evolução do Lucro Líquido dos Bancos

2.3 Lucro líquido como fonte de crescimento

Os bancos apresentam anualmente um lucro líquido crescente. Como visto anteriormente,

isso não implica necessariamente que eles estejam correndo um maior risco proporcionalmente

ao lucro realizado. Surge então a questão: aonde o mesmo está sendo aplicado? Uma hipótese é

que as instituições financeiras estejam direcionando uma parte deste recurso para manter a sua

razão de capital. Visto que, como explicitado na seção anterior, há um aumento da exposição

ponderada pelo risco é necessário, então, ampliar o patrimônio de referência das instituições

financeiras de modo que a razão de capital se conserve pelo menos constante.

Entretanto, apesar de o ganho anual dos bancos apresentar um aumento, a medida de

rentabilidade anual média dos bancos, explicitada pela média do ROA (retorno sobre o ativo13),
12Esse grá�co foi feito considerando valores de�acionados para o quarto trimestre de 2010.
13Do inglês, return on assets.
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Figura 6: Evolução do Lucro Anual

apresenta uma tendência inversa. Na verdade, tal medida de 2002-2004 para 2005-2010 caiu de

3% para 1%, tendo este declínio sido impactado pela queda brusca observada em 2008. Como

o lucro líquido apresenta crescimentos recorrentes, pode-se concluir que a instituição está com

um ativo cada vez maior e um crescimento relativo maior em relação ao do lucro.

Figura 7: Evolução do ROA Anual14

Uma variação no lucro líquido impacta diretamente o patrimônio líquido da instituição

financeira e como consequência afeta o patrimônio de referência15 do banco. Conforme Berger

et al. (2008) uma mudança no patrimônio líquido pode ser expressa, aproximadamente, como a

soma dos lucros retidos (lucro líquido menos dividendos) e a emissão líquida de novas ações.

No país, as principais causas de uma variação no patrimônio líquido deve-se a adição dos lucros

retidos (lucro líquido menos dividendo, juros e bonificações) e ajustes de avaliação patrimonial.

Desta maneira, os autores estimam quanto o capital próprio varia de um período para o
14As mudanças bruscas do ROA são devidas aos motivos já explicados no grá�co 4.
15Vide Anexo A para a composição do Patrimônio de Referência.
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outro16. O primeiro passo é calcular a mudança do patrimônio líquido ao final de dois períodos

consecutivos (∆ Capital). O segundo é computar o lucro retido como sendo a diferença entre

o lucro líquido e os dividendos, juros e bonificação pagos (LR). A última etapa consiste em

calcular o valor dos ajustes de avaliação patrimonial (AP). Isto é, uma correção dos valores dos

ativos e passivos para o seu valor justo.

A tabela 1 decompõe a mudança no patrimônio líquido (∆ Capital) médio por trimestre

para a amostra considerada neste trabalho em parcela do lucro retido (LR) e ajuste de avaliação

patrimonial (AP). Observe que, apesar da parcela do lucro retido médio apresentar uma grande

variabilidade ao longo do trimestre, ela é responsável pela maior parte das modificações ocor-

ridas no patrimônio líquido. Em alguns períodos o ajuste de avaliação patrimonial apresenta

um valor negativo indicando um reajuste para baixo na cotação média dos ativos e passivos das

instituições financeiras brasileiras. É válido notar que apenas no trimestre set/08 observa-se um

valor negativo para a razão entre os lucros retidos e a transformação no patrimônio líquido dos

bancos. Isso se deve, principalmente, a uma redução do lucro líquido das instituições finan-

ceiras.

Tabela 1: Decomposição do Patrimônio Líquido por trimestre
Trimestre ∆ Capital (R$ mil) LR/∆ Capital AP/∆ Capital
mar/05 69399.28 124.54% -24.54%
jun/05 31018.46 34.52% 65.48%
set/05 82880.46 24.13% 75.87%
dez/05 35626.12 194.34% -94.34%
mar/06 144559.70 125.35% -25.35%
jun/06 23099.95 79.83% 20.17%
set/06 175977.00 96.94% 3.06%
dez/06 129279.65 53.66% 46.34%
mar/07 95624.33 93.19% 6.81%
jun/07 193981.46 198.95% -98.95%
set/07 149653.18 115.28% -15.28%
dez/07 108311.53 104.87% -4.87%
mar/08 104819.11 98.04% 1.96%
jun/08 122032.89 88.69% 11.31%
set/08 771165.88 -8.72% 108.72%
dez/08 212614.00 311.34% -211.34%
mar/09 71890.35 51.06% 48.94%
jun/09 164187.56 60.92% 39.08%
set/09 93293.46 92.17% 7.83%
dez/09 404942.51 146.80% -46.80%
mar/10 150877.86 121.65% -21.65%
jun/10 128880.32 99.45% 0.55%
set/10 274033.56 135.90% -35.90%
dez/10 189375.70 124.15% -24.15%
Fonte: Elaborado pelo autor.

Desta maneira, conclui-se que o lucro líquido é um importante fator da composição do

patrimônio líquido, e como consequência da consituição do patrimônio de referência. Na pró-

xima seção será exposta a metodologia a ser utilizada neste trabalho.
16No original, Berger et al. (2008) incluem um passo que consta o custo de aquisição de outros bancos.

Todavia, como os anos selecionados para estudo contém poucas aquisições, tal efeito será desconsiderado.
Além disso, o quarto passo foi alterado para se adequar a realidade do país. Naquele, era calculado o
valor das novas ações emitidas a �m de ajustar o capital do BHC.
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3 Metodologia

3.1 Análise Econométrica

Para o desenvolvimento do trabalho o modelo econométrico a ser utilizado segue a metodolo-

gia abordada em Berger et al. (2008).

O foco principal da pesquisa é entender como os bancos administram suas razões de capital.

Então, assumindo que as instituições financeiras possuem uma meta de capital, o primeiro passo

é definir como a razão de capital alvo se comporta. Ela é determinada como sendo uma função

das características defasadas da firma. Isto é, a razão de capital no período presente depende de

como o banco estava no período anterior. Assim, tem-se:

k∗i,t =
K∗i,t
Ai,t

= βXi,t−2 (3.1)

onde:

Ki,t é o valor contábil desejado do Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II) ou Patrimônio

de Referência Nível I; Ai,t é o valor contábil dos ativos ou ativos ponderados pelo risco. Neste

trabalho consideraremos este último igual a PRE/0.11. Onde PRE representa o Patrimônio

Líquido Exigido (Patrimônio de Referência Exigido)17, vale notar que ambas são similares

ocorrendo apenas a mudança no nome da variável. De forma que o ki,t representa o Índice

de Basiléia das Instituições Financeiras; β é o vetor de coeficientes; e Xi,t−2 é o conjunto

de características da firma que afetam o nível de alavancagem financeira, tais como risco da

companhia, tamanho da empresa e relação entre o valor contábil e o valor de mercado, se

houver.

Ao contrário de Berger et al. (2008), considera-se que as variáveis que determinam a razão

de capital estão defasadas em dois períodos e não em apenas um18. A decisão está fundamentada

no fato de que como os períodos aqui considerados são trimestrais e não anuais, acredita-se que
17De acordo com a Resolução 3.490 datada de 29 de Agosto de 2007 ocorre a mudança de cálculo do

PRE.
18Testou-se considerando um, dois e três trimestres de defasagem e o que melhor se adequou foi o de

dois trimestres.
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o espaço de um trimestre é um período relativamente curto para projetar uma nova meta de

capital.

Acredita-se que cada banco determina a sua razão de capital corrente com base em dados

observados anteriormente. Neste trabalho, seguindo a linha de Berger et al. (2008), considera-se

como variável de risco (RISCO) o desvio padrão do retorno sobre o capital ao longo dos últimos

doze trimestres. Isso porque o desvio padrão deve ter como base um período longo o suficiente

para que se possa captar oscilações entre crescimento e decrescimento. Desta maneira, acredita-

se que seja razoável a medida proposta pelo autor anteriormente citado. A importância desta

variável de risco reside no fato de que, a priori, a mesma influencia proporcionalmente a razão

de capital. Isto é, quanto maior o seu valor, mais a instituição irá reter capital (ARAúJO; JORGE

NETO; LINHARES, 2008). Portanto, maior será o risco de default, e sendo assim, a instituição

precisa manter um colchão de reserva maior para se precaver.

Por outro lado, bancos que possuem uma razão entre depósitos não transacionáveis e passível

exigível grande tende a possuir uma menor razão de capital, uma vez que possuem recur-

sos o suficiente para cobrir seus compromissos financeiros. Vale ressaltar que são conside-

rados como depósitos não transacionáveis aqueles que não são passíveis de qualquer restrição a

prazo de levantamento e que não estão sempre disponíveis para movimentação. Desta maneira,

considerou-se integrantes desta categoria os depósitos de poupança, depósitos a prazo e depósi-

tos outros contidos nas demonstrações de resultado das Instituições Financeiras.

Além disso, acredita-se que bancos grandes tendem a possuir uma razão menor do Patrimônio

de Referência sobre os ativos ponderados pelo risco. Tal hipótese baseia-se, entre outras, na

teoria de “too big to fail’, isto é, a instituição é muito grande para falir. Desta forma, a mesma

consegue captar recursos com uma maior facilidade para que possa retomar a razão de capital

mínima estabelecida. Para captar esse efeito utilizam-se duas variáveis: uma resentada pelo

logarítimo natural dos ativos totais (LNATIVO) e outra por uma dummy (DGRANDESBAN-

COS) que representa os 10% dos bancos com maior ativo.

Instituições que possuem capital aberto e cujas ações são supervalorizadas, ou seja, seu

valor de mercado é maior que o valor total do patrimônio líquido, tendem a angariar fundos

com uma maior rapidez. O motivo é simples: as pessoas acreditam na solidez da empresa e, por

isso, compõem seu portfólio com ativos sobrevalorizados. Entrentanto, ao contrário de Berger

et al. (2008), não incluiu-se a razão do valor de mercado sobre o patrimônio líquido e sim uma

dummy que representa se a instituição financeira possui ou não capital aberto. A decisão é

baseada no fato de que como a maior parte dos bancos não possui ação em bolsa de valores,

vide tabela 2, a inclusão desta variável, por possuir muitos valores nulos, não produz resultados
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satisfatórios 19.

Tabela 2: Quantidade de Instituições Financeiras (em média) com capital aberto por ano

ANO
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Não Possui 44 44 40 36 37 37
Possui 13 13 17 21 20 20
Total 57 57 57 57 57 57
Fonte: Elaborado pelo autor.

Além dessas, inclui-se também uma variável que captura se o banco pertence a um con-

glomerado financeiro 20. Isso porque acredita-se que tal variável influencia na tomada de de-

cisão quanto à meta de capital a ser estabelecida.

Note que β deve ser diferente de zero. Caso contrário, os bancos não possuem uma meta de

capital ou não foram inseridas informações suficientes acerca da característica da companhia.

Entretanto, da forma como a equação 3.1 está especificada não é possível para os bancos

realizarem alterações na sua meta de razão de capital. Isto é, eles sempre permaneceriam no

mesmo nível. A modelagem deve, desta forma, incorporar um ajustamento entre o nível atual e

o nível ótimo da razão de capital em cada período. O modelo de ajustamento parcial possui tal

caracteristica e pode ser escrito como:

ki,t −DNKi,t = λ(k∗i,t −DNKi,t) + µ̃i,t (3.2)

onde:

ki,t, já definido em 3.1; DNKi,t, razão do-nothing-capital, é o quanto a companhia ganharia

se mantivesse o pagamento de dividendo, juros e bonificação anterior e o número de ações

constante. É definido como:

DNKi,t =
Ki,t−1 + LLi,t −DIVi,t−1 − JURi,t−1 −BONi,t−1

Ai,t

,

sendo LLi,t o lucro líquido do banco i no período corrente, DIVi,t−1, JURi,t−1 e BONi,t−1 o

dividendo, juros e bônus, respectivamente, pago pela fima i no período anterior; λ é a velocidade

de ajustamento que está entre 0 e 1; e µ̃i,t é o erro aleatório.

Observe que, ao invés de o modelo de ajuste parcial apresentar ki,t − ki,t−1, observa-se

ki,t −DNKi,t, que pode ser entendida como a mudança voluntária da razão de capital. Note
19Realizou-se a estimação com a dummy e com a razão do valor de mercado sobre o patrimônio líquido,

sendo obtidos resultados satisfatórios com a primeira variável.
20�Conglomerado Financeiro é composto pelo conjunto de Entidades Financeiras vinculadas diretamente

ou não por participação acionária ou por controle operacional efetivo, caracterizado pela administração ou
gerência comum, ou pela atuação no mercado sob a mesma marca ou nome comercial. O Conglomerado
Econômico inclui também, as demais entidades não �nanceiras.� (BACEN, 2011)
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que em tese DNKi,t e ki,t−1 devem apresentar uma alta correlação devido ao fato de Ki,t−1 ser

o componente mais significativo na composição da razão do-nothing-capital. Assim, a escolha

por utilizar DNKi,t ao invés de ki,t−1 deve-se ao fato de se poder separar a razão de capital

em um componente ativo e um passivo. Isto é, quanto menor for o valor de λ, menor será

ki,t − DNKi,t em relação a k∗i,t − DNKi,t, o que implica que o banco está sendo passivo em

relação às suas razões de capital, fazendo muito pouco para alcançar a meta da razão de capital,

k∗i,t. Substituindo as equação 3.1 e 3.2 obtém-se o modelo de regressão a ser estimado. Qual

seja21:

ki,t −DNKi,t = λ(βXi,t−2 −DNKi,t) + µ̃i,t (3.3)

Todavia, observe que a equação 3.3 diz que todos os bancos terão a mesma velocidade de

ajuste. O que não é razoável, visto que, conforme Berger et al. (2008), se um banco encontra-

se abaixo da meta da razão de capital pode se ajustar mais rápido do que quando se encontra

perto do objetivo e de forma contrária, encontra-se acima, tem um processo de ajustamento

mais devagar do que o que está abaixo da meta da razão de capital. Então, seguindo Berger

et al. (2008), incorpora-se no modelo a velocidade de ajustamento que varie de acordo com as

características do banco. Assim,

λi,t = ΛZi,t−1 (3.4)

onde Λ é o vetor de coeficientes de dimensão (1 x z22) da função de velocidade de ajustamento

e Zi,t−1 são as características que afetam a velocidade de ajustamento que inclui a razão de

capital defasada e os ratings dos bancos.

No que concerne às variáveis de velocidade de ajuste, acredita-se que bancos com uma

maior credibilidade tendem a levantar recursos com uma maior facilidade sem a necessidade

de recorrer à diminuição do seu ativo (ou ativo ponderado pelo risco) para manter a sua razão

de capital no nível mínimo estabelecido pelo Banco Central. Por isso, acredita-se que quanto

maior a confiança na instituição mais rapidamente ela será capaz de angariar fundos. Com isso,

bancos com rating elevados ou com um alto nível de capitalização estão mais aptos a obterem

empréstimos mais facilmente.

Desta forma, procurou-se utilizar variáveis que pudessem captar esses efeitos. Assim,

foram criadas variáveis dummies para captar o efeito da capitalização dos bancos (BERGER

21Note que o coe�ciente do DNK será igual a (1− λ) então para extrair o λ é necessário diminuir de 1
o coe�ciente estimado do DNK (λ = 1− (1− λ)). Então obtém-se os β's estimados a partir do quociente

entre λβ e λ (β =
λβ

λ
).

22Onde z representa a quantidade de variáveis inclusas em Zi,t−1.
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et al., 2008). De acordo com os autores,

“se o capital regulatório padrão influencia a meta de capital dos BHCs23, então BHCs com capital espe-
cialmente alto (especialmente baixo) relativo àquele padrão regulatório pode ajustar seu capital mais rapi-
damente, através ou da redução (aumento) do seu ca[ital e/ou pelo aumento (diminuição) dos seus ativos ou
ativos ponderados pelo risco”.

Neste trabalho, considera-se o padrão mínimo regulatório como sendo o Índice de Basiléia.

Desta forma, tem-se as seguintes variáveis:

• Capitalizado_acima10 = 1 se a razão de capital exceder o mínimo regulatório em 10 pontos per-

centuais, 0 caso contrário;

• Capitalizado_acima8 = 1 se a razão de capital exceder o mínimo regulatório em 8 pontos per-

centuais mas não é superior a 10 pontos percentuais, 0 caso contrário;

• Capitalizado_acima6 = 1 se a razão de capital exceder o mínimo regulatório em 6 pontos per-

centuais mas não é superior a 8 pontos percentuais, 0 caso contrário;

• Capitalizado_acima4 = 1 se a razão de capital exceder o mínimo regulatório em 4 pontos per-

centuais mas não é superior a 6 pontos percentuais, 0 caso contrário;

• Capitalizado_acima2 = 1 se a razão de capital exceder o mínimo regulatório em 2 pontos per-

centuais mas não é superior a 4 pontos percentuais, 0 caso contrário;

• Capitalizado = 1 se a razão de capital não exceder o mínimo regulatório em 2, 0 caso contrário;

• Capitalizado_abaixo = 1 se a razão de capital fica abaixo do mínimo regulatório em até 1 pontos

percentuais, 0 caso contrário;

• Sub_Capitalizado = 1 se a razão de capital fica abaixo do mínimo regulatório em mais de 1 ponto

percentual, 0 caso contrário.

Referente à variável de rating, de acordo com Berger et al. (2008), essa deve capturar a

pressão exercida pelo órgão regulatório. Com isso, espera-se que quanto menor o seu valor

mais devagar será o seu ajuste, pois menor é a sua habilidade de angariar novos recursos. En-

tretanto, não foi possível obtê-la diretamente. Desta maneira, seguindo a metodologia exposta

por Handorf (2008), que será explicitada na seção posterior, será incluída uma proxy para tal

variável.

Desta maneira, substituindo 3.4 em 3.3 e acrescentando dummies de ano, trimestre e outros,

a equação 3.3 torna-se:

ki,t −DNKi,t = (ΛZi,t−1)(βXi,t−2 −DNKi,t) + γ1D_ANOt + γ2TRIMESTREt (3.5)

+α1BASILEIA + α2PUBLICO + µ̃i,t

23Do inglês: �Bank Holding Companies�, isto é, Conglomerados Financeiros.
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onde D_ANOt são variáveis dummies de ano que absorvem os efeitos não observados macroe-

conômicos e condições de mercado financeiro no capital observado. As variáveis TRIMESTRE

são dummies que procuram captar a sazionalidade do capital. BASILEIA e PUBLICO são

também variáveis dummies que possuem valor igual a um se o período é referente ao Acordo

de Basiléia I e se a instituição possui controle público, respectivamente.

Note que, diferentemente de Berger et al. (2008), a razão “do-nothing-capital”, explicitada

na equação 3.2, é subtraída não apenas dos dividendos, mas também dos juros e bonificações pa-

gos pelas instituições financeiras, já que são essas as maneiras pelas quais a companhia no Brasil

pode distribuir seu lucro. Enquanto dividendos e juros são normalmente pagos em dinheiro, a

bonificação é geralmente através de distribuição de ações. A obtenção de tais informações foi

feita através do relatório 7004 - Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido contido em

Informações Financeiras Trimestrais disponível no site do Banco Central. Vale ressaltar que tais

dados foram referente às Instituições e não ao Conglomerado, no caso de a empresa pertencer

a um. O motivo para essa decisão reside no fato de os dados do Conglomerado não estarem

disponíves para todo o período.

3.2 Base de Dados

A base de dados utilizada neste trabalho era composta inicialmente pelas informações

trimestrais das 133 instituições financeiras pertencentes ao Conglomerado I 24, atuantes no país

entre os anos de 2005 e 2010. Tais observações foram obtidas juntos às suas respectivas de-

monstrações de resultado e no Banco Central do Brasil (BCB). A escolha do período se deve ao

fato de captar a mudança do Acordo de Basiléia I para o Acordo de Basiléia II.

No entanto, foram realizados alguns cortes a fim de tornar a amostra mais homogênea. O

primeiro tornou o painel balanceado, isto é, bancos que faliram, que não possuíam informações

durante o período desejado ou que foram adquiridos por outras instituições não foram conside-

rados nesta amostra. Já o segundo eliminou os outliers referente ao Patrimônio de Referência.

Desta maneira, restaram 57 bancos e 1368 observações. Vale ressaltar, ainda, que as variavéis

foram deflacionadas para o período de Dezembro de 2010. Para a realização da pesquisa foram

utilizados os softwares SPSS, para manipulação dos dados, e Stata para a prática das estimações.

Neste trabalho, utilizam-se duas variáveis dependentes, uma para cada capital regulató-

rio, sendo realizada uma estimação para cada uma delas, quais são: Patrimônio de Referência

(Total) sobre PRE/0.11 e Patrimônio de Referência Nível I sobre PRE/0.11. As variáveis

24Uma instituição pertence a esse conglomerado se é do tipo Banco Comercial ou Banco Múltiplo com
Carteira Comercial.
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utilizadas no modelo dividem-se em três grupos: as que determinam a meta de razão de capital

(Xi,t), aquelas que influenciam a velocidade com a qual os bancos ajustam em direção à meta

(Zi,t) e as dummies de ano, basiléia e se o banco é de controle público. Na tabela 3, é possível

observar a estatística descritiva das variáveis dependentes, da razão DNK para cada uma delas

e das determinantes de capital utilizadas no modelo.

Tabela 3: Estatísticas Descritivas
Descrição Variável Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II)/(PRE/0.11) PR_PRE* .2062 .10056 .04 .81

Patrimônio de Referência (Nível I)/(PRE/0.11) PR1_PRE* .1912 .10452 .05 .81

Razão "Do Noting Capital"(PR/(PRE/0.11)) DNK .2003 .10819 -.93 .81

Razão "Do Noting Capital"(PR1/(PRE/0.11)) DNKPR1 .1863 .11187 -.93 .81

Ativo (ln) ATIVOLN 15.4507 2.09132 9.06 20.49

Dummy Conglomerado CONGLOMERADO .6645 .47235 .00 1.00

Dummy Valor Mercado DMERCADO .3077 .46173 .00 1.00

Dummy Grandes Bancos DGRANDESBANCOS .1016 .30224 .00 1.00

Ativo(ln)*Dummy Grandes Bancos ATIVOLN_DGRANDESBANCOS 1.9776 5.88551 .00 20.49

Depósito Retido/ Passivo Exigível DEP .3841 .41669 .00 7.09

Desvio Padrão do Retorno sobre o Capital RISCOS .0134 .03911 .00 .32

Fonte: Elaborado pelo autor.

Note, como já mencionado anteriormente, que em média as instituições financeiras man-

têm as suas razões de capital bem acima do mínimo estabelecido pelo Banco Central de 11%.

Além disso, a maior parte da amostra é composta por conglomerados financeiros e apenas uma

pequena parcela possui capital aberto. E ainda, os depósitos representam quase 40% do pas-

sivo dos bancos, um valor bem menor que o apresentado por Berger et al. (2008) de 60%. Por

outro lado, o risco médio das insituições brasileiras de 0.134 está bem acima das instituições

americanas de 0.0034, conforme Berger et al. (2008). Na tabela 4 é possível observar o com-

portamento das variáveis ao longo dos anos do período estudado.

Tabela 4: Evolução anual das médias das variáveis
ANO

VARIÁVEIS 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR_PRE* .22 .22 .22 .21 .20 .19
PR1_PRE* .21 .20 .20 .19 .18 .17
DNK .23 .22 .21 .18 .20 .19
DNKPR1 .22 .21 .20 .17 .19 .17
RISCO .03 .03 .01 .03 .03 .04
ATIVO (LN) 15.10 15.25 15.54 15.49 15.71 15.78
DEPOSITOS .35 .35 .34 .58 .40 .41
Fonte: Elaborado pelo autor.

Pode-se observar, na tabela 4, que as variáveis DNK e DNKPR1 seguem a tendência

decrescente das variáveis PR_PRE* e PR_PRE*, que são os seus principais componentes. A

variável que mede a quantidade de depósitos frente ao total de passivo apresenta uma grande
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variabilidade, tendo atigido a sua maior média no ano de 2008. Por outro lado, o risco apresen-

tou uma queda em 2007, fator já observado nos gráficos anteriores, e uma elevação em 2010.

No que concerne às variáveis de velocidade expostas na seção anterior, note que, para cada

variável dependente existe um conjunto de dummies de capitalização. Para a variável PR_PRE*

considera-se como base o Índice de Basiléia, cuja exigência mínima é de 11%. No que concerne

à variável PR1_PRE*, o BACEN não se pronuncia a respeito, mas de acordo com o BIS (2011),

a exigência mínima para o patrimônio de referência nível I é de 50% do patrimônio de referência

total. Sendo assim, calcula-se a razão entre o Patrimônio de Referência Nível I e o PRE*25 de

forma que o mínimo seja igual a 5,5%, isto é, a metade do Índice de Basiléia. Na tabela 5 é

possível observar como os bancos distribuem-se ao longo das faixas estabelecias.

Tabela 5: Distribuição entre as faixas de capitalização
Patrimônio de Referência (To-
tal)

Patrimônio de Referência
(Nível I)

CAPITALIZADO_ACIMA_10 32.31% 52.92%

CAPITALIZADO_ACIMA_8 8.55% 15.64%

CAPITALIZADO_ACIMA_6 12.57% 15.79%

CAPITALIZADO_ACIMA_4 16.67% 11.18%

CAPITALIZADO_ACIMA_2 18.06% 4.17%

CAPITALIZADO 10.45% 0.22%

CAPITALIZADO_ABAIXO 0.51% 0.07%

SUB_CAPITALIZADO 0.88% 0.00%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao observar a primeira coluna da tabela, que refere-se ao Patrimônio de Referência, pode-se

perceber que apenas 1, 4% possui um nível de capitalização abaixo do estabelecido, indicando

que as suas razões de capital são elevadas. Note que, quando considera-se a variável Patrimônio

de Referência nível I, quase 100% da amostra possui um nível de capitalização maior que o mí-

nimo, isto é, mantém uma razão de capital acima de 5, 5%. Além dessas dummies, consideram-

se ainda variáveis de rating calculadas com base na metodologia exposta por Handorf (2008).

O ponto essencial de tal metodologia baseia-se na premissa de que “os rendimentos são

a linha principal na defesa contra perdas”(HANDORF, 2008). Apesar deste não ser o único

determinante para a classificação da instituição por agências classificadoras de crédito como a

Moody‘s e a Standard & Poor‘s. Assim, é exposto um índice de risco que busca capturar a
25A partir de 2007 considera-se o EPR.
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probabilidade do banco ficar abaixo de um limite mínimo estabelecido. O mesmo é dado por:

Índice de Risco =
(Índice de Capital + Média ROA - Limite de Capital)

Desvio Padrão ROA
(3.6)

Fonte: (HANDORF, 2008)

onde:

Índice de Capital: Deve estar conectado com o ativo através do retorno sobre o ativo. Neste

trabalho, utiliza-se Patrimônio de Referência Nível 1/Ativos Totais26;

Média ROA: é a média do retorno sobre o ativo. A mesma deve ser calculada de forma a capturar

um período de tempo que contenha recessão, crescimento e taxas de juros voláteis. Assume-se

que o período de 12 trimestres é tempo suficiente para captar tais mudanças na economia;

Limite de Capital: esse limite fornece o mínimo que a instituição deve manter antes de atingir

níveis preocupantes de capital. Conforme Handorf (2008), se o limite adotado é de 0% então o

resultado do índice fornece a probabilidade do capital da instituição tornar-se negativo. Desta

maneira, ele atribui um limite de 5% de acordo com normas aplicadas a bancos nos EUA. Esse

mesmo limiar será considerado aqui. Perceba que tal limite e a razão de capital regulatório são

distintos;

Desvio Padrão ROA: calculado no mesmo período de tempo que a média. Como já mencionado

anteriormente, essa variável captura o risco da instituição.

Veja que quanto maior o Índice de Risco, maior será a distância dos seus retornos em

relação ao limite mínimo estabelecido e/ou maior o seu rendimento frente ao risco incorrido.

Assim, menor será a probabilidade de o banco ficar abaixo do limite. Com isso, acredita-se que

quanto maior o risco menor será o rating da instituição financeira. Convertendo o índice para

essa probabilidade, considerando uma distribuição simétrica, tem-se que:

Probabilidade = 0.5[
1

Índice de Risco
2 ] (3.7)

Fonte: (HANDORF, 2008)

O motivo para a multiplicação por 0.5, conforme Handorf (2008) e utilizando a desigualdade de

Tchebycheff, é para contrabalancear um desempenho muito abaixo da média contra um muito

acima. Desta maneira, tem-se a seguinte escala de risco:

26Veja que não é coerente calcular uma medida para cada variável dependente, pois estaria-se assumindo
que a instituição pode admitir duas escalas de risco de uma mesma agência classi�cadora.
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Tabela 6: Níveis de Risco
Escala de per�l de risco

Índice de Risco Negativo a 3.99 4.0 a 5.99 6.0 a 10 > 10
Probabilidade de baixo nível de capital 100% a 3,1% 3,1% a 1,4% 1,4% a 1,0% < 1%
Per�l de risco Muito alto Alto Moderado Baixo

Fonte: (HANDORF, 2008)

Então, de acordo com a metodologia acima apresentada, foi calculada para cada banco em

cada período essa variável atribuindo-se dummies para cada faixa de risco. Desta maneira, a

distribuição da amostra frente a essa variável pode ser observada na tabela 7.

Tabela 7: Distribuição entre os níveis de risco
Nível de Risco Variável Frequência
Muito Alto RALTISSIMO 16.74%
Alto RALTO 6.87%
Moderado RMODERADO 14.47%
Baixo RBAIXO 61.92%
Fonte: Elaborado pelo autor.

Perceba que a instituição pode assumir diferentes faixas de risco ao longo do período estu-

dado. É interessante notar, como pode ser observado na tabela 12 no apêndice, que em Setem-

bro/08 há uma elevação da quantidade de instituições que se encontram na faixa de maior risco.

Tendo em vista como a base de dados é composta e a análise econométrica utilizada neste

trabalho, apresenta-se a seguir como foi realizado o processo de estimação bem como os resul-

tados alcançados.
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4 Resultados

4.1 Etapas da estimação

A equação que se deseja estimar é dada por:

ki,t −DNKi,t = (ΛZi,t−1)(βXi,t−2 −DNKi,t) + γ1D_ANOt + γ2TRIMESTREt (4.1)

+α1BASILEIA+ α2PUBLICO + µ̃i,t

Entretanto, não é possível estimá-la diretamente, visto que não seria possível extrair todos os

seus coeficientes. Desta maneira, o processo de estimação, conforme Berger et al. (2008), foi

realizado em três etapas. A primeira consiste na estimação da equação 3.3:

ki,t −DNKi,t = λ(βXi,t−2 −DNKi,t) + γ1D_ANOt + γ2TRIMESTREt (4.2)

+α1BASILEIA + α2PUBLICO + µ̃i,t

Tem-se que equações como a apresentada acima referem-se a um painel dinâmico, isto é,

possuem uma dinâmica de ajuste que é representada pela variável defasada27 dependente entre

os regressores (BALTAGI, 2005). Com isso, a utilização de técnicas convencionais de painel

como efeitos fixos e efeitos aleatórios produzem estimadores viesados devido à autocorrelação

da variável defasada com o termo de erro (BALTAGI, 2005). Desta forma, seguindo Berger et al.

(2008), resolveu-se utilizar o método GMM Blundell e Bond (1998b) para executar a etapa um.

A escolha desta metodologia baseia-se no fato de que quando o modelo de painel dinâmico

apresenta períodos de tempo pequeno, neste trabalho tem-se T = 24, o estimador é mais efi-

ciente, pois além de utilizar as defasagens em nível da variável dependente28 como instrumento

para as equações em primeira diferença (Arellano e Bover (1995)), considera também as dife-

renças defasadas da variável dependente como instrumento para equações em nível (BALTAGI,
27O modelo não apresenta expressamente a variável ki,t−1, entretanto a correlação entre PR_PRE* e

a variável DNK é da ordem de 0.9051 e entre PR1_PRE* com DNKPR1 é de 0.9135.
28Como a variável defasada da variável dependente é representada pela razão DNK, então as suas

defasagens serão utilizadas como instrumento.
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2005).

Rearranjando os termos de 3.3, tem-se que:

ki,t = λ(βXi,t−2) + (1− λ)DNKi,t + γ1D_ANOt + γ2TRIMESTREt (4.3)

+α1BASILEIA+ α2PUBLICO + µ̃i,t.

Essa estimação fornece um λ médio para todos os bancos. Veja que o coeficiente do DNK será

(1−λ), então para obter λ é necessário subtrair de 1 o coeficiente estimado do DNK29. Note que

procura-se saber quais são as variáveis que noteiam as razões de capital. Para tanto, é necessário

conhecer os valores dos coeficientes β’s estimados. Para adquirir os coeficientes das variáveis

Xi,t−2 é preciso extrair a razão entre os estimados e o λ obtido30. Desta forma, é possível obter

uma estimativa inicial da meta de capital expressa por β̂Xi,t−2. Vale ressaltar, no entanto, como

observam Berger et al. (2008), que as estimativas dos β’s podem ser viesadas devido ao fato de

considerar o λ como sendo constante em todos os períodos e entre todos os bancos. Note que

apesar de a maior parte dos bancos possuir um nível de razão de capital igual ou maior que o

mínimo estabelecido pelo orgão regulatório a consideração de uma velocidade diferente para

cada banco baseia-se no fato de que eles pertencem a diferentes faixas de capitalização31 e que

mesmo sendo pequena ainda existem bancos abaixo do limite estabelecido.

Para corrigir esse viés, Berger et al. (2008) estimam em uma segunda etapa um λ que seja

variável. Para tanto, calculam utilizando os resultados obtidos na primeira etapa o desvio da sua

meta de razão de capital dado por:

DEVi,t = (β̂Xi,t−2 −DNKi,t) (4.4)

e substituem na equação 4.2. Assim,

ki,t −DNKi,t = (ΛZi,t−1)(DEV ) + γ1D_ANOt + γ2TRIMESTREt (4.5)

+α1BASILEIA+ α2PUBLICO + µ̃i,t.

Esta equação expressa se o banco é passivo ou não. Veja que do lado esquerdo tem-se a dife-

rença entre a razão de capital que a instituição possui atualmente e o que ela teria se mantivesse

os pagamentos de juros, dividendos e bonificações e o número de ações constantes. E do lado

direito, o resultado da meta de capital estimada menos a mesma razão DNK ponderada pelo co-

eficiente (ΛZi,t−1). Quanto maior for o mesmo, mais próximo estará a razão da meta de capital.

291− (1− λ) = 1− 1 + λ = λ.

30β̂ =
λβ̂

λ
.

31Olhar tabela 5.
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Neste caso, considera-se a empresa como ativa.

Perceba que a variável dependente deste modelo será dada por ki,t −DNKi,t, assim não é

mais necessário recorrer a técnicas de painel mais avançadas. A regressão pode ser realizada

utilizando métodos padrões de dados em painel. O coeficiente que se deseja estimar na equação

acima é o Λ. Note que apesar de ser constante e único para todos os bancos, devido a presença

das variáveis de velocidade expressas por Zi,t−1, o λi,t = ΛZi,t−1 varia no tempo e entre as

instituições financeiras.

De posse de um λ variável, passa-se para a terceira etapa. A mesma consiste em reestimar

a equação 3.3 utilizando o resultado obtido na segunda etapa. Isto é, estimar-se-á:

ki,t −DNKi,t = (Λ̂Zi,t−1)(βXi,t−2 −DNKi,t) + γ1D_ANOt + γ2TRIMESTREt (4.6)

+α1BASILEIA+ α2PUBLICO + µ̃i,t,

rearranjando os termos, obtém-se:

ki,t − (1− Λ̂Zi,t−1)DNKi,t = (Λ̂Zi,t−1)(βXi,t−2) + γ1D_ANOt + γ2TRIMESTREt (4.7)

+α1BASILEIA+ α2PUBLICO + µ̃i,t.

Nesta etapa, o regressando é expresso por: ki,t−(1−Λ̂Zi,t−1)DNKi,t
32. Assim, o modelo apre-

sentado não é mais um painel dinâmico. Então, ao invés de utilizar o método GMM Blundell e

Bond (1998b) empregado na primeira etapa, será usado, a priori, o método de efeitos fixos. Isso

porque acredita-se que cada banco possui características únicas constantes ao longo do tempo

mas não entre si. Desta equação, deseja-se estimar os β’s não só para analisar o comportamento

do ajuste de capital mas também para calcular a meta da razão de capital. Note que os mesmos

não serão viesados devido a variabilidade dos λ’s. De posse de como o processo de estimação

é realizado, os resultados seguem na próxima seção.

4.2 Resultados obtidos

O objetivo primário do trabalho é determinar como os bancos ajustam suas razões de capital.

Como meta secundária, deseja-se avaliar se a metodologia utilizada para uma proxy do rating é

coerente.

Para atender tais escopos, nesta seção serão analisados dois blocos de estimação. O primeiro

bloco consiste nos resultados das estimações obtidas quando são consideradas as variáveis
32Perceba que no primeiro modelo não é desejável deixar do lado direito somente as variáveis Xi,t−2,

pois se assim o �zesse, seria impossível extrair o valor de λ e por conseguinte os valores de β.
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calculadas de rating como integrantes do componente de velocidade (Zi,t), de acordo com

metodologia expressa anteriormente. Já o segundo bloco é composto pelos resultados alcança-

dos sem a utilização de tais variáveis.

Um dos principais pontos a ser destacado da metodologia de Berger et al. (2008) é a incor-

poração de uma velocidade não constante no ajustamento das razões de capital bancária. Note

que ela não é variante apenas entre as instituições, mas entre períodos dentro da mesma. Isto é,

há épocas em que um banco é mais ativo para atingir sua meta do que em outras. Tal veloci-

dade depende da sua capitalização, assumido aqui como a razão de capital dos bancos frente ao

mínimo regulatório. Ou seja, assume-se que quanto mais capitalizada for a instituição, menor

será a sua corrida para ajustamento.

Além disso, Berger et al. (2008) consideram variáveis de pressão do mercado, sendo estas

expressas pelo rating da instituição. Este traduz não apenas a capacidade que uma instituição

possui de gerar lucros mas também a sua confiabilidade em cumprir os seus compromissos.

Como não foi possível obter tais dados para os bancos brasileiros, utilizou-se uma metodologia

que atribui uma classificação baseada apenas na capacidade que a empresa possui de gerar

lucros.

Como dito anteriormente, devido ao λ ser único para todos os bancos em todos os períodos

de tempo, as estimativas da primeira etapa podem estar viesadas. Por tal motivo, esta não será

objeto de análise. No entanto, vale ressaltar alguns pontos de sua estimação. Como já men-

cionado, as defasagens da razão DNK, sendo elas em nível ou não, serviram como instrumento

tanto para as equações em nível como para as em diferença. Além disso, as variáveis que não

eram dummies também foram utilizadas como instrumento para a equação de primeiras dife-

renças. O teste de Sargan, realizado nas quatro estimações para a validade dos instrumentos

forneceu resultados satisfatórios, não há rejeição quanto aos instrumentos utilizados, apenas

quando a variável dependente refere-se ao Patrimônio de Referência Nível I. Conforme Blun-

dell e Bond (1991) tal teste pode apresentar falhas. Por outro lado, o teste de autocorrelação

dos resíduos indica uma autocorrelação negativa significativa de primeira ordem, sendo a de

segunda ordem não significante, o que era esperado33. Assim, existem indicativos de que o

modelo é válido.

Para realizar a estimação da segunda etapa, excluiu-se a dummy Capitalizado_acima_10 que

expressa o mais alto nível de capitalização. Assim, a análise do resultado deve ser feita relativa

a essa dummy. Quando a variável de rating está presente elimina-se a dummy Raltissimo que
33Note que apesar de quatro estimações os resultados são idênticos para a mesma variável dependente

sendo o modelo com a variável de rating ou sem. Isso se deve ao fato de a primeira etapa para ambos os
modelos serem idênticas.
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possui a maior nota atribuída. O método de estimação, efeitos fixos ou efeitos aleatórios foram

determinados através dos testes estatísticos que indicaram o mais adequado a ser implementado.

Tabela 8: Estimação PR_PRE* sem variáveis de rating
(Etapa 1) (Etapa 2) (Etapa 3)

Variável Dependente PR_PRE* (PR_PRE*- DNK) [PR_PRE* - (1 − λ)DNK]

ATIVOLN -0.0162 ∗∗∗ (-3.72) 0.0116∗∗∗ (3.70)

ATIVOLN_DGRANDESBANCOS 0.00800 (0.35) -0.00919 (-0.42)

DGRANDESBANCOS -0.176 (-0.40) 0.154 (0.36)

RISCOS -0.0521 (-0.80) 0.431 (1.20)

DMERCADO -0.0137 (-1.86) -0.0390∗ (-2.08)

DEP 0.00264 (0.84) 0.0202 (0.68)

CONGLOMERADO -0.0247 (-1.49) -0.0171 (-0.42)

DNK 0.806∗∗∗ (8.36)

BASILÉIA -0.00743 (-1.54) -0.0167 (-1.41) -0.0184 (-1.57)

PÚBLICO 0 (.) -0.000523 (-0.23)

CONS 0.323∗ (2.06) 0.00685∗∗ (2.76) 0.00763∗ (2.20)

TRIMESTRE_2 -0.00937∗∗ (-2.71) -0.00758∗ (-2.22) -0.00741∗ (-2.20)

TRIMESTRE_3 -0.00696 (-1.84) -0.00722 (-1.77) -0.00807 (-1.85)

TRIMESTRE_4 -0.00904 (-1.87) -0.0107∗∗ (-2.84) -0.0112∗∗ (-2.68)

D2005 0.0153 (1.16) 0.0179 (1.48)

D2006 0.00303 (1.22) 0.0158 (1.22) 0.0198 (1.69)

D2007 0.0125∗∗ (2.93) 0.0253 (1.98) 0.0286∗ (2.36)

D2008 0.00611 (1.10) 0.0125 (1.05) 0.0143 (1.28)

D2009 0.00297 (0.77) 0.00312 (0.91) 0.00580 (1.44)

CAPITALIZADO_ACIMA_8 0.0438 (1.32)

CAPITALIZADO_ACIMA_6 0.157∗ (2.40)

CAPITALIZADO_ACIMA_4 0.123∗ (2.63)

CAPITALIZADO_ACIMA_2 0.132 (1.66)

CAPITALIZADO 0.0844 (1.99)

CAPITALIZADO_ABAIXO 0.0615 (1.69)

SUB_CAPITALIZADO 0.107∗∗ (2.83)

N 1254 1254 1254

Média Meta de Capital 0.26 0.175

Desvio Padrão 0.233 0.025

Mínimo -0.302 0.116

Máximo 0.802 0.302

Média Velocidade de Ajuste 0.085

Desvio Padrão 0.061

Mínimo 0.007

Máximo 0.164

Teste de Sargan 0.0010 (p-valor)
m1 0.0117 (p-valor)
m2 0.7578 (p-valor)
Hasuman 0.0013 (p-valor) 0.4069(p-valor)

Estatística t em parênteses.
∗
p < 0.05, ∗∗

p < 0.01, ∗∗∗
p < 0.001

m1 e m2 referem-se ao teste de autocorrelação dos resíduos.
o. refere-se a variável omitida na regressão devido a colinearidade.
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Tabela 9: Estimação PR1_PRE* sem variáveis de rating
(Etapa 1) (Etapa 2) (Etapa 3)

Variável Dependente PR1_PRE* (PR1_PRE*- DNKPR1) [PR1_PRE* - (1 − λ)DNKPR1]

ATIVOLN -0.00651 (-1.43) 0.0108∗∗ (3.17)

ATIVOLN_DGRANDESBANCOS 0.000216 (0.01) -0.0486 (-1.15)

DGRANDESBANCOS 0.00474 (0.01) 0.897 (1.11)

RISCOS -0.0208 (-0.25) 0.249∗ (2.09)

DMERCADO -0.0363∗∗ (-2.71) -0.00985 (-0.31)

DEP 0.00323 (0.75) -0.00662 (-0.65)

CONGLOMERADO -0.0170 (-1.01) -0.0700 (-1.64)

DNK 0.737∗∗∗ (24.98)

BASILÉIA -0.0108 (-1.74) -0.0168 (-1.43) -0.0169 (-1.43)

PÚBLICO o. (.) -0.00390 (-0.34) -0.00344 (-1.51)

CONS 0.176∗ (2.52) -0.0123∗∗ (-2.66) 0.00528∗∗ (2.65)

TRIMESTRE_2 -0.00752 (-1.92) -0.00860∗∗ (-3.22) -0.00792∗∗ (-2.72)

TRIMESTRE_3 -0.00865∗ (-2.07) -0.00742 (-1.94) -0.00593 (-1.49)

TRIMESTRE_4 -0.00819 (-1.95) -0.0120∗∗∗ (-3.60) -0.0110∗∗ (-2.94)

D2005 0.0226 (1.76) 0.0166 (1.41)

D2006 0.0156 (1.84) 0.0236 (1.94) 0.0194 (1.69)

D2007 0.0199∗ (2.56) 0.0303∗ (2.47) 0.0274∗ (2.29)

D2008 0.0120∗ (2.21) 0.0164 (1.41) 0.0149 (1.31)

D2009 0.00793 (1.92) 0.00936∗ (2.32) 0.00762 (1.96)

CAPITALIZADO_ACIMA_8 0.0475∗∗ (2.67)

CAPITALIZADO_ACIMA_6 0.0529 (1.55)

CAPITALIZADO_ACIMA_4 0.0545 (1.64)

CAPITALIZADO_ACIMA_2 0.349 (1.79)

CAPITALIZADO 0.0343 (0.92)

CAPITALIZADO_ABAIXO 0.428∗∗∗ (15.70)

SUB_CAPITALIZADO o. (.)

N 1254 1254 1254

Média Meta de Capital 0.211 0.118

Desvio Padrão 0.1 0.032

Mínimo 0.001 0.046

Máximo 0.473 0.216

Média Velocidade de Ajuste 0.024

Desvio Padrão 0.069

Mínimo -0.012

Máximo 0.415

Teste de Sargan 0.1573(p-valor)
m1 0.0079 (p-valor)
m2 0.4281 (p-valor)
Hausman 0.0646 (p-valor) 1.0000(p-valor)

Estatística t em parênteses.
∗
p < 0.05, ∗∗

p < 0.01, ∗∗∗
p < 0.001

o. refere-se a variável omitida na regressão devido a colinearidade.
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Será analisado inicialmente o grupo que não inclui a variável de rating. Observa-se que o

λ encontrado, na segunda etapa das tabelas 8 e 9, tanto para a variável dependente PR_PRE*,

que é igual a 0.08, quanto para a PR1_PRE*, sendo o seu valor igual a 0.23 são inferiores

aos encontrados na primeira etapa cujos respectivos são 0.2034 e 0.27. Note, assim, que de fato

havia um viés para cima da velocidade de ajuste dos resultados encontrados na primeira parte do

processo de estimação. Chama a atenção a brusca queda incorrida no λ da variável dependente

PR1_PRE*, motivo o qual não ficou claro, visto que no segundo grupo de estimação, o que

contém a variável de rating, não encontrou-se tal situação.

Além disso, vale ressaltar que, geralmente, os bancos com menor nível de capitalização

possuem uma velocidade de ajuste relativamente maior se comparado com as outras classes. O

resultado encontrado na tabela 9 é semelhante ao encontrado em Berger et al. (2008), no qual os

autores sugerem que isso pode ocorrer em parte devido a uma diminuição dos ativos enquanto

os bancos buscam alcançar sua meta de capital. Note que na tabela 9 o coeficiente da classe

SUB_CAPITALIZADO foi omitido. Isso porque, como visto na análise da base de dados, não

há insituições que se encaixem nesse perfil. As dummies que capturam o trimestre apresentam

todos os coeficientes negativos indicando que o ajuste mais rápido é observado no primeiro

trimestre do ano.

Na terceira parte do processo de estimação, os mesmos testes foram aplicados de maneira a

designar a técnica mais apropriada para a estimação. Nessa etapa o objetivo é analisar quais as

variáveis que influenciam o comportamento do ajuste da razão de capital, bem como averiguar

qual é a meta da razão de capital dos bancos.

Os resultados desta etapa mostraram-se quase todos insignificantes para ambas as variá-

veis. Nas duas estimações encontram-se sinal contrário ao esperado na variável ATIVOLN.

Hipotetizou-se que instituições com um maior ativo iriam reter menos capital devido não só à

hipótese de “too big to fail” mas também ao fato de que elas possuem a possibilidade de angariar

fundos com uma maior facilidade. Entretanto, os resultados mostram que elas retém maiores

parcelas de capital do que os bancos dos Estados Unidos (BERGER et al., 2008). Estudos como o

de Araújo, Jorge Neto e Linhares (2008) e Ferreira et al. (2010) corroboram com a ideia de que

quanto maior o tamanho do banco menor será a sua reserva de capital.

No que concerne aos resultados da estimação da variável PR1_PRE* ressalta-se o coefi-

ciente positivo e significante da variável de risco indicando que quanto maior o risco que a

instituição financeira decidir incorrer mais ela irá se precaver, através de uma maior razão de

capital, contra possíveis imprevistos. Esse resultado é semelhante ao encontrado em (BERGER

34Coe�ciente do DNK = 0.80. Então, λ = 1− (1− λ) = 1− 0.80 = 0.20.
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et al., 2008) e (ARAúJO; JORGE NETO; LINHARES, 2008).

Por outro lado, para a variável dependente PR_PRE*, a dummy que captura se a instituição

possui ou não valor de mercado indica que se o mesmo apresenta ações negociadas em bolsas

de valores menor será a sua razão de capital. O motivo para isso é que como há mais um meio

para captar recursos, a instituição ao invés de manter uma alta razão de capital investe em outros

negócios, aumentando assim a sua lucratividade. E como as instituições que possuem capital

aberto detêm uma razão Valor de Mercado sobre Patrimônio Líquido em média maior que um,

isso indica que as suas ações estão valorizadas, sendo assim mais fácil captar recursos pois há

uma crença na solidez do banco.

Note que possuir valor de mercado não implica que a instituição possua um maior ativo.

A base de dados indica que a média, o mínimo e o máximo dos ativos entre quem possui e

quem não possui valor de mercado é bem próxima, excluindo-se assim a possibilidade de uma

contradição nos resultados obtidos.

Considerando o grupo que inclui os ratings observa-se que o λ da variável dependente

PR_PRE*, na segunda etapa da tabela 10 , sobe de 0.20 para 0.21, tendo uma dispersão de

0 a 0.34. Enquanto o da PR1_PRE*, na segunda etapa da tabela 11, cai de 0.27 para 0.23,

sendo a sua variação de −0.03 para 0.66. Isto é, na primeira etapa havia uma superestimação

quanto ao valor médio da velocidade de ajuste. Esse resultado é coerente com o encontrado por

(BERGER et al., 2008) apesar de neste os valores serem maiores. Contudo, atribui-se ao menor

valor aqui encontrado o fato do curto espaço de ajustamento entre um período e outro35, tendo,

desta maneira, a instituição pouco tempo para angariar recursos.

Quanto ao valor mínimo para a variável PR1_PRE*, sendo negativo, isso é devido a cons-

tante do modelo possuir tal sinal. Interpreta-se esse resultado como os bancos com um maior

nível de capitalização e uma maior nota de rating, tendo uma velocidade de ajustamento mais

lenta.

No que concerne às outras classes de capitalização, tanto na tabela 10 quanto na 11, observa-

se que as com um menor nível apresentam coeficientes maiores. Isso indica que elas possuem

um nível de ajustamento relativo mais rápido do que aquelas que detém maiores níveis de capi-

talização. Ou seja, quanto mais longe da meta mais veloz é o seu ajuste. Quando se pensa que

bancos maiores possuem menores razões de capital, isso é coerente, já que eles têm mais meios

para captar recursos e aumentar suas razões sem ser necessário se desfazer dos seus ativos.

Os coeficientes das variáveis de rating mostraram-se não significantes. Conclui-se, assim,

que ou o método adotado não é válido para capturar o rating ou as instituição não o consideram
351 trimestre.
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Tabela 10: Estimação PR_PRE* com variáveis de rating
(Etapa 1) (Etapa 2) (Etapa 3)

Variável Dependente PR_PRE* (PR_PRE*- DNK) [PR_PRE* - (1 − λ)DNK]

ATIVOLN -0.0162∗∗∗ (-3.72) 0.0119∗∗∗ (5.20)

ATIVOLN_DGRANDESBANCOS 0.00800 (0.23) 0.00457 (0.20)

DGRANDESBANCOS -0.176 (-0.27) -0.121 (-0.27)

RISCOS -0.0521 (-0.67) 0.168 (0.89)

DMERCADO -0.0137 (-1.00) -0.0383∗ (-2.39)

DEP 0.00264 (0.58) 0.00264 (0.22)

CONGLOMERADO -0.0247 (-1.56) -0.0412 (-1.38)

DNK 0.806∗∗∗ (27.96)

BASILÉIA -0.00743 (-1.69) -0.0163 (-1.61) -0.0164 (-1.62)

PÚBLICO o. (.) o. (.) -0.00160 (-0.31)

CONS 0.323∗∗∗ (4.87) 0.00136 (0.25) 0.0180∗∗∗ (3.33)

TRIMESTRE_2 -0.00937∗ (-2.44) -0.00571 (-1.55) -0.00654 (-1.94)

TRIMESTRE_3 -0.00696 (-1.84) -0.00580 (-1.60) -0.00743 (-1.74)

TRIMESTRE_4 -0.00904∗ (-2.39) -0.00913∗ (-2.21) -0.00988∗ (-2.54)

D2005 o. (.) 0.0112 (0.99) 0.0181 (1.55)

D2006 0.00303 (0.61) 0.00921 (1.02) 0.0200 (1.84)

D2007 0.0125∗ (2.50) 0.0170∗ (2.43) 0.0279∗ (2.48)

D2008 0.00611 (1.39) 0.00829 (1.04) 0.0134 (1.34)

D2009 0.00297 (0.71) 0.00232 (0.62) 0.00637 (1.66)

RBAIXO 0.202 (1.38)

RMODERADO 0.181 (1.69)

RALTO 0.119 (1.21)

CAPITALIZADO_ACIMA_8 -0.00171 (-0.03)

CAPITALIZADO_ACIMA_6 0.106 (1.20)

CAPITALIZADO_ACIMA_4 0.0809 (1.24)

CAPITALIZADO_ACIMA_2 0.102 (1.13)

CAPITALIZADO 0.0727 (1.44)

CAPITALIZADO_ABAIXO 0.0822 (1.78)

SUB_CAPITALIZADO 0.141∗ (2.57)

N 1254 1254 1254

Média Meta de Capital 0.26 0.162

Desvio Padrão 0.233 0.025

Mínimo -0.302 0.111

Máximo 0.802 0.224

Média Velocidade de Ajuste 0.217

Desvio Padrão 0.081

Mínimo 0

Máximo 0.344

Teste de Sargan 0.0010 (p-valor)
m1 0.0117 (p-valor)
m2 0.7578 (p-valor)
Hausman 0.0000 (p-valor) 0.5096(p-valor)

Estatística t em parênteses.
∗
p < 0.05, ∗∗

p < 0.01, ∗∗∗
p < 0.001

m1 e m2 referem-se ao teste de autocorrelação dos resíduos.
o. refere-se a variável omitida na regressão devido a colinearidade.
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Tabela 11: Estimação PR1_PRE* com variáveis de rating
(Etapa 1) (Etapa 2) (Etapa 3)

Variável Dependente PR1_PRE* (PR1_PRE*- DNKPR1) [PR1_PRE* - (1 − λ)DNKPR1]

ATIVOLN -0.00651 (-1.43) 0.0123∗∗∗ (6.16)

ATIVOLN_DGRANDESBANCOS 0.000216 (0.01) 0.0176 (0.54)

DGRANDESBANCOS 0.00474 (0.01) -0.409 (-0.67)

RISCOS -0.0208 (-0.25) 0.114 (0.66)

DMERCADO -0.0363∗∗ (-2.71) -0.0476∗ (-2.35)

DEP 0.00323 (0.75) -0.00197 (-0.40)

CONGLOMERADO -0.0170 (-1.01) -0.0315 (-1.04)

DNK 0.737∗∗∗ (24.98)

BASILEIA -0.0108 (-1.74) -0.0145 (-1.74) -0.0131 (-1.39)

PÚBLICO o. (.) 0 (.) -0.00120 (-0.16)

CONS 0.176∗ (2.52) -0.0157∗∗ (-3.45) 0.0118∗∗ (2.83)

TRIMESTRE_2 -0.00752 (-1.92) -0.00615∗ (-2.20) -0.00687∗∗ (-2.75)

TRIMESTRE_3 -0.00865∗ (-2.07) -0.00585 (-1.81) -0.00532 (-1.46)

TRIMESTRE_4 -0.00819 (-1.95) -0.00894∗ (-2.38) -0.00925∗∗ (-3.05)

D2005 0.0213 (1.78) 0.0185 (1.57)

D2006 0.0156 (1.84) 0.0202∗ (2.12) 0.0214∗ (2.01)

D2007 0.0199∗ (2.56) 0.0246∗∗ (2.99) 0.0270∗ (2.46)

D2008 0.0120∗ (2.21) 0.0154 (1.78) 0.0147 (1.54)

D2009 0.00793 (1.92) 0.0111∗ (2.57) 0.00908∗∗ (2.70)

RBAIXO 0.297 (1.73)

RMODERADO 0.214 (1.91)

RALTO 0.204 (1.92)

CAPITALIZADO_ACIMA_8 -0.0156 (-0.19)

CAPITALIZADO_ACIMA_6 0.0260 (0.35)

CAPITALIZADO_ACIMA_4 0.0404 (0.52)

CAPITALIZADO_ACIMA_2 0.388 (1.85)

CAPITALIZADO 0.102 (1.18)

CAPITALIZADO_ABAIXO 0.471∗∗∗ (10.15)

SUB_CAPITALIZADO o. (.)

N 1254 1254 1254

Média Meta de Capital 0.211 0.16

Desvio Padrão 0.1 0.028

Mínimo 0.001 0.084

Máximo 0.473 0.217

Média Velocidade de Ajuste 0.237

Desvio Padrão 0.119

Mínimo -0.031

Máximo 0.669

Teste de Sargan 0.1573(p-valor)
m1 0.0079 (p-valor)
m2 0.4281 (p-valor)
Hausman 0.0000 (p-valor) 0.9974(p-valor)

Estatística t em parênteses.
∗
p < 0.05, ∗∗

p < 0.01, ∗∗∗
p < 0.001

o. refere-se a variável omitida na regressão devido a colinearidade.
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devido ao curto espaço de tempo entre um período e outro para se ajustarem. Outro fato rele-

vante, é que a inclusão das mesmas altera a significância das variáveis de capitalização. Observe

nas tabelas 8 e 9 que elas são mais significantes.

No que se refere ao resultados obtidos com a estimação da terceira etapa, observa-se, de

acordo com a coluna terceira etapa da tabela 11, que a inclusão do rating na variável dependente

PR1_PRE* tornou a variável DMERCADO significante e RISCO não significante, enquanto

que para PR_PRE* não houve mudanças significativas.

Detendo-se, então, apenas a este último modelo, observa-se que sinais dos coeficientes são

os mesmos obtidos anteriormente. Assim, mais uma vez, a variável ATIVOLN apresenta sinal

contrário ao esperado, isto é, positivo. O que implica que quanto maior o seu valor maior será a

razão de capital mantida pelo banco. Isto vai contra a hipótese de “’too bigto fail” que diz que

quanto maiores os bancos, menores serão as suas razões de capital dado que como são muito

grandes para falir não há uma grande preocupação em manter uma razão acima do mínimo

regulatório.

É válido notar que a dummy BASILEIA, nas quatros estimações, que captura se o perído

refere-se ao primeiro ou ao segundo Acordo de Basiléia, no qual ocorreu uma maior rigidez

quanto ao controle de riscos, não mostra-se significante em nenhuma das estimações indicando

a ausência de efeito na mudança do acordo. O motivo para isso pode ser que ou as instituições

mesmo antes da divulgação do segundo já adotavam políticas mais rígidas no que concerne

aos risco incorrido das suas atividades ou que eles ainda não implementaram completamente o

segundo acordo.

Além dessa, a dummy PUBLICO que reflete o tipo de controle do banco ou foi omitida

das regressões devido à colinearidade ou mostrou-se não significante. Assim, por este último

resultado, conclui-se que o tipo de controle a qual a instituição financeira pertence não exerce

grande influência na determinação do capital. Veja que dos maiores bancos36 quase a metade é

público.

Observe, também, que as metas de capital da terceira etapa, para ambas as variáveis depen-

dentes em cada uma de suas estimações, são menores e mais coerentes que as encontradas na

primeira etapa. O que mostra, de fato, a existência de um viés da primeira estimativa.

Note ainda que, em todos os resultados obtidos em média, as metas estimadas das razões

de capital estão bem próximas das razões de capital observadas no período que, por sua vez,

encontram-se bem acima da razão mínima estabelecida pelo Banco Central do Brasil, como já

mencionado anteriormente. Assim, nota-se que as instituições financeiras brasileiras não apenas
36Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú e Bradesco.
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mantêm uma razão de capital maior que a mínima como também planejam que ela assim seja.

Isto é tanto uma consequência dos altos lucros líquidos como também para evitar os custos de

manter-se abaixo do mínimo regulatório.
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5 Considerações Finais

Desde a implementação do Acordo de Basiléia os bancos brasileiros apresentam uma razão

de capital bem superior ao mínimo exigido, chegando a alcançar uma média de índice de mais

de 20% nos anos de 2005 e 2006. Por um lado, isso possibilita uma maior estabilidade para as

instituições financeiras entretanto, por outro, aumenta o custo do capital bancário. Os bancos

podem manter esse colchão de reserva por alguns motivos, tais como: aumentar a sua estabili-

dade, mostrar uma boa reputação e evitar custos de ajustamento.

Esta dissertação teve como objetivo avaliar como os bancos ajustam as suas razões de capi-

tal rumo às suas razões alvo levando em consideração uma velocidade de ajuste não-constante

e variáveis de rating. Além de analisar os determinantes da velocidade de ajuste bem como

se há uma mudança na variável dependente de capital regulatório, alterando o Patrimônio de

Referência pelo Patrimônio de Referência Nível I, se traduz em resultados distintos.

As principais contribuições deste trabalho frente aos outros publicados no país foi estimar

uma velocidade de ajustamento variável em direção à meta de capital para os bancos ao longo

do período estudado e de utilizar uma metodologia para calcular o rating baseado na premissa

de que quanto maior o lucro frente o risco da insituição financeira mais estável e confiável ela

será.

Os resultados para ambas as variáveis dependentes mostraram-se não satisfatórios. Entre-

tanto, vale a pena ressaltar alguns dos resultados importantes. A estimação de uma velocidade

de ajuste variável na segunta etapa do processo de estimação mostrou que, de fato, as veloci-

dades37 calculadas na primeira fase estavam normalmente viesadas para cima. Além disso, é

importante ressaltar não só a insignificância das variáveis de rating, que pode ser atribuída a

uma não consideração das mesmas devido ao curto espaço de ajustamento, em todos os mo-

delos como também a alteração na significância que elas provocavam nas dummies da escala

de capitalização das instituições financeiras. Dessas últimas, concluiu-se que bancos com um

menor nível de capitalização tendem a ajustar mais rapidamente o seu capital, resultado este
37Na primeira etapa a velocidade é constate ao contrário da segunda. A comparação que se está fazendo

é com relação à média da variável na segunda etapa.
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que está em concordância com o exposto por Berger et al. (2008).

Na terceira fase da estimação obteve-se que quanto maior o ativo maior será a razão de

capital mantida pelas instituições financeiras brasileiras. Tal resultado está em desacordo com o

encontrado na literatura, bem como com a hipótese de “too-big-to-fail”, a qual conjectura que a

quebra de um grande banco poderia levar ao colapso do sistema financeiro e baseando-se nisso

as instituições maiores detêm menos capital, diminuindo assim o seu custo e aumentando a sua

competitividade.

A variável que captura se a instituição possui ações na bolsa de valores mostrou-se sig-

nificante em 3 das 4 estimações realizadas. Indicando que como esses bancos podem captar

recursos de uma forma mais fácil a razão de capital mantida é menor. Resultado este seme-

lhante ao encontrado por Berger et al. (2008).

Além disso, a variável de risco, que foi significante apenas em uma estimação, apresen-

tou um sinal positivo e esperado. Visto que quanto maior o risco que uma instituição finan-

ceira incorre maior deve ser a sua precaução contra possíveis defaut e choques na economia.

Nesse ponto, observou-se uma diferença entre a mudança na variável dependente já que o risco

apresentou-se significante apenas em uma.

A dummy para capturar o efeito da mudança do acordo de Basiléia mostrou-se não-significante

em todas as estimações, indicando que as instituições financeiras não alteraram o seu comporta-

mento. Muito embora a média anual desse indicador tenha apresentado uma grande queda após

a implementação do Basiléia II. Uma explicação é que os bancos mantiveram o crescimento

do seu Patrimônio de Referência inalterado enquanto o novo acordo estabelecia um sistema de

risco mais rigoroso, fazendo com que ocorresse uma queda no Índice.

As variáveis que capturam o trimestre do ano mostraram-se em sua maior parte siginificante

em todo o processo de estimação para ambas as variáveis dependentes. É interessante notar que

o quarto trimestre do ano é sempre significante e negativa na segunda e terceira etapa do modelo

indicando que neste período tanto a velocidade quanto a forma de ajuste é diferente do primeiro

trimestre do ano.

Fica como proposta para um próximo estudo a estimação de como os bancos ajustam suas

razões de capital considerando um espaço de tempo mais longo para a amostra bem como um

maior intervalo de tempo entre o ajuste de um período para o outro. E ainda, como uma alteração

na metodologia do rating influencia nos resultados.



49

Referências

ALENCAR, L. S. Um Exame sobre como os Bancos Ajustam seu Índice de Basileia no Brasil.
[S.l.], Agosto 2011.

ARAúJO, L. A. D. de; JORGE NETO, P. d. M.; LINHARES, F. Capita, risco e regulação dos
bancos no brasil. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 38, n. 3, Dezembro 2008.

ASARKAYA, Y.; ÖZCAN, S. Determinants of capital structure in financial institution: The
case of turkey. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, v. 1, n. 1, p. 91–109, 2007.

AYUSO, J.; PéREZ, D.; SAURINA, J. Are capital buffers pró-cyclical? evidence from spanish
panel data. Journal of Financial Intermediation, v. 13, p. 249–264, 2004.

BACEN. Banco central do brasil. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMUNICADO N.
2.099. 1994. Acessado em 26 de julho de 2011. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>.

BACEN. Banco central do brasil. In: BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMUNICADO N.
012746. 2011. Acessado em 26 de julho de 2011. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>.

BALTAGI, B. H. Econometric Analysis of Panel Data. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2005.

BAMPI, R. E. Impactos de Basiléia II sobre o sistema financeiro brasileiro: um estudo do
capital exigido para o risco operacional. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Caxias
do Sul, 2009.

BASELE. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. [S.l.],
1988, adaptado para Abril 1998.

BB. Banco do brasil. In: Acordo de Basiéia. [s.n.], 2011. Acessado em 26 de julho de 2011.
Disponível em: <http://www.bb.com.br>.

BERGER, A. et al. How do large banking organizations manage their capital ratios? Research
Working Paper, April 2008.

BERGER, A. N.; HERRING, R. J.; SZEGö, G. P. The Role of Capital in Financial Institutions.
[S.l.], Jan 1995.

BIS. Bank for international settlements. In: Acordo de Basiéia. [s.n.], 2011. Acessado em 20
de outubro de 2011. Disponível em: <http://www.bis.com>.

BLUNDELL, R.; BOND, S. Some tests of specification for panel data:a monte carlo evidence
and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, v. 58, n. 2, p.
277–97, April 1991.

BLUNDELL, R.; BOND, S. Gmm estimator with persistent panel data. In: Eight international
Conference of Panel Data. [S.l.: s.n.], 1998.



Referências 50

BLUNDELL, R.; BOND, S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data
models. Journal of Econometrics, v. 13, p. 115–143, 1998.

BOND, S. Dynamic Panel Data Models: A guide to micro data methods and practice. [S.l.],
2002.

BORIO, C.; FURFINE, C.; LOWE, P. Procyclicacity of the financial system: issues and policy
options. BIS Papers, v. 1, p. 1–57, 2001.

DALE, D.; OZGUR, O. Are bank capital ratios too high or too low? incomplete markets and
optimal capital stuctures. Journal of the European Economic Association, v. 3, p. 690–700,
2005.

DIAMOND, D. W.; RAJAN, R. G. A theory of bank capital. The Journal of Finance, LV, n. 6,
December 2000.

DIETRICH, D.; VOLLMER, U. Why do banks hold capital in excess of regulatory
requirements? A functional approach. [S.l.], jul. 2004.

ESTRELLA, A. The cyclical behavior of optimal bank. Journal of Banking and Finance, v. 28,
n. 6, p. 1469–1498, 2004.

FERREIRA, C. F.; FARINA, E. M. M. Q. Concorrência e performance do setor bancário em
um mercado heterogêneo. Revista EconomiA, v. 6, n. 3, p. 157–189, Dezembro 2005.

FERREIRA, R. A. et al. O comportamento cíclico dos bancos brasileiros. Revista EconomiA,
Set-Dez 2010.

FILHO, L.; ASSOCIADOS. Boletim risk bank. In: . [s.n.], 2002. Acessado em 28 de julho de
2011. Disponível em: <http://www.riskbank.com.br/anexo/basileia2.pdf>.

FLANNERY, M. J.; RAGAN, K. P. Partial adjustment toward target capital structures. Journal
of Financial Economics, v. 79, p. 469–506, 2006.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5 ed. são paulo. ed. [S.l.]: Atlas, 1999.

HANDORF, W. C. Risco bancário. Financeiro: a revista do crédito, v. 6, n. 55, nov-dez 2008.

HEFFERNAN, S. Modern Banking. [S.l.]: Jonh Wiley & Sons, Ltd, 2005.

MEMMEL, C.; RAUPACH, P. How do banks adjust their capital ratios? Evidence from
Germany. [S.l.], 2007.

MYERS, S. C.; MAJLUF, N. S. Corporate Financing and Investment Decisions When
Firms Have Information That Investors Do Not Have. [S.l.], jul. 1984. Disponível em:
<http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/1396.html>.

PEROTTI, E. C.; SPIER, K. E. The role of leverage in contract renegotiation. The American
Economic Review, v. 83, n. 5, December 1993.

RODRIGUES, R. N.; PINTO, Y. P. de B. Os impactos verificatos no ativo e patrimônio líquido
dos bancos, após a implementação do acordo da basiléia. In: UNIVERSIDADE DE SãO
PAULO - USP. 4 Congresso USP - Controladoria e Contabilidade. [S.l.], 2004.

TONETO JR., R.; GREMAUD, A. O acordo de basiléia e a instabilidade financeira. Revista
Economia & Empresas, v. 1, n. 2, Out-Dez 1994.



51

ANEXO A -- Evolução de cálculo do

Patrimônio Líquido

Exigido/Patrimônio Referência

Exigido

•O Índice de Basiléia, instituído no país em 1994, através da resolução 2.099, é dado por:

IB =
PR

PLE/F
,

onde:

PR = Patrimônio de Referência;

F = 0,08

PLE = Patrimônio Líquido Exigido: PLE = F ∗ APR;

APR = Ativo Ponderado pelo Risco.

•Resolução 2.139, 29 de Dezembro de 1994:

PLE = 0, 015(Sw) + 0, 08(Apr), onde:

PLE = patrimônio líquido exigido em função do risco das operações ativas;

Sw = valor total das operações de "swap"(codigo 3.0.6.10.60-4 do COSIF);

Apr = Ativo ponderado pelo risco = total do produto dos títulos do Ativo Circulante e

Realizável a Longo Prazo (código 1.0.0.00.00-7 do COSIF) pelos fatores de risco corre-

spondentes + produto do Ativo Permanente (codigo 2.0.0.00.00-4 do COSIF) pelo fator

de risco correspondente + produto dos títulos de Coobrigações e Riscos em Garantias

Prestadas (código 3.0.1.00.00-4 do COSIF) pelos fatores de risco correspondentes.

•Resolução 2.262, 28 de março de 1996:

PLE =
∑
j=1

n|swj|+ F ∗ APR, onde:

swj = posição líquida da família "j"de SWAP, obtida mediante a soma algébrica dos va-

lores de referência das operações de SWAP dela integrantes, contrato a contrato, inscritas
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na conta 3.0.6.10.60-4 do COSIF, ajustados pelo prazo, conforme a seguinte fórmula:

swj =
∑
i=1

nswji ∗ (k − 1)x, onde:

swji= valor de referência da operação de SWAP "i"integrante da família "j"; k = 1, 008;

x =
p+ 5

35
, sendo p = prazo a decorrer da operação em dias corridos;

F = 0, 11 centésimos.

•Resolução 2.399, 25 de junho de 1997:

PLE = F ′ ∗
∑

i = 1nRCDi+ F ∗ APR, onde:

F’ = fator aplicável às operações de swap igual a 0,16 centésimos,

RCDi = risco de crédito da i-ésima operação de "swap"inscrita na conta 3.0.6.10.60-4

do COSIF, consistente na ponderação do valor de referência da operação no momento da

respectiva contratação (VNi) pelo fator de risco potencial correspondente, considerado

seu prazo a decorrer, dado pela fórmula: RCDi = V Ni

√
Ra2

i +Rp2
i − 2raipi.Rai.Rpi,

onde:

Rai = risco do referencial ativo da i-ésima operação;

Rpi = risco do referencial passivo da i-ésima operação;

raipi = correlação dos referenciais ativo e passivo da i-ésima operação;

F = fator aplicável às operações ativas ponderadas pelo risco (Apr) = 0,10.

•Circular 2784, 27 de novembro de 1997:

Art. 2o Modificar para 0,20 (vinte centésimos), o fator "F’"aplicável ao risco de crédito

das operações de "swap"e para 0,11 (onze centésimos) o fator "F"aplicável às operações

ativas ponderadas pelo risco (Apr), constantes da fórmula estabelecida no art. 2o do

Regulamento Anexo IV à Resolução no 2.099, de 17.08.94, com a redação dada pela

Resolução no 2.399, de 25.06.97.

•Resolução 2788, 30 de novembro de 2000:

Art. 3o Os bancos cooperativos devem manter valor de patrimônio líquido ajustado na

forma da regulamentação em vigor, compatível com o grau de risco da estrutura de seus

ativos, passivos e contas de compensação (PLE), de acordo com o disposto no Regula-

mento Anexo IV à Resolução no 2.099, de 17 de agosto de 1994, com a redação dada

pela Resolução no 2.692, de 24 de fevereiro de 2000, observado o valor de 0,13 (treze

centésimos) para o fator "F"aplicável às operações ativas ponderadas pelo risco (Apr).
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•Resolução 2692, 24 de fevereiro de 2000:

PLE = F.Apr + F ′.

n1∑
i=1

RCD + F”.mx((

n2∑
i=1

Aprc− 0, 2.PLA); 0) +

n3∑
i=1

EC ,

PLE = patrimônio líquido exigido;

F = fator aplicável ao Apr, equivalente a 0,11 (onze centésimos);

Apr = Ativo ponderado pelo risco = total do produto dos títulos do Ativo Circulante e

Realizável a Longo Prazo (código 1.0.0.00.00-7 do Plano Contábil das Instituições do

Sistema Financeiro Nacional - COSIF) pelos fatores de risco correspondentes + produto

do Ativo Permanente (código 2.0.0.00.00-4 do COSIF) pelo fator de risco correspon-

dente + produto dos títulos de Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas (código

3.0.1.00.00-4 do COSIF) pelos fatores de risco correspondentes;

F’ = fator aplicável ao risco de crédito das operações de swap, igual a 0,20 (vinte centésimos);×
ni = número de operações de swap inscritas na conta 3.0.6.10.60-4 do COSIF;

RCDi = risco de crédito da i-ésima operação de swap inscrita na conta 3.0.6.10.60-4

do COSIF, consistente na ponderação do valor de referência da operação no momento da

respectiva contratação (VNi) pelo fator de risco potencial correspondente, considerado

seu prazo a decorrer, dado pela fórmula:

F = fator aplicável às operações com ouro e com ativos e passivos referenciados em

variação cambial, incluídas aquelas realizadas nos mercados de derivativos, igual a 0,50

(cinquenta centésimos);

n2 = número de posições líquidas em cada moeda e em ouro

Aprci = valor das posições líquidas das operações com ouro e com ativos e passivos

referenciados em variação cambial, incluídas aquelas realizadas nos mercados de deriva-

tivos;

PLA = patrimônio líquido ajustado, apurado nos termos da Resolução no 2.543, de 26 de

agosto de 1998;

n3 = número de parcelas representativas do valor de PLE para cobertura do risco de mer-

cado de taxa de juros em determinada moeda/base de remuneração;

ECi = parcela representativa do valor de PLE para cobertura do risco de mercado de taxa

de juro em determinada moeda/base de remuneração.

•Resolução 3444, 28 de fevereiro de 2007:

Define o Patrimônio de Referência (PR).

Art. 1o O Patrimônio de Referência (PR), para fins da verificação do cumprimento dos

limites operacionais das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a fun-

cionar pelo Banco Central do Brasil, exceto as sociedades de crédito ao microempreende-
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dor, consiste no somatório do Nível I e do Nível II.

§ 1o O Nível I do PR é apurado mediante a soma dos valores correspondentes ao patrimônio

líquido, aos saldos das contas de resultado credoras e ao depósito em conta vinculada para

suprir deficiência de capital, constituído nos termos do art. 2◦,

§ 4◦, da Resolução no 3.398, de 29 de agosto de 2006, excluídos os valores correspon-

dentes a:

I - saldos das contas de resultado devedoras;

II - reservas de reavaliação, reservas para contingências e reservas especiais de lucros re-

lativas a dividendos obrigatórios não distribuídos;

III - ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate e ações preferenciais com cu-

mulatividade de dividendos;

IV - créditos tributários definidos nos termos dos arts. 2oa 4o da Resolução no 3.059, de

20 de dezembro de 2002;

V - ativo permanente diferido, deduzidos os ágios pagos na aquisição de investimentos;

VI - saldo dos ganhos e perdas não realizados decorrentes do ajuste ao valor de mer-

cado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria “títulos disponíveis para

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

§ 2o O Nível II do PR é apurado mediante a soma dos valores correspondentes às reservas

de reavaliação, às reservas para contingências e às reservas especiais de lucros relativas a

dividendos obrigatórios não distribuídos, acrescida dos valores correspondentes a:

I - instrumentos híbridos de capital e dívida, instrumentosde dívida subordinada, ações

preferenciais emitidas com cláusula de resgate e ações preferenciais com cumulatividade

de dividendos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a

funcionar pelo Banco Central do Brasil;

II - saldo dos ganhos e perdas não realizados decorrentesdo ajuste ao valor de mercado dos

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

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

§ 3o Para fins da apuração do PR, a dedução dos valores deque trata o § 1o, incisos V e

VI, e o acréscimo de que trata o § 2o,inciso II, referem-se a valores constituídos a partir

da data da entrada em vigor desta resolução.

•Resolução 3490, 29 de agosto de 2007:

Dispõe sobre a apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).

Art. 2◦ O valor do PR deve ser superior ao valor do Patrimônio de Referência Exigido

(PRE), que deve ser calculado considerando, no mínimo, a soma das seguintes parcelas:

PRE = PEPR + PCAM + PJUR + PCOM + PACS + POPR em que: PEPR
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= parcela referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação de risco a elas

atribuído;

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

operações sujeitas à variação cambial;

PJUR =
n∑

i=1

PJURi, parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação de

taxas de juros e classificadas na carteira de negociação, na forma da Resolução n◦ 3.464,

de 26 de junho de 2007, onde n = número das diferentes parcelas relativas ao risco das

operações sujeitas à variação de taxas de juros e classificadas na carteira de negociação;

PCOM = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de mer-

cadorias (commodities);

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

classificadas na carteira de negociação, na forma da Resolução n◦ 3.464, de 2007;

POPR = parcela referente ao risco operacional.

•Circular 3.360, 12 de setembro de 2007:

PEPR = FxEPR, onde:

F = 0,11 (onze centésimos);

EPR = somatório dos produtos das exposições pelos respectivos Fatores de Ponderação

de Risco (FPR).
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ANEXO B -- Distribuição das Faixas de Risco

Tabela 12: Distribuição das Instituições por Faixas de Risco e por Trimestre
TRIMESTRE RBAIXO RMODERADO RALTO RMUITOALTO % (RALTO + RALTO)
mar/05 19 3 6 29 39%
jun/05 15 5 9 28 35%
set/05 15 2 13 27 30%
dez/05 11 4 7 35 26%
mar/06 13 2 9 33 26%
jun/06 10 4 6 37 25%
set/06 8 3 8 38 19%
dez/06 7 3 8 39 18%
mar/07 9 2 11 35 19%
jun/07 8 3 10 36 19%
set/07 7 5 7 38 21%
dez/07 8 2 8 39 18%
mar/08 8 5 10 34 23%
jun/08 8 5 9 35 23%
set/08 9 6 11 31 26%
dez/08 9 4 8 36 23%
mar/09 10 4 6 37 25%
jun/09 10 4 6 37 25%
set/09 7 6 12 32 23%
dez/09 7 5 7 38 21%
mar/10 7 6 9 35 23%
jun/10 7 5 9 36 21%
set/10 8 5 3 41 23%
dez/10 9 1 6 41 18%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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ANEXO C -- Evolução do Risco dos Bancos

No gráfico abaixo é possível observar como se comporta a evolução do risco bancário ao

desconsiderar as três instituições que causaram mudanças bruscas1 nessa variável.

Figura 8: Evolução do Risco dos Bancos

Figura 9: Evolução do ROA dos Bancos

1Tal grá�co pode ser observao em 4.
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