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Basiléia II e Exigência de Capital para Risco
de Crédito dos Bancos no Brasil

Guilherme M. Yanaka*
Marcio Holland**

Resumo

Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, osgrandes conglomerados
bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo
da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo deste artigo é mensurar a
diferença entre o capital mı́nimo exigido (e, consequentemente, dóIndice de Basiléia) cal-
culado pela abordagem IRB em relação à regulamentaçãoatual. Para isso, foram estimadas
probabilidades de inadimplência (PD) utilizando matrizes de transição construı́das a partir
dos dados da Central de Risco de Crédito (SCR), do Banco Central do Brasil. Os resultados
indicam aumento da exigência de capital, ao contrário do ocorrido nos paı́ses do G-10.

Palavras-chave: Basiléia II; risco de crédito; matriz de transição; regulação bancária.

Códigos JEL:G32; G18; G21.

Abstract

With the implementation of Basel II Accord in Brazil, the largest banks will be allowed
to use the so-called IRB (Internal Ratings Based) model to compute the credit risk capital
requirement. The aim of this paper is to measure the difference between the minimum
capital requirement (and, thus, the capital ratio) calculated through the IRB approach and
the one defined by the current regulation. Estimates of probabilities of default (PD) were
made using transition matrices constructed from the Brazilian Central Bank Credit Register
(SCR) data. The results show an increase in the capital requirement, contrary to what have
happened in the G-10 countries.

Keywords: Basel II; credit risk; transition matrix; banking regulation.
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1. Introdução

O presente artigo, apesar de estreitamente ligado à gestão de risco de crédito,
foca em um ponto especı́fico da regulação bancária: a exigência de capital. O capi-
tal mı́nimo exigido (CME) pelo regulador impõe limites à alavancagem dos bancos
e funciona como um “colchão” para absorver perdas, como, por exemplo, grandes
prejuı́zos em operações de crédito. Caso a perda seja maior que o “colchão”, o
banco se torna insolvente, gerando prejuı́zos para os depositantes e para toda a
sociedade no caso de uma crise sistêmica.

Em situações de normalidade, o CME, dependendo do conservadorismo do
regulador e da metodologia de cálculo, pode gerar incentivos na alocação de ativos
pelos bancos, com impactos potenciais no volume total de cr´edito concedido pelo
sistema financeiro. Além disso, caso esta metodologia sejadiferente para dife-
rentes tipos de instituições financeiras (por exemplo, grandes bancos versus pe-
quenos), pode haver impactos na concorrência bancária.

A exigência de capital é calculada a partir das exposições a riscos de crédito, de
mercado e operacional. Atualmente, todos os bancos brasileiros devem mensurá-la
de acordo com normas padronizadas para os três riscos. Por´em, em breve, o Banco
Central do Brasil poderá autorizar o uso de metodologias baseadas em modelos
internos, voltadas principalmente para os grandes conglomerados bancários.

O modelo interno de Basiléia II para risco de crédito (IRB)já foi adotado na
Europa, em seus bancos internacionalmente ativos, acarretando em redução do re-
querimento de capital. No Brasil, as grandes instituições financeiras ainda estão
em fase de implementação de toda infra-estrutura necess´aria para tanto. Enten-
der o impacto destes modelos no capital exigido é de interesse tanto dos bancos
como do regulador. Uma possı́vel implicação é a mudançano perfil da carteira dos
bancos, em direção àqueles ativos que exigirem menor capital relativo. Neste con-
texto, este trabalho pretende apresentar as possı́veis variações no CME dos grandes
bancos caso estes utilizem o modelo IRB, em comparação coma atual abordagem
padronizada.

A metodologia consiste na utilização de matrizes de migração, disponibili-
zadas pelo Banco Central do Brasil, para estimar probabilidades de inadimplência
(PD) para cada modalidade de crédito. Os resultados indicam aumento da exi-
gência de capital, devido, principalmente, à carteira deVarejo.

As duas próximas seções apresentam o arcabouço que permite compreender
o modelo de risco de crédito de Basiléia II, bem como as normas e conceitos
relevantes. A seção quatro consiste na apresentação dametodologia e das bases de
dados utilizadas. A seção cinco apresenta os resultados e, finalmente, a seção seis
faz as considerações finais.

2. Risco de Cŕedito e Basiĺeia II

O Comitê da Basiléia (BCBS) publicou, em 2004, o documento“Novo Acordo
de Capital da Basiléia” (“International Convergence of Capital Measurement and
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Capital Standards: A Revised Framework”) ou simplesmente Basiléia II. O Novo
Acordo é mais amplo que Basiléia I, pois além dos riscos decrédito e mercado,
trata do risco operacional. Além disso, procura ser mais sensı́vel ao risco, possibi-
litando aos bancos escolherem entre abordagens padronizadas e modelos internos.

Os modelos internos deverão seguir certas diretrizes. Para risco de mercado,
os bancos deverão calcular umValue-at-Risk(VaR), com bastante liberdade em
relação ao tipo de modelo (histórico, paramétrico etc.) e em relação aos métodos
para estabelecer correlações entre os fatores de risco (juros, câmbio, ações etc.). Já
para o risco operacional, devido à modelagem ainda ser recente nesta área, os ban-
cos terão uma liberdade ainda maior para decidir que tipo demodelo irão utilizar,
em geral, a indústria caminha para a adoção da metodologia LDA (loss distribu-
tion approach), baseada na literatura relacionada à indústria atuária. Em relação ao
risco de crédito, o modelo de Basiléia II, chamado IRB (internal ratings based ap-
proach), é muito mais restritivo, pois impõe uma fórmula para o cálculo do CME,
baseada nos dados de inadimplência e recuperações da carteira de crédito.

Em relação às normas brasileiras, está em vigor atualmente uma adaptação
da abordagem padrão simplificada de Basiléia II.1 De acordo com a Resolução
CMN 3.490 de 2007 as instituições financeiras deverão manter capital2 acima de
um valor mı́nimo. Este capital mı́nimo exigido (chamado na norma de PRE3) é
composto por parcelas de risco de crédito, mercado e operacional, de acordo com
a seguinte fórmula:

PRE = PEPR+ (PCAM + PJUR+ PCOM + PACS) + POPR (1)

onde:
PRE = Patrimônio de Referência Exigido (CME);
PEPR = Parcela referente a risco de crédito (exposições ponderadas pelo risco);
PCAM + PJUR + PCOM + PACS = Parcelas referentes a risco de mercado: risco
cambial (PCAM), risco de taxa de juros (PJUR), risco de commodities (PCOM) e
risco de ações (PACS), e;
POPR = Parcela referente a risco operacional.

As fórmulas para cômputo de cada parcela são fornecidas em diversas Circu-
lares. A parcela responsável pela maior parte da exigência de capital é aquela rela-

1A implementação de Basiléia I foi realizada no Brasil em 1994, com a publicação da Resolução
2.099 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Em 2004, o Bacen divulgou o Comunicado 12.746 so-
bre “os procedimentos para a implementação da nova estrutura de capital – Basiléia II”. O Comunicado
19.028/09 apresenta o cronograma atualizado para implementação dos modelos internos. Segundo este
documento, até o final de 2012 está previsto o inı́cio do processo de autorização para uso da abordagem
baseada em classificações internas para apuração de requerimento de capital para risco de crédito.

2Neste artigo estamos empregando os termos capital próprioou simplesmente capital como
sinônimos para o Patrimônio de Referência (PR) como definido pela Resolução 3.444/07. O PR é
basicamente o Patrimônio Lı́quido (PL) após alguns ajustes e somado a outros valores como instru-
mentos hı́bridos de capital e dı́vida.

3No texto estamos utilizando os termos “Capital Mı́nimo Exigido” (CME), “exigência de capital”
ou “capital mı́nimo” como sinônimos para o PRE.
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cionada a risco de crédito (PEPR), sendo sua fórmula dada pela Circular 3.360/07:

PEPR = 11% ∗
∑

FPR (2)

onde FPR = Fatores de Ponderação de Risco.
No caso geral em que o FPR é igual a 100%, o capital mı́nimo é de 11%.

As principais exceções são operações de crédito consideradas como “Varejo” e
de crédito imobiliário residencial. O “Varejo” tem ponderação (FPR) de 75% O
financiamento habitacional tem ponderação de 35%, quandoo valor contratado é
inferior a 50% do valor da garantia, ou FPR de 50%, quando o valor financiado
fica entre 50% e 80% do valor de avaliação da garantia.

A principal norma vigente sobre risco de crédito é a Resolução 2.682.4 Se-
gundo esta, os bancos devem classificar as operações de cr´edito em nı́veis de
risco, sendo que em cada nı́vel, deve ser feita uma provisãomı́nima conforme
tabela abaixo. As instituições devem também efetuar reclassificações pelo menos
de acordo com o número de dias de atraso das operações, conforme tabela 1.

Tabela 1
Nı́veis de risco da Resolução 2.682

Nı́vel AA A B C D E F G H
Provisão
mı́nima 0,5% 1% 3% 10% 30% 50% 70% 100%
Atraso
(dias) 15 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180>180
Fonte: Resolução 2.682.

3. Modelo Interno de Risco de Cŕedito de Basiĺeia II

De acordo com o BCBS (2000), o “risco de crédito pode ser definido de uma
maneira simples como a possibilidade de um tomador ou contraparte de um banco
não honrar suas obrigações nos termos pactuados”.5 Segundo o Novo Acordo (§
452), o principal indicador de inadimplência é o atraso demais de 90 dias por parte
do tomador, definição que seguiremos neste artigo.

Uma vez definida a inadimplência, é possı́vel segregar o risco de crédito em
dois componentes: a probabilidade de inadimplência (PD) ea perda dada a inadim-
plência (LGD).6 A PD mensura a probabilidade, em um determinado horizonte
de tempo (1 ano, segundo critério de Basiléia II), de o cliente, em determinada
operação, entrar em inadimplência. Após uma inadimplˆencia, o banco consegue
recuperar uma parte da dı́vida através de pagamentos atrasados, renegociação ou
garantias. Na nomenclatura do Novo Acordo, chamamos de LGD a“perda dada a
inadimplência”, ou seja, a proporção que não é recuperada.

Para gerenciar o risco de crédito de uma carteira com diversas operações, o
banco deve considerar, além do risco de cada tomador, a correlação entre os even-

4Para um histórico das normas sobre risco de crédito, ver Verrone (2007).
5Para uma definição alternativa, consultar McNeil et alii (2005).
6Do original em inglês: Probability of Default (PD) e Loss Given Default (LGD), respectivamente.
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tos de inadimplência. Segundo BCBS (2000), os “bancos devem gerir o risco de
crédito de toda sua carteira de forma conjunta assim como suas exposições indi-
viduais”. Em geral, esta gestão do risco conjunto da carteira é feita através de
modelos baseados em uma metodologia VaR.7 A fórmula IRB de Basiléia também
segue um modelo tipo VaR. A abordagem IRB tem as seguintes caracterı́sticas:
alocação das exposições em classes de ativos, utilizac¸ão de um Sistema Interno de
Classificação, mensuração dos componentes de risco (PD, LGD etc) e finalmente
cálculo do capital exigido através da fórmula IRB.

São cinco as “classes de ativos”: (i) Atacado (Corporate),8 (ii) Soberano, (iii)
Bancos (Interbancário), (iv) Varejo e (v) Participações acionárias (Equity). As
definições estão no Novo Acordo (§ 218 a§ 238) e no Comunicado 18.365 do
Bacen. Dentro do “Atacado” há ainda a subdivisão “pequenas e médias empresas”
(SME).9

Um Sistema Interno de Classificação de risco de crédito “compreende todos
os métodos, processos, controles, coleta de dados e sistemas de TI que auxiliam
a mensuração do risco” (BCBS, 2006a,§394). A estrutura principal deste sis-
tema consiste na classificação das exposições em faixasde risco e a partir daı́ a
quantificação do risco de crédito (PD e LGD). De forma bastante simplificada,10

o sistema classifica o risco dos tomadores, agrupa-os em faixas com risco similar,
monitora a frequência de inadimplência ao longo do tempo efinalmente associa
uma PD para cada faixa de risco. Em geral, no Varejo a classificação é feita através
de modelos estatı́sticos (credit scoringetc.) e, no Atacado, através da análise jul-
gamental.

A LGD também é calculada a partir do sistema de classificação e deve levar em
conta, além da classificação de risco, o tipo de garantia da operação. A dificuldade
conceitual desta etapa consiste no fato de que a LGD deve ser calculada em termos
econômicos, e não contábeis, devendo ser lı́quida de todos os custos diretos e in-
diretos e o fluxo de caixa de recebimentos deve ser trazido a valor presente (sendo
a data inicial o momento dodefault) através de uma taxa de desconto adequada.

No modelo IRB, o capital exigido é calculado com base em um modelo VaR,
com nı́vel de confiança de 99,9% e horizonte de tempo de um ano. Caso a provisão
seja igual à Perda Esperada (EL), o capital deve ser suficiente para cobrir a Perda
Não Esperada (UL), conforme figura abaixo.

7O conceito de Value at Risk (VaR), originalmente criado paramensurar o risco de mercado (J. P.
Morgan (1996) e Jorion (1996)), foi rapidamente disseminado para a área de gestão de risco de crédito
(ver, por exemplo, Allen et alii (2004)). O VaR pode ser entendido como o quantil de uma distribuição.
Usualmente se diz que o VaR é a perda potencial para um determinado nı́vel de confiança (unicaudal)
e horizonte de tempo.

8No Brasil convencionou-se utilizar o termo atacado para exposições a grandes empresas.
9Small and medium-sized entities.É considerada SME a empresa com faturamento anual abaixo

de R$ 5 milhões.
10Para uma análise mais detalhada, consultar Bhatia (2006).
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Figura 1
VaR de crédito

A fórmula geral de cálculo de capital (para UL) é dada por:

UL = LGD.

[

N

(

N−1(PD) +
√
R ×N−1(0, 999)√
1−R

)

− PD

]

(3)

sendoEL = PD.LGD, ondeUL (%) = Capital Exigido para Perdas Não Espe-
radas (Unexpected Loss);PD (%) = Probabilidade de Inadimplência;LGD (%)=
Perda dada a Inadimplência;N = Distribuição Normal Padrão Acumulada;N−1

=Inversa da Distribuição Normal Padrão Acumulada;R = Correlações de Basiléia;
eEL (%) = Perda Esperada (Expected Loss)

A fórmula transforma a Probabilidade de Inadimplência (PD), a partir da sua
média não condicional para a média condicional a um quantil de 99,9% da dis-
tribuição de “estados da economia”.11 O capital exigido é crescente em relação
à PD e LGD e também é função das “correlações de Basil´eia”, sendo que quanto
maior a correlação entre os eventos de inadimplência, maior o requerimento de
capital.

O valor da correlação depende de uma fórmula que varia para cada classe de
ativo. Abaixo apresentamos a fórmula para as classesCorporatee Varejo. Nestas
duas classes, a correlação é decrescente em relação àPD. No Varejo a carteira é
mais diversificada e os eventos de inadimplência dependem mais do risco idios-
sincrático do que do “estado da economia”, por isso a correlação é menor.12

11Sobre a fórmula IRB e sua origem, consultar BCBS (2005), Aas(2005) e Gordy (2003).
12As correlações para as outras classes de ativos podem ser encontradas no Novo Acordo, por

exemplo, a correlação para as classes Soberano e Interbancário é a mesma doCorporate. Para o crédito
imobiliário residencial, a correlação é fixa em 15%.
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Rcorporate = 0, 12

[

1− e−50PD

1− e−50

]

+ 0, 24

[

1− 1− e−50PD

1− e−50

]

(4)

Rvarejo = 0, 03

[

1− e−35PD

1− e−35

]

+ 0, 16

[

1− 1− e−35PD

1− e−35

]

(5)

Inserindo os valores de PD e LGD nas respectivas fórmulas dacada classe
de ativo, obtemos o capital exigido para perdas não esperadas (UL), segundo a
equação 3, referente a uma determinada exposição. Na classeCorporate, o capital
é uma função côncava da PD e linear em relação à LGD. A tabela a seguir mostram
a exigência de capital para esta classe em função da PD, considerando uma LGD
constante de 75%.

Tabela 2
Corporate – exigência de capital (considerando LGD = 75%)

PD EL UL EL+UL
0,03% 0,02% 1,01% 1,03%
0,05% 0,04% 1,50% 1,53%
0,10% 0,08% 2,49% 2,56%
0,15% 0,11% 3,30% 3,42%
0,30% 0,23% 5,18% 5,40%
0,50% 0,38% 6,96% 7,33%
1,00% 0,75% 9,77% 10,52%
1,50% 1,13% 11,51% 12,64%
2,00% 1,50% 12,77% 14,27%
3,00% 2,25% 14,65% 16,90%
5,00% 3,75% 17,59% 21,34%
7,00% 5,25% 20,16% 25,41%
10,00% 7,50% 23,43% 30,93%
20,00% 15,00% 29,73% 44,73%
30,00% 22,50% 31,48% 53,98%
Fonte: Elaboração própria a partir da equação (3).
Notas: PD = Probabilidade de Default;
EL = Perda Esperada;
e UL = Perda Inesperada.

A coluna EL (Perda Esperada) da tabela 2 é a perda esperada (PD*LGD) que
deve ser coberta por provisões. Para uma operação cuja PDé de 1%, o capital é de
9,77% e para uma com PD de 2% o capital passa a ser de 12,77%, ou seja, maior
que os 11% que seriam necessários na abordagem padrão. O capital é exatamente
11% para uma operação cuja PD é de 1,33%. Então, para responder a pergunta se
um banco teria aumento no CME, o primeiro passo é saber qual aPD média de
suas operações de crédito.

Nos casos em que a perda esperada (EL) é maior que a provisão,13 esta diferen-
ça deve ser somada à perda não esperada (UL) para a determinação da exigência
de capital (K).

13Nos casos em que a provisão é maior que a perda esperada, esta diferença pode ser somada ao
capital conforme BCBS (2006a,§43).
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K = UL+Max(0, EL− provisão) (6)

Para se chegar ao CME, basta somar as exigências de capitais(K) ao longo
das faixas de ratings de todas as carteiras do banco tal que:

CME = K.EAD (7)

ondeEAD = Exposure at Default- Exposição (em R$).
Na classeCorporate, a fórmula geral (3) é multiplicada por um “ajuste de ma-

turidade” para exposições com vencimento acima de 1 ano. Para a classe SME
Corporate (pequenas e médias empresas) há um redutor da correlação. Estas
fórmulas são apresentadas em BCBS (2006a).

4. Hipótese, Base de Dados e Metodologia

Desde a primeira versão consultiva até a publicação da ´ultima versão do Novo
Acordo, o Comitê da Basiléia conduziu diversos estudos deimpacto para inferir se
haveria variação do CME nos diversos paı́ses que tinham intenção de implementar
Basiléia II. Desde o inı́cio foi divulgado que não havia intenção de se modificar
o nı́vel geral de capitalização dos bancos. Como os resultados do 3◦ estudo de
impacto (QIS-3 –Quantitative Impact Study3) mostraram que haveria uma queda
do CME nos paı́ses do G-10, o Comitê decidiu inserir um fatormultiplicador de
1,06 na fórmula IRB (aumento de 6%). Este número foi mantido após o último
estudo de impacto, QIS-5 (BCBS, 2006b).

O QIS-5 foi realizado em 2006 com uma amostra de 356 bancos de 32 paı́ses.
Os paı́ses participantes foram divididos em 3 grupos: G-10,14 CEBS (Committee
of European Banking Supervisors) e outros. O Brasil pertence ao grupo “Outros
não-G10”.15 Cada paı́s, por sua vez, dividiu seus bancos em 2 grupos, sendo o
Grupo 1 formado pelos bancos com Capital nı́vel 116 acima de R$ 3 bilhões e
internacionalmente ativos. Todos os grandes bancos brasileiros foram incluı́dos
no Grupo 2. Assim, os resultados foram reportados para essesseis grupos, como
apresentado na tabela abaixo.

Na comparação entre as PDs de diversas classes de ativos, pode-se observar
que o grupo do Brasil possui os maiores valores. A última linha da tabela mostra
que o grupo onde estão os bancos brasileiros teve PDs médias de 1,47%, 4,31%
e 11,86% nas classesCorporate, SME e Varejo, respectivamente, valores signi-
ficantemente maiores que aqueles verificados em outros grupos. A partir destes
resultados, a hipóteses desta dissertação é de aumentodo CME para os bancos que
optarem por adotar a abordagem IRB.

14EUA, Canadá, Japão, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Reino Unido, Itália,
Luxemburgo, Suécia e Suiça

15Austrália, Bahrein, Brasil, Chile,́India, Indonésia, Peru, Cingapura.
16Este conceito é próximo ao Patrimônio Lı́quido, para detalhes, consultar a Resolução 3.444
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Tabela 3
PD média para diversas classes de ativos

Grupo Corporate SME Varejo
G10 Grupo 1 0,99 2,1 3,45
G10 Grupo 2 0,89 2,19 2,09
CEBS Grupo 1 1,04 2,2 4,33
CEBS Grupo 2 0,83 2,16 2,32
Outros não-G10 Grupo 1 0,85 1,61 2,77
Outros não-G10 Grupo 2 1,47 4,31 11,86
Fonte: BCBS (2006b). QIS-5 (tabelas 14,17 e 20).

O objetivo deste artigo se assemelha ao de Carneiro et alii (2005), que procura
analisar o impacto de Basiléia II, incluindo não só o risco de crédito na abordagem
IRB como o risco operacional, em sua abordagem do indicador básico.17

Vale destacar, contudo, as principais diferenças entre Carneiro et alii (2005)
e o presente artigo: Carneiro et alii (2005) utilizaram a “antiga” central de risco
(CRC), enquanto obtivemos dados da nova central (SCR). Naquele estudo, ainda
não havia sido introduzida a nova abordagem padrão simplificada para RC e, por-
tanto, a comparação foi feita em relação a um fator de ponderação de 100% para
o Varejo, que atualmente é de 75%. Além disso, Carneiro et alii (2005) utilizaram
uma amostra de 107 bancos, enquanto estamos nos restringindo a apenas 8. Esta
escolha se deve ao fato de que, como somente as maiores instituições financeiras
têm condições de implementar um sistema IRB para fins de exigência de capital,
não faria sentido simular o impacto para o restante do SFN. Além disso, em nos-
sos resultados por banco, utilizamos a provisão efetiva, ao contrário da provisão
mı́nima, permitindo um resultado mais preciso. Carneiro etalii (2005) adotaram
uma LGD de 45%, valor que, apesar de sugerido para a abordagemIRB Fun-
damental para os paı́ses do G-10, parece excessivamente baixo para a realidade
brasileira, conforme será exposto na próxima seção. O resultado encontrado por
Carneiro et alii (2005) foi queda da exigência de capital, contradizendo a nossa
hipótese a partir dos dados do QIS-5.

Silva et alii (2007) fizeram uma análise da relação entre garantias e PDs de
operações de crédito. A partir das PDs encontradas, foi observado, assim como em
Carneiro et alii (2005), queda do CME na abordagem IRB em relação à padroni-
zada, principalmente para as operações com garantia. Neste caso, o resultado
deveu-se, principalmente, além da LGD de 45%, à amostra utilizada, constituı́da
somente por operações não consideradas como varejo.

4.1 Bases de dados

A principal base de dados empregada foi o Sistema de Informac¸ões de Risco de
Crédito (SCR) do Bacen. O SCR existe desde 2002, quando houve uma reformu-
lação da antiga Central de Risco de Crédito do Bacen (CRC). O principal intuito
da nova Central é suprir informações detalhadas sobre o montante dos débitos

17Atualmente, os bancos já devem calcular exigência de capital relacionada ao risco operacional,
por isso não discutiremos o tema. Veja Circular 3.383/08.
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e responsabilidades por garantias de clientes para a Diretoria de Fiscalização do
Bacen. As instituições financeiras devem enviar mensalmente informações de to-
das as operações acima de R$5 mil (documento 3020), detalhadas por créditos
ativos, baixados como prejuı́zos, coobrigações (avais efianças) e créditos a liberar
contabilizados nos balancetes. Para as operações abaixode R$5 mil devem ser
enviados apenas dados agregados (documento 3030).

No documento detalhado, é requisitada uma grande quantidade de informa-
ções, sendo as principais:18 CNPJ (ou CPF), porte do cliente, data de inı́cio de
relacionamento (entre cliente e IF), classificação de risco, modalidade da operação,
origem dos recursos, indexador, data de vencimento, CEP do cliente, taxa de juros,
data de contratação da operação, provisão, data da renegociação, tipo de garantia,
valores vencidos e a vencer. No caso dos dados agregados, os principais campos
são: modalidade, classificação de risco, faixa de valor equantidade de clientes.

Para o presente artigo, segregamos as operações de pessoas fı́sicas e jurı́dicas.
Devido a limitações para a elaboração das matrizes de migração, esta divisão entre
PF e PJ será utilizada comoproxi para Varejo e Atacado, cujas fórmulas para
exigência de capital são diferentes, tanto na abordagem IRB quanto na padroni-
zada. Como em ambas as abordagens o capital exigido para as operações de Varejo
é menor, esta hipótese não oferece prejuı́zos aos resultados obtidos.

Além do SCR, foram extraı́dos dados do balancete19 para levantamento das
provisões mı́nimas e efetivas.20 A tabela 4 apresenta a Carteira Classificada (soma
das operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos (como defini-
dos no COSIF) dos 8 bancos incluidos neste artigo por nı́vel de risco, onde obser-
va-se que mais de 80% das operações estavam classificadas acima do rating B em
junho de 2007.

Tabela 4
Carteira classificada – nı́vel de risco (jun/07)

Nı́vel de risco Volume (R$ milhões) %
AA 167.676 30,60%
A 195.882 35,70%
B 93.109 17,00%
C 47.237 8,60%
D 12.758 2,30%
E 7.065 1,30%
F 5.039 0,90%
G 3.477 0,60%
H 16.179 3,00%

Total 548.422 100%
Fonte: documento 4040.

18O leiaute completo pode ser obtido emhttp://www.bcb.gov.br/?SCRLEIAUTES
19Documento 4040 do COSIF.
20Grupo 3.1 – carteira classificada de crédito” para determinar a provisão mı́nima e grupos de

contas: 1.6 – operações de crédito, 1.7 – Operações de arrendamento mercantil (“leasing”) e 1.8 para
verificar a provisão efetiva. Disponı́veis emwww.bcb.gov.br/?COSIF.
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4.2 Matriz de migração

Uma matriz de migração apresenta a situação de uma carteira de crédito ao
final de um determinado perı́odo de tempo; portanto, é uma análiseex-post. Uma
matriz de transição21 apresenta probabilidades futuras de migração e é estimada a
partir dos dados históricos.

Uma tı́pica matriz de migração de risco de crédito apresenta a quantidade de
operações (ou proporção) em cada nı́vel de risco em uma data inicial e a proporção
que migra para cada uma das faixas de risco em uma data final. Osprimeiros es-
tudos22 a respeito de matrizes de risco de crédito foram feitos a partir dos dados
de agências classificadoras de risco (Moodys e S&P), pois elas oferecem dados
públicos de suas classificações desde a década de 1970 e vêm utilizando a mesma
metodologia ao longo do tempo para associar uma empresa a um nı́vel de risco.
Atualmente, as próprias agências publicam suas matrizes, com segregações por
região geográfica e setor econômico, além de detalhes sobre a metodologia empre-
gada23.

Na tabela abaixo apresentamos, a tı́tulo de ilustração, amatriz de migração de
todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN) extraı́da do Relatório de Estabilidade
Financeira (REF) do Bacen. Os clientes estão classificadosnas 9 faixas de risco
da Resolução 2.682. Podemos observar (na última coluna)que a carteira ativa (na
data inicial) está concentrada nas 3 primeiras faixas (AA aB). A diagonal principal
mostra a proporção que se manteve na faixa inicial. Devemos lembrar que a matriz
apresenta o total de clientes na data inicial, mas não todosos clientes na data final.

21Para uma discussão mais profunda, ver Altman (1998), Cantor (2004), Jafry e Schuermann (2004)
e Gómez et alii (2007).

22Por exemplo, Altman (1989).
23Ver S&P (2007) e Hamilton e Cantor (2006)
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Tabela 5
Matriz de migração do SFN (jun/06 a jun/07)

Matriz de Migração de Classificação de Crédito Em percentual
Risco 2007 R$ milhões

Junho Carteira ativa
AA A B C D E F G H Prejuı́zo Reduções* Total Jun/2006

Jun/2006 AA 64,3 8,8 2,6 1,0 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 22,2 30,9 178 068
A 12,7 47,1 11,5 3,0 1,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,1 21,8 31,6 181 728
B 6,5 25,0 35,0 7,8 3,2 1,6 1,0 1,0 0,8 0,5 17,6 19,5 112 537
C 5,5 14,5 18,8 23,0 6,6 2,6 2,0 2,1 2,1 2,6 20,2 7,8 45 198
D 2,1 8,2 7,4 13,3 21,9 5,8 4,0 3,8 4,1 9,4 20,2 3,7 21 277
E 1,3 7,4 3,4 4,4 8,4 22,4 6,0 4,1 5,6 17,5 19,5 1,8 10 604
F 13,9 2,9 2,8 2,9 4,6 7,0 11,7 5,5 6,9 24,0 17,8 1,4 7 922
G 2,5 1,8 1,7 1,6 1,6 2,3 9,2 14,9 9,8 32,0 22,7 1,6 9 340
H 0,4 2,2 0,9 1,1 0,8 0,9 1,1 1,8 38,4 33,2 19,2 1,6 9 124

Total 25,9 24,2 13,2 5,2 2,8 1,6 1,1 1,1 1,7 2,4 20,8 100,0
R$ Carteira
milhões ativa 149 367 139 109 75 772 30 191 16 045 9 186 6 566 6 403 9 633 13 894 119 633 575 7992**

Jun/2007
*Representadas pelas liquidações de operações e cess˜oes de crédito.
**Esse total contempla somente as operações de crédito identificadas, cujos devedores apresentam responsabilidade total superior a R$5 mil.
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A faixa E está associada a atrasos entre 91 e 120 dias, por isso consideramos
que um cliente nesta faixa ou abaixo está em inadimplência. Para calcular a
frequência de inadimplência (FD), vamos agregar as faixas E, F, G, H e Prejuı́zo.
Por exemplo, para clientes considerados B em jun/2006, 4,9%se tornaram inadim-
plentes. Agregando os clientes das faixas AA, A, B, C e D na data inicial, 3,9%
entraram em inadimplência em um perı́odo de 12 meses. A coluna redução mostra
operações de clientes que constavam na base na data inicial, mas não na data final.
Quase a totalidade dessas operações foram liquidadas, principalmente aquelas de
curto prazo. A exceção seriam as operações cedidas parasecuritizadoras ou para
outras instituições, mas como esse volume é baixo e não temos acesso ao status fi-
nal de tais operações, neste artigo assumimos que a redução implica em pagamento
(não default).

4.3 Metodologia

A amostra de bancos foi composta pelas 9 (nove) maiores instituições finan-
ceiras do Consolidado Bancário I24, compreendendo 78% dos ativos deste grupo,
ou 68% do SFN. A razão para a delimitação da amostra se justifica principalmente
pelo Comunicado 12.746 onde o Bacen explicita que “as instituições de maior
porte, com participação significativa no SFN, será facultada a utilização de abor-
dagem IRB”. Enquanto “deverá ser aplicada a abordagem padrão simplificada à
maioria das instituições financeiras” (Comunicado 12.746, Bacen, 2004).

Para a divulgação dos resultados, optamos por excluir os dados da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), pois sua carteira de crédito é bastante concentrada no
crédito imobiliário, de forma que suas matrizes são significantemente diferentes
das matrizes dos outros bancos, não permitindo comparaç˜oes. Desta forma, a
amostra final ficou com 8 (oito) bancos. Veja informações gerais de cada banco,
de acordo com o ranking dos maiores no Brasil, na tabela abaixo.

Tabela 6
Ranking dos maiores bancos em dez/2007 (em R$ milhões)

Ranking Instituição Ativo Op. Créd P.L. Ind. Basiléia
1 BB 357.750 194.429 24.262 15,6%
2 ITAU 288.768 121.912 30.895 18,7%
3 BRADESCO 284.447 149.360 30.698 15,7%
4 CEF 249.637 65.118 10.586 28,9%
5 ABN AMRO 158.663 112.999 12.207 13,5%
6 UNIBANCO 147.952 68.576 11.973 14,7%
7 SANTANDER 116.327 60.364 9.265 14,2%
8 HSBC 70.756 38.218 5.084 13,4%
9 SAFRA 67.281 25.198 4.201 12,6%
Fonte: Bacen/Top50.
Nota: Na coluna Operações de Crédito, foram somadas as colunas do Top50
de operações de crédito, arrendamento mercantil e “outros créditos”.

24O Consolidado Bancário I inclui todos os bancos comerciaise exclui bancos de investimento,
bancos de desenvolvimento e cooperativas de crédito. Portanto, a principal exclusão é o BNDES que
responde por 8% dos ativos do SFN.
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A partir do documento 3020 do SCR (dados individuais), foramgeradas as ma-
trizes de migração para 8 (oito) modalidades agrupadas em4 (quatro) de pessoa
fı́sica e 4 (quatro) de pessoa jurı́dica, que foram disponibilizadas pelo Departa-
mento de Monitoração do Sistema Financeiro e Gestão de Informações (DESIG)
do Bacen. A tabela 7 apresenta o volume de crédito para cada uma dessas modali-
dades.

Tabela 7
Modalidades Agrupadas SCR

Modalidade Volume (R$ bi) Porcentagem (Jun/2007)
Grupo PF - Aquisição de Bens 80,8 18,0%

Pessoa Grupo PF - Consumo 47,7 10,6%
Fı́sica Grupo PF - Financ. Rural 45,2 10,1%

Grupo PF - Outros 4,0 0,9%
Grupo PJ - Aplic. Ativ. Especı́ficas 57,2 12,7%

Pessoa Grupo PJ - Capital de Giro 133,2 29,6%
Jurı́dica Grupo PJ - Invest. e Aquis. Bens 78,4 17,4%

Grupo PJ - Outros 3,3 0,7%
Total 449,8 100,0%

Fonte: BCB/DESIG/DIRIC.

As matrizes foram obtidas para 5 datas-base iniciais, conforme tabela 8 logo
abaixo, compreendendo um perı́odo de 3 anos (junho de 2005 a junho de 2008),25

que é inferior ao recomendado pelo Novo Acordo, mas não foipossı́vel extrair
dados anteriores a junho de 2005.

Tabela 8
Datas-Base para Obtenção das Matrizes

Data Inicial Data Final
jun/05 jun/06
dez/05 dez/06
jun/06 jun/07
dez/06 dez/07
jun/07 jun/08

No total, foram geradas 320 matrizes de migração (8 bancos, 8 modalidades e
5 datas), a partir das quais foram calculadas 1.600 frequências de inadimplência –
uma para cada faixa de risco não default (AA, A, B, C e D), conforme exposto na
seção anterior.

25Ainda que haja sobreposição no tempo, acreditamos que cada data base funciona como uma
espécie de média móvel do risco da carteira, incorporando informações das novas operações contratadas
nos últimos 6 meses.
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Implicitamente, estamos considerando as 5 faixas da Res. 2.682 como ratings.
Mas em seus Sistemas Internos de Classificação, os bancos têm maior granulari-
dade de nı́veis de risco. Apesar disso, a ausência de tal informação não implica
em prejuı́zos para este trabalho, pois necessitamos apenasque, em cada banco e
modalidade, a carteira classificada em determinada faixa derisco não tenha um
perfil de risco muito distinto (em termos de frequência de inadimplência) e este
perfil seja relativamente estável ao longo do tempo.

A partir das FDs de cada nı́vel de risco (para um determinado banco e moda-
lidade), calculou-se a média ponderada pela exposição em cada data-base para se
obter as PDs. Desta forma, as PDs empregadas para o cálculo de capital são de-
sagregadas até o nı́vel de risco, não sendo utilizada a PD média da modalidade.
Para que este passo seja justificável, temos que pressupor que a composição da
carteira (dentro da mesma modalidade) não tem alterações significativas ao longo
do tempo. Este cálculo de PD é bastante simplificado e não cumpre diversos “re-
querimentos mı́nimos” do Novo Acordo (seção 3.H). Apesardisso, o número en-
contrado é uma boa referência se considerada a limitação de dados.

A LGD foi estabelecida inicialmente em 75% conforme expostona próxima
seção. Os valores de PD e LGD foram, então, inseridos na f´ormula IRB para
chegarmos à exigência de capital para perda não esperada(UL). Se a provisão
fosse igual à perda esperada, a UL seria exatamente o CME. Como, em geral,
para os valores de PD encontrados, a perda esperada foi maiorque a provisão (de
acordo com a Res. 2682), esta diferença teve que ser somada `a UL para determinar
o CME.

Para as modalidades de PJ, aplicamos o ajuste de maturidade,conforme fór-
mula IRB. Para operações de curto prazo, devemos considerar M = 1 e não há
qualquer alteração na fórmula (este é o caso do grupo “capital de giro”). Mas
para as duas modalidades com caracterı́sticas de prazo maislongo consideramos
M = 2,5, como sugerido pelo Novo Acordo, implicando em maior capital (para a
mesma PD).

Reportamos, assim, os resultados por modalidade e, em seguida, por banco,
considerando a provisão mı́nima exigida segundo a Res. 2.682. Apenas na agrega-
ção final por banco, reportamos somente os resultados com as provisões efetivas,
para evitar a identificação dos bancos. Nesta etapa, tamb´em foi incluı́do o fator de
1,06, discutido anteriormente.
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Figura 2
Procedimentos para cálculo da variação do capital mı́nimo exigido

4.4 LGD

Na abordagem IRB Fundamental, os valores de LGDs são informados pelo
órgão supervisor,26 de acordo com o tipo de garantia. O Novo Acordo indica o
valor de 45% para dı́vida sênior sem garantia e 75% para dı́vida subordinada sem
garantia. Mas, até o presente, o Banco Central do Brasil ainda não definiu os
valores para o Brasil.27

26Com exceção do varejo, pois nesta classe os próprios bancos devem calcular a LGD.
27Neste ponto há discricionariedade nacional para mudançado parâmetro.
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Como o valor escolhido pelo Bacen deve gerar incentivos paraas instituições
caminharem para a abordagem IRB Avançada, onde terão que informar a LGD,
em última instância, estamos procurando o valor deste parâmetro compatı́vel com
a realidade brasileira.28 Como não há dados disponı́veis para tanto, a estratégia
será partir dos dados internacionais e fazer uma comparação entre o processo de
recuperação no Brasil e nos paı́ses do G-10 usando o arcabouço da economia ins-
titucional.

Como se sabe, as instituições interferem no desenvolvimento de um paı́s atra-
vés de vários canais, e um deles é o mercado de crédito.29 Custos de transação,
cumprimento de contratos e eficiência do judiciário são peças chave do processo
de recuperação. Em paı́ses com leis que asseguram aos credores seus direitos em
caso de inadimplência, é provável que a recuperação seja maior.

Djankov et alii (2007), baseado em metodologia de La Porta etalii (1997),
utiliza uma amostra de 129 paı́ses e apresenta um ı́ndice de eficiência do judiciário
onde o Brasil fica na 113a posição. Os paı́ses do G10 estão entre os melhores
colocados, sendo que uma disputa judicial no Brasil leva, emmédia, 1 ano a mais
para ser resolvida em comparação com tais paı́ses.

Como os processos regulares de execução judicial são caros e demorados, os
bancos evitam chegar nesta fase da recuperação. Alguns devedores, sabendo que
o banco não tem interesse em ir para as vias legais, podem se beneficiar, tentando
renegociar a dı́vida em condições vantajosas. Neste caso, o ambiente institucional
cria um problema de risco moral que também deve ser considerado na LGD.

O relatórioDoing Bussiness no Brasil(IFC, 2006), do Banco Mundial, tem
uma seção para o cumprimento de contratos e sua conclusãoé de que: “A insti-
tuição que força o cumprimento de contratos (entre devedores e credores, fornece-
dores e clientes) é a Justiça. Contudo, em muitos paı́ses osistema judicial é lento,
ineficiente e até mesmo corrupto. Isto vale em especial paraa América Latina,
onde o prazo médio para se fazer cumprir um contrato é superior a um ano e os
custos chegam a mais de 30% do valor da dı́vida.”

O mesmo relatório tem uma seção dedicada ao mercado de cr´edito, focando na
questão das garantias. Os principais problemas descritospara o Brasil são os altos
custos relacionados ao processo de registro de garantia e tanto a demora como a
ineficiência do processo de recuperação. Os custos para registrar uma garantia
chegam a ser 100 vezes maior no Brasil que no Reino Unido. No contrato, cada
garantia deve ser descrita separadamente, e não em termos gerais como acontece
em outros paı́ses, o que dificulta e encarece o processo. Finalmente, em caso de
inadimplência, os procedimentos para o cumprimento de contratos são demorados
e complicados: “No Brasil, os credores não podem se apossarde garantias e vendê-
las sem o consentimento do devedor, a menos que entrem com umaação judicial
e o tribunal decida a favor do requerente. Ainda que o contrato de garantia sirva

28Desta forma os resultados deste trabalho se aplicam tanto àabordagem IRB Fundamental quanto
à Avançada

29Ver Costa e Mello (2006)

Revista Brasileira de Finanças, Rio de Janeiro, Vol. 8, No.2, 167–195, 2010 183



Yanaka, G., Holland, M.

como prova incontestável de dı́vida, o credor deverá iniciar uma ação de execução
para fazer cumprir seu direito de garantia. Uma vez concluı́do esse procedimento,
os ativos são vendidos em leilão público. Levando-se em conta os usuais recursos
e procedimentos judiciais à disposição do devedor pela lei de processos cı́veis,
pode levar de 4 a 5 anos para se cumprir a decisão judicial. Durante esse perı́odo,
o ativo permanece em poder do devedor”.(IFC, 2006)

Um processo judicial demorado e custoso tem dois efeitos na LGD, os custos
impactam diretamente a recuperação liquida e a demora diminui o valor presente.
Como a taxa “básica” de juros no Brasil é uma das maiores do mundo, o valor
presente30 tende a ser ainda menor. Djankov et alii (2008) apresenta um estudo
de caso para estimar o valor liquido que seria recuperado no caso de falência de
uma firma em 88 paı́ses. Mais uma vez, o Brasil fica entre os últimos colocados
(82a posição), recuperando apenas 13,4% enquanto os paises doG-10 tiveram uma
média de 78,1%.

Pinheiro (2000, 2002), Pinheiro e Cabral (2004) discutem a interferência do ju-
diciário nos contratos financeiros, muitas vezes com o objetivo de proteger o “lado
mais fraco”. O resultado, além de menor recuperaçãoex posté uma insegurança
jurı́dicaex anteque deve ser adicionada ao estimar a LGD. Nesta linha, cabe lem-
brar o episódio doleasingem 1999, quando, após a depreciação abrupta do Real,
contratos atrelados à taxa de câmbio começaram a ser questionados.

Portanto, os custos maiores, montantes recuperados menores, e maior tempo
para recuperação, permitem inferir que a LGD no Brasil deve ser maior que nos
paı́ses do G-10. De acordo com o QIS-5, a LGD média nesses pa´ıses ficou próxima
de 45%. Mesmo este resultado parece estar subestimado, pois, segundo relatório
do Comittee of European Banking Supervisors (2006), muitosbancos ainda não
possuı́am dados suficientes ou metodologia adequada para calcular a LGD de
downturn. Segundo o§468 do Novo Acordo e BCBS (2005), deve ser inserida na
fórmula IRB é a chamada LGD dedownturn, que deve “refletir condições macroe-
conômicas adversas”, ou seja, é mais restritiva que uma m´edia de longo prazo.

A partir de todas as evidências acima, a hipótese inicial para o valor de LGD é
de 75%, sendo que ao final será feito uma análise de sensibilidade dos resultados
para valores ao redor deste. De qualquer forma, acreditamosque 60% seja um piso
para a LGD no Brasil.

30Não há um consenso em relação à taxa de desconto mais adequada. Maclachlan (2005) faz um
survey da literatura apontando as taxas que já foram sugeridas, como: taxa contratual da operação,
custo de captação do banco, taxa livre de risco e taxa de retorno de tı́tulos após o default. A conclusão
é que a taxa adequada é aquela que considera as operaçõesem inadimplência como uma nova classe de
ativos e, portanto, deve ser avaliada com uma taxa apropriada ao risco sistemático desta classe. Ou seja,
deve ser considerada a volatilidade da recuperação. Independentemente da metodologia adequada, a
“taxa livre” de risco deve funcionar como um piso. Além disso, o Brasil tem um dos maiores spreads
bancários do mundo.
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5. Resultados

Os resultados serão apresentados por modalidade agrupada, com exceção dos
grupos “outros” ou para o financiamento rural (PF), pois esteestá fortemente con-
centrado em um único banco. A tabela abaixo mostra a classificação em nı́veis de
risco. Para PF há grande concentração no nı́vel “A”, especialmente em aquisição
de bens. Para PJ a concentração acontece no nı́vel AA.

Tabela 9
Classificação de risco por modalidade (SCR doc. 3020)

Jun/2007
Modalidade AA A B C D E F G H Total (R$ bi)
Grupo PF - Aquisição de Bens 18,0% 60,7% 7,7% 6,3% 2,0% 1,1%0,8% 0,6% 2,7% 80,8
Grupo PF - Consumo 11,3% 33,8% 20,0% 16,1% 4,7% 3,1% 2,9% 1,6%6,5% 47,7
Grupo PF - Financ. Rural 15,5% 30,9% 27,6% 13,8% 5,7% 2,1% 0,7% 1,3% 2,4% 45,2
Grupo PF - Outros 17,4% 42,9% 25,9% 6,2% 4,3% 0,7% 0,4% 0,3% 1,9% 4,0
Grupo PJ - Aplic. Ativ. Especı́ficas 51,0% 24,8% 16,5% 4,8% 1,2% 0,6% 0,3% 0,4% 0,4% 57,2
Grupo PJ - Capital de Giro 37,6% 34,0% 16,8% 5,1% 1,4% 1,1% 0,7% 0,7% 2,6% 133,2
Grupo PJ - Invest. e Aquis. Bens 41,9% 27,0% 19,6% 8,6% 1,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,8% 78,4
Grupo PJ - Outros 50,7% 20,7% 14,9% 5,1% 2,5% 1,5% 0,3% 0,2% 4,1% 3,3
Total 31,5% 36,1% 17,1% 8,0% 2,3% 1,2% 0,8% 0,7% 2,4% 449,8
Fonte: SCR.

5.1 Resultados por modalidade

A próxima tabela apresenta as frequências médias de inadimplência por moda-
lidade, utilizando os dados de 5 semestres. Podemos observar, como esperado,
que as FDs de pessoa fı́sica são substancialmente maiores que de pessoa jurı́dica.
Dentro das modalidades de PF se observa que a FD de “Consumo” ´e muito maior
que de “Aquisição de bens”. Isto se deve ao fato de que a segunda é composta
majoritariamente por financiamento para compra de automóveis.

Tabela 10
Freqüências de inadimplência por modalidade

Modalidade Média simples Modalidade Média simples
PF - Aquisição de Bens 4,80% PJ - Aplic. Ativ. Especı́ficas 0,60%
PF - Consumo 9,90% PJ - Capital de Giro 3,80%
PF - Financ. Rural 2,40% PJ - Invest. e Aquis. Bens 1,20%
PF - Outros 1,90% PJ - Outros 0,70%

A variação da frequencia de inadimplência ao longo do tempo, para uma mes-
ma IF, foi baixa. Este resultado já era esperado, uma vez queneste curto perı́odo
de 3 anos houve pouca variação no ambiente macroeconômico, caracterizado por
uma fase de expansão. Desta forma, podemos estar subestimando o que o Acordo
considera como PD “média de longo prazo” (§447), que deve considerar dados de
todo o ciclo econômico.

A tabela seguinte apresenta as FDs médias por faixa de risco. A única exceção
à monotonicidade das taxas está na modalidade “aquisiç˜ao de bens”, onde há uma
inversão entre os nı́veis AA e A.31

31Isto acontece porque um banco que concentra suas exposições em AA tem maiores taxas de
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Tabela 11
Freqüências de Inadimplência por modalidade e nı́vel derisco

Modalidade AA A B C D
PF – Aquisição de Bens 3,00% 2,80% 10,10% 15,60% 31,00%
PF – Consumo 3,10% 6,90% 10,00% 14,10% 32,20%
PJ – Aplic. Ativ. Especı́ficas 0,30% 0,40% 0,70% 2,20% 9,30%
PJ – Capital de Giro 1,00% 3,20% 5,80% 12,20% 28,20%
PJ – Invest. e Aquis. Bens 0,40% 0,70% 1,90% 3,40% 17,40%

Uma vez obtidas as frequencias médias de inadimplência, simplesmente con-
sideramos que a PD seja igual à FD (por faixa de risco em cada banco). Temos
agora que verificar a variação da exigência de capital, isto é, comparar a pondera-
ção (FPR) da abordagem padrão simplificada (APS) com o valor da PD e LGD
inseridas nas fórmulas de Basiléia.

A tabela abaixo apresenta os resultados de variação do CME(com LGD de
75%). A primeira coluna mostra o capital para perda não esperada calculada com
as fórmulas IRB (Atacado e Varejo). A segunda coluna é a variação de CME
devido à diferença entre provisão e perda esperada. Paraa carteira de E a H foi
considerada PD de 100%. A terceira coluna simplesmente faz adiferença entre
a primeira (UL) e a exigência de 11% da APS no atacado e 8,25% no Varejo
(11%*FPR=75%). A quarta coluna soma as duas anteriores e a última é a divisão
da anterior pelo CME atual (11% ou 8,25%).

Tabela 12
Variação do CME por modalidade

Variação Variação Variação Variação
Modalidade UL EL UL total (pp) total (%)
PF – Aquisição de Bens 8,90% 2,75% 0,62% 3,36% 41%
PF – Consumo 10,10% 5,60% 1,84% 7,43% 90%
PJ – Aplic. Ativ. Especı́ficas 9,00% 0,14% -1,99% -1,84% -17%
PJ – Capital de Giro 14,30% 1,98% 3,33% 5,31% 48%
PJ – Invest. e Aquis. Bens 11,50% 0,25% 0,54% 0,79% 7%

Em relação ao Atacado, há queda de capital para “Aplicações em atividades
especı́ficas”, e aumento para as outras duas modalidades, sendo que em “capital
de giro” há aumento significativo da exigência de capital,de quase 50%. Para o
Varejo, a correlação na fórmula IRB é menor, entretantoas PDs verificadas foram
bastante elevadas, resultando em aumento do CME. Outro ponto que contribuiu
para o aumento da exigência foi a diferença entre a provis˜ao e o valor da EL. No
caso da modalidade consumo, esta variação vinda da EL foi ainda maior porque
uma fração grande da carteira (14%) estava inadimplente.

inadimplência. Ou seja, não observamos que há inconsistência nas classificações de um determinado
banco, mas sim como clientes de mesmo perfil de risco são classificados em diferentes bancos.
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5.2 Resultados por banco

As próximas figuras apresentam, para cada banco, as PDs médias calculadas
para cada modalidade. Para não permitir a identificação de nenhum banco, a partir
dos dados dos 8 bancos, retiramos os valores máximo e mı́nimo. Desta forma,
cada figura apresenta 6 pontos.
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Figura 3
PD por banco – Grupos PF – Aquisição de bens e consumo

Para estes dois grupos, as PDs se distribuem de forma uniforme entre os valo-
res máximo e mı́nimo, ficando entre 3% e 5,5% em aquisição de bens e entre 6%
e 13% no grupo consumo. Esta grande amplitude pode indicar que a composição
das carteiras é diferente. Como a frequencia de inadimplência é menor para PJ,
a amplitude dos valores encontrados é menor, sendo que especialmente no grupo
“Aplicações em Atividades Especı́ficasem Atividades Especı́ficas”, a PD fica bas-
tante concentrada em 3 bancos, ao redor de 0,6%. Não obstante, a variabilidade
continua significativa, sendo de mais de 3 vezes neste grupo (de 0,3% a 1,0%) e
em “Investimento e aquisição de bens” (0,5% a 1,9%).

Gráfico 2.  PD por banco – Grupos PJ 
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Figura 4
PD por banco – Grupos PJ
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Varejo

Para reportar os resultados do Varejo, agregamos todas as operações para pes-
soa fı́sica e calculamos o CME com base nas PDs. Apesar das amplitudes das PDs
por modalidade, as PDs médias de todos os bancos ficaram próximas, se concen-
trando entre 5% e 6%. Este resultado mostrou que aqueles bancos com maiores
PDs em uma modalidade apresentaram valores menores em outra, ou seja, não
verificamos a existência de algum banco com perfil mais arriscado. Estas PDs
forneceram valores deK para Perda não Esperada (UL) muito próximos de 8,25%,
a referência da abordagem padronizada, com 3 bancos ficaramabaixo deste valor
e 5 acima (quadro a). Portanto, considerando somente a UL haveria pequeno au-
mento de capital para 5 bancos.
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Figura 5
Resultados da carteira Varejo por banco

Um resultado diferente aparece quando consideramos o valorda EL. A diferen-
ça entre a EL e a provisão deve ser somada a UL para obtermos oCME. Como
a provisão mı́nima requerida pela Resolução 2.682 é menor que a perda esperada
como definida por Basiléia II, esta diferença tem impacto relevante no incremento
da exigência de capital. O resultado seria um aumento de CMEpara todos os
bancos, com mediana de 18% (quadro b). Ainda há um último ponto a ser conside-
rado. Como muitos bancos têm provisão acima do mı́nimo requerido, a diferença
em relação à EL fica reduzida. Utilizando dados do balancete,32 observamos que
todos os bancos nacionais da amostra têm excesso de provis˜ao em torno de 20%
a 40%, enquanto os de capital estrangeiro (ABN, Santander e HSBC) não têm
qualquer excesso.

32Comparação da provisão efetiva nas contas do ativo com a provisão mı́nima de acordo com as
contas de compensação.
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Desta forma, os valores finais para os 5 bancos nacionais têmuma queda ex-
pressiva33 em relação ao quadro (b). Contudo, mesmo considerando a provisão
efetiva, ainda assim há aumento do CME para todos os bancos.Estes resultados
não serão aqui apresentados para não permitir a identificação dos bancos, somente
na seção subsequente, onde serão agregadas as carteirasde Varejo e Atacado, os
resultados finais serão expostos com a provisão efetiva.

Atacado

No atacado as PDs médias ficaram entre 1,5% e 2,7%, levando a um capital
para perda não esperada próximo dos 11% (quadro a), sendo que 6 bancos ficaram
abaixo deste valor e apenas 2 acima.
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Figura 6
Resultados da carteira Atacado por banco

Em relação à variação do CME, já incluı́da a diferença entre EL e provisão
mı́nima, 4 bancos teriam aumento de capital, 2 ficaram muito próximos de zero
e dois teriam queda (quadro b). Levando em conta a provisão efetiva, para os
5 bancos nacionais, os valores ficariam por volta de 5 pontos percentuais abaixo
daqueles apresentados no quadro (b).

Resultados gerais por banco

O resultado para o Varejo indicou aumento de capital, enquanto no Atacado os
dados não foram conclusivos. Nesta seção, agregaremos todos os dados para obter
o efeito final de todas as modalidades em cada banco. Para istonão utilizaremos os
dados relativos ao volume de operações nas matrizes de migração, pois, como as
operações abaixo de R$5 mil não foram computadas, o peso do Varejo foi subes-
timado. Utilizamos os dados do Doc. 3030 do SCR de cada banco para ponderar

33Observamos uma diminuição média de 10 pontos percentuais
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entre PF e PJ, sendo que a proporção média foi de 45% para PFe 55% para PJ.
Fizemos ainda um ajuste para incorporar a fórmula IRB especı́fica para pequenas
e médias empresas (SME).

Para a carteira SME, há uma queda na correlação da fórmula IRB e con-
sequentemente uma queda no CME. Esta queda foi parametrizada em 1,5% (a
correlação fica entre 10,5% e 22,5% ante a original de 12% a 24%) e considera-
mos o peso34 desta carteira como sendo de 20% do total de PJ. O efeito marginal
foi queda de apenas 0,2 pp no CME.

Por fim, multiplicamos a fórmula IRB pelo fator de 1,06, conforme a última
versão do Novo Acordo. Após o QIS-3, o Comitê da Basiléiadecidiu elevar em
6% o capital resultante da fórmula IRB, de forma a manter o n´ıvel agregado de
exigência pré-Basiléia II. Este valor foi mantido apóso QIS-5.
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Figura 7
Variação total da exigência de capital por banco

O resultado final foi aumento do CME para 7 bancos e queda para apenas
1. A principal variável que determinou a magnitude do aumento foi o peso da
carteira de Varejo. Dois comentários acerca deste fato devem ser feitos. O fator
de ponderação (na abordagem padronizada) para o Varejo mudou recentemente de
100% para 75%. Com o FPR antigo, o aumento de capital não seria tão significa-
tivo. Além disso, se considerarmos que a fórmula IRB mensura o risco adequada-
mente, podemos concluir que a ponderação de 75% está subestimando o risco. A
partir deste resultado, pode-se dizer que os pequenos bancos de varejo, que conti-
nuarão operando sob a APS, obterão uma vantagem regulatória, pois sua exigência
de capital será menor relativamente aos grandes bancos.

34A partir dos dados do QIS5 e dos dados publicados de balanço dos bancos.
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5.3 Limitações da metodologia

Alguns comentários relacionados à limitação da metodologia aqui empregada
devem ser feitos. Em primeiro lugar, todos os resultados são dependentes das
frequencias de inadimplência obtidas. As classificações nos nı́veis de risco são
fornecidas pelos próprios bancos e assume-se que tais dados foram enviados cor-
retamente. O cálculo das FDs foi feito a partir da premissa que a coluna “redução”
representa pagamento da operação, o que a principio é verdadeiro para a maioria
delas. Mas, há alguns casos de cessão de carteira em que umafração da “redução”
representa operações que futuramente entrarão em inadimplência (mas não são ob-
servadas), e que deveriam ser computadas como tal. Uma maneira de lidar com
este problema seria usar matrizes com horizonte mais curto,empregando modelos
de duração.

Outra limitação é que não obtivemos todas as exposições a risco de crédito dos
bancos, apenas a carteira de crédito. A princı́pio, como a carteira de crédito repre-
senta a maior parte da exposição e o objetivo de trabalho era calcular a variação do
CME e não o valor (em unidades monetárias) da exigência decapital, exposições
menores só teriam impacto caso a variação fosse muito significativa.

Uma classe de ativos de tamanho relevante não considerada ´e o “interban-
cário”. Mas, como o fator de ponderação na abordagem padronizada é de ape-
nas 20%, o peso desta carteira em termos de CME é baixo. Alémdisso, como
a fórmula IRB é mesma doCorporate, uma PD de 0,084% (com LGD de 75%)
manteria o capital constante, número que parece compatı́vel com o (baixo) risco
deste tipo de exposição.

Outras duas crı́ticas podem ser feitas relacionadas à simplificação que fize-
mos ao adotar a fórmula IRB de Varejo para toda a carteira de pessoa fı́sica.
Um problema potencial é que podemos estar superestimando otamanho desta
carteira, já que a regulamentação atual35 impõe restrições, principalmente o limi-
te de exposição, para aplicar o FPR de 75%. Caso uma fração destas exposições
fosse considerada como Atacado, terı́amos que comparar um FPR de 100% com o
resultado da fórmula IRB paraCorporate. O resultado seria,ceteris paribus, um
aumento do CME, pois, para a mesma PD, na faixa dos valores encontrados para
Varejo, a diferença (positiva) entre o CME nas abordagens IRB e padronizada é
maior na fórmulaCorporate.

O que podemos afirmar é que uma fração das exposições à pessoa fı́sica deve-
ria ser alocada comoCorporatee uma parte da exposição à pessoa jurı́dica (a mi-
cro empresas) deveria ser considerada como Varejo. Para este caso, fizemos duas
simulações simples, de forma a manter o peso da carteira deVarejo constante. Na
primeira há “troca” de 20% da carteira de Varejo eCorporate, mantendo as PDs
constantes e observamos que não há variação significativa de capital. Na segunda
simulação modificamos a PD36 das frações “trocadas”, sem, contudo, alterar a PD
média. O resultado foi uma alteração ainda menor do capital exigido.

35Artigo 14 da Circular 3.360.
36A intuição é que exposição de maiores valores tem menores PD.
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Estas simulações simples indicaram que a hipótese para adelimitação da car-
teira de Varejo, ainda que não seja verdadeira, não implica em modificações sig-
nificativas nos resultados. Caso o tamanho da carteira fossemenor, o CME seria
maior.

Um último ponto está relacionado à calibração da LGD. Apesar de parecer
evidente que a recuperação no Brasil é menor que nos paı́ses do G10, o valor exato
é bastante discutı́vel. Por isso, conduzimos uma análisede sensibilidade. Com
LGD de 65%, há estabilidade do CME; valores abaixo deste implicam em queda,
conforme tabela abaixo. Conforme argumentos apresentadosna seção 3.4, não
acreditamos que a LGD dedownturnfique abaixo deste valor. Portanto, é possı́vel
concluir na direção do aumento de capital.

Tabela 13
Variação do CME para diferentes valores de LGD

Variação do CME LGD 60% LGD 65% LGD 70% LGD 75% LGD 80%
Média simples para os 8 bancos -9,90% 1,60% 9,40% 12,60% 25,50%

6. Consideraç̃oes Finais

Este artigo apresentou o arcabouço regulatório relacionado ao cálculo da parce-
la de risco de crédito da exigência de capital, tanto pela abordagem padronizada,
em vigor atualmente, como pela abordagem IRB, cuja utilizac¸ão será facultada
futuramente aos grandes bancos em atividade no Brasil.

Comparamos o capital mı́nimo exigido para operações de crédito pelas duas
metodologias e os resultados indicaram os bancos que optarem pela adoção do
modelo IRB terão, em média, aumento da exigência, da ordem de 13%. Tais
resultados devem-se às altas PDs encontradas, especialmente para as operações
destinadas a pessoas fı́sicas.

O resultado é sensı́vel à escolha da LGD, que foi parametrizada em 75% devido
a questões institucionais relacionadas à recuperaçãode dı́vidas sem atraso. Para
LGDs abaixo de 65% haveria queda na exigência de capital. Emtrabalhos futuros
seria interessante aprofundar o assunto para tentar calibrar com maior precisão o
valor da LGD.

Este artigo contribui para literatura relacionada à regulação bancária no Brasil,
pois indica, ao contrário do ocorrido nos paı́ses do G-10, que não há clara tendên-
cia de queda na exigência de capital. A partir deste resultado, os bancos podem ter
mais incentivos para caminhar em direção a nichos de mercados menos arriscados,
ou requisitar mais garantias com a finalidade de diminuir a exigência de capital.
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Anexo

Lista de Abreviaturas e Siglas

APS – Abordagem Padrão Simplificada
BCB – Banco Central do Brasil
BCBS – Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária
BIS – Bank for International Settlements
CEBS –Committee of European Banking Supervisors
CEF – Caixa Econômica Federal
CME – Capital Mı́nimo Exigido
CMN – Conselho Monetário Nacional
COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
CRC – Antiga Central de Risco do Bacen
EAD – Exposição no Momento da Inadimplência
EL – Perda Esperada
FD – Frequência de Inadimplência
FPR – Fatores de Ponderação de Risco
IB – Índice de Basiléia
IF – Instituição Financeira
IRB – Internal Ratings Based Approach
IRB-A – Abordagem IRB Avançada
IRB-F – Abordagem IRB Básica ouFoundation
K – Capital
LGD – Perda dada a Inadimplência
MRC – Minimum Required Capital
Pacs – Parcela do PRE referente ao risco de ações
Pcam – Parcela do PRE referente ao risco cambial
Pcom – Parcela do PRE referente ao risco de commodities
PD – Probabilidade de Inadimplência
Pepr – Parcela do PRE relacionada à RC
PF – Pessoa Fı́sica
PJ – Pessoa Jurı́dica
Pjur – Parcela do PRE referente ao risco de taxa de juros
PL – Patrimônio Lı́quido
PLE – Patrimônio Lı́quido Exigido
PR – Patrimônio de Referência
PRE – Patrimônio de Referência Exigido
QIS –Quantitative Impact Study
QRRE –Qualifying Revolving Retail Exposure
RC – Risco de Crédito
RM – Risco de Mercado
RO – Risco Operacional
RWA – Risk Weighted Assets
SCR – Sistema de Informações de Crédito
SFN – Sistema Financeiro Nacional
SME – Pequenas e Médias Empresas
UL – Perda Não Esperada
VaR –Value at Risk
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